Halsuan Kuntatiedote vk 22 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 9.6.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kuulutus
Kairinevan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville
Neova Oy suunnittelee tuulivoima- ja aurinkovoimahanketta Halsuan kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille,
Venetjoen tekojärven luoteispuolelle. Halsuan keskusta sijaitsee noin 8 kilometriä hankealueesta etelään ja
Kokkolan keskusta sijaitsee alueen luoteispuolella noin 57 kilometrin etäisyydellä. Hanke jakautuu kahteen
osaan, Halsuan kuntaan sijoittuvaan Kairinevan tuulipuistoon ja Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Peränevan
tuulipuistoon. Kairinevan ja Peränevan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, mutta alueille laaditaan erilliset
oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden
rakentamiselle (MRL 77a §). Kaavaprosessin rinnalla toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely
(YVA).
Koko suunnittelualueelle suunnitellaan enintään yhteensä 21 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista
enintään 7 sijoittuisi Kokkolan puolelle ja enintään 14 sijoittuisi Halsuan puolelle. Lisäksi Halsuan kunnan
puolelle sijoittuvalla suunnittelualueella tutkitaan mahdollisuutta osoittaa yleiskaavassa aurinkoenergian
tuotantoalueita.
Halsuan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 18.5.2022 § 57 hyväksyä Kairinevan tuuli- ja
aurinkovoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunta kuuluttaa osayleiskaavan
vireilletulon ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS pidetään 1.6.–30.6.2022
nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.halsua.fi.
Kairinevan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan laatiminen kuulutetaan vireille tällä
kuulutuksella.
Laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä järjestetään
yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on
20.6.2022 klo 18. Tilaisuus järjestetään Halsuan kunnantalolla, osoitteessa Kauppisentie 5, 69510 Halsua.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Teams -linkki tulee saataville kunnan verkkosivuille:
www.halsua.fi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä/täydennysehdotuksia kaavaprosessin
aikana Halsuan kunnalle:
Halsuan kunta
Kauppisentie 5
69510 Halsua
halsua.kunta@halsua.fi
Lisätietoja antavat:
Halsuan kunta
Jari Penttilä
Kunnanjohtaja
puh. +358 40 680 2202
jari.penttila@halsua.fi
FCG Finnish Consulting Group Oy /
Kaavaa laativa konsultti
Ruusa Degerman
Kaavoituksen projektipäällikkö
puh: +358 41 731 6152
ruusa.degerman@fcg.fi
Halsuan kunnanhallitus

Halsuan kunta
Antti Tuominiemi
Tekninen johtaja
puh. +358 40 680 2220
antti.tuominimi@halsua.fi
Neova Oy/ Hankkeesta vastaava
Sanni Kontinen
Projektipäällikkö
puh. +358 40 723 3557
sanni.kontinen@neova-group.com

Koulun väki haluaa toivottaa kaikille:

Ihanaa, rentoa ja lämmintä kesää ja
kesälomaa!
Kiitos

kaikille oppilaille, huoltajille ja eri yhteistyötahoille kuluneesta lukuvuodesta 2021-2022!
Palataan töiden ääreen ensi syksynä!

ENERGIANEUVONNAN KIRJASTONÄYTTELY KULUTTAJILLE
kirjastossa 19.5.-9.6.2022.
Näyttelyssä on esillä monenlaista tietoa kodin ja vapaa-ajan energiankulutukseen liittyen.
Energianeuvoja paikalla to 9.6. klo 12.00–14.00, neuvonta on maksutonta ja puolueetonta.
Tule nappaamaan parhaat vinkit mukaasi.

Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry:
Korjaus edelliseen ilmoitukseen: Toukosiunaus ma 6.6.2022 klo 19.00 (Huom!
Kirkollisissa uutisissa oli poikkeuksellisesti päivämääränä 7.6., oikea päivä 6.6.)
Mika ja Sari Tuominiemen tilalla. Hartaus Anu ja Aleksi Tuominiemen pihalla,
Ahontie 25. Musiikkiesityksiä, kahvitarjoilu.
Halsuan EL:n kalakerhon onkikisat alkavat 6.6.22 klo 11 kirkonkylän uimarannalla.
Tervetuloa viettämään aikaa mukavaan porukkaan, 5 € saa pullakaffit, nuotiomakkaraa
ja yllätyspalkinnon!

Lasten yu-keskiviikkokisat alkavat 8.6. klo 19 Käpylässä.
Ensimmäinen kisa harjussa maastojuoksun merkeissä. Tervetuloa!

KESÄN 2022 UIMAKOULU alkaa halsualaisten osalta maanantaina 27.6.
Maanantaista 27.6. perjantaihin 1.7. klo 13–14.30. Mukaan pääsevät syksyllä koulunsa aloittavat
ja sitä vanhemmat lapset. Viikolla on alkeiskurssi ja pidemmälle ehtineiden kurssi, joilla voi suorittaa merkkejä. Halsualta järjestetään kuljetukset aiempaan tapaan. Tarkempia tietoja hintoineen
myöhemmissä kuntatiedotteissa. Alustavia ilmoittautumisia voi laittaa tekstiviestinä
numeroon 040 718 3688 tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi
Laittakaa viestiin uimakoululaisen nimen lisäksi ikä ja huoltajan nimi ja yhteystiedot.

Tervetuloa mökkikirkkoon Epronsaarelle
11.6. klo 11.00
- Lestijärventie 810, Halsua
- Nyyttärit (ilmoita mitä tuot)
- Järjestäjänä Minna Laaksonen 040-5242002 ja Evijärven Adventtikirkko
Jumalan siunausta ja hyvää kesää!

Suomen Ladun Retkelle -päivien ohjelmaa:
Pyöräretki Venetjärven kodalle la 11.6. klo 12 – n. 15
Pyöräretki Venetjärven kodalle, lähtö Kotikuluman pihalta klo 12. Mennessä poljetaan porukalla
hitaimman tahtiin, palata voi halutessaan omaan tahtiin tai ohjaajan mukana. Maa- ja kotitalousseura tarjoaa perillä makkaraa ja mehua, myös omia eväitä voi ottaa mukaan.
Ohjaajana Anu Karhukorpi

Joogaa ja rauhoittumista lähiluonnon sylissä su 12.6. klo 12–14.30
Kokoonnumme aluksi Sylyvin laavulle, josta siirrymme polkuja pitkin syvemmälle metsään puolen
kilometrin päähän nauttimaan luonnon rauhasta, läsnäolosta sekä joogan tarjoamasta lempeästä
liikkeestä. Mukaan voi tulla myös ilman aiempaa joogakokemusta.
Joogatuokion jälkeen palaamme laavulle, jossa mahdollisuus nauttia omia eväitä. Nuotion sytytämme, ellei metsäpalovaroitus sitä estä. Eväiden syönnin lomassa vaihdamme ajatuksia luontoyhteyden merkityksestä hyvinvoinnille ja teemme vielä laavun läheisyydessä lyhyen
läsnäoloharjoituksen luontoa aistien.
Mukaan juomapullo ja kevyet retkieväät, säänmukaiset joustavat ulkoiluvaatteet sekä maastossa
liikkumiseen soveltuvat jalkineet ja halutessasi esim. viltti alustaksi maata vasten oleilua varten.
Ohjaajana Anette Hietalahti

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
•

VARAUDU HÄIRIÖIHIN – LÄHETÄ TUKIHAKEMUS HYVISSÄ AJOIN

Päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa keskiviikkona 15.6.2022 Tukihakemuksen tekoa ei kannata jättää viimeisiin hakupäiviin. Ruokavirasto pyrkii varmistamaan Vipu-palvelun toimivuuden koko tukihaun ajan, mutta esimerkiksi pankkien palveluihin kohdistuviin hyökkäyksiin Ruokavirasto ei voi vaikuttaa. Kirjautuminen Vipuun edellyttää verkkotunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksien avulla.

MITÄ TEHDÄ TALVITUHOJA KÄRSINEILLE KASVUSTOILLE?
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta poikkeuksellisista olosuhteista johtuen kasvusto on tuhoutunut.
Ilmoita päätukihaussa kasvi kylvetyn mukaisesti. Halutessasi voit perustaa saman tai eri kasvin uudelleen.
Huomioi, että yli puolella kasvulohkoa pitää kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta
voit saada kasvulohkolta ympäristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvausta.
Lue lisää kylvövelvoitteista (ruokavirasto.fi) •

TUKIIN TULEVIA MUUTOKSIA VOI HUOMIOIDA VILJELYSSÄ JO TÄNÄ
VUONNA
•

Maataloustukien ehdot uudistuvat ensi vuonna. Täysin uudessa ekojärjestelmätuessa ja uudistuvassa ympäristökorvauksessa on ehtoja, jotka kannattaa huomioida jo tänä vuonna.
CAP-suunnitelman mukaan ensi vuodesta alkaen
•
•
•
•

viherlannoitusnurmen siemenseoksessa pitää olla vähintään neljää kasvilajia
ympäristökorvaus jatkuu uudistuneena
ympäristösitoumuksen luonnonhoitonurmet ja monimuotoisuuspellot ovat osa ekojärjestelmätukea
lannoituksen ehdot muuttuvat – typen ja fosforin käytön ehdot koskevat jatkossa kaikkia viljelijöitä
rukiista ei makseta jatkossa peltokasvipalkkiota.

KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tarvitaan, jos aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä
suomeksi että ruotsiksi).
https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675?gclid=EAIaIQobChMIxLrap-CX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYASAAEgLd6vD_BwE

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskun testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
Veteli

7.6.

klo 10.30–12.30 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki

Veteli

7.6.

klo 14.30–15.30 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen

Halsua

8.6.

klo 09.15–11.00 Isokarhun varaston piha

Perho

8.6.

klo 12.30–14.30 Perhon Mol, hallin edusta

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suojattu. Ruiskussa tulee olla 200 litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana
myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen
hinta on 210 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta,
puh. 044 521 2210.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2022 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa tapauksissa:
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa
Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanteen näkee Vipu-palvelusta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”. 103A-lomakkeen voi tulostaa Vipu-palvelusta.
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamieheen.

TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022. Perusteet ovat nuori viljelijä, uusi viljelijä,
tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen, ympäristötuen
20-vuotisen erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja tuomioistuimen päätös/hallinnollinen määräys.
Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät varantohakemukset
ja tekevät hakemuksista päätökset. Hakemus tehdään lomakkeella 289.

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka
ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra .
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm.
lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELYkeskuksesta päätöksen!
Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu
ennen hakemuksen vireille tuloa. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.
Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi,
p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.

Maataloustoimisto
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti. juskar@halsua.fi

