
MAASEUTUPALVELUT 
 
HUKKAKAURAN TORJUNTA 
Muistakaa torjua alueellanne esiintyvä hukkakaura. Hukkakaurasta annetun lain mukaan, alueen haltijan on 
tehtävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ilmoitus alueellaan esiintyvästä hukkakaurasta. Lain 
mukaan, haltijan on myös torjuttava hukkakaura ja pyrittävä estämään sen leviäminen alueen ulkopuolelle. 
Mikäli torjunta laiminlyödään, saattaa seurauksena olla tukien leikkaus ns. täydentävien ehtojen rikkomusten 
mukaan. 
 

SUOJAKAISTOJEN JA PIENTAREIDEN KASVUSTON UUSIMINEN 
Mikäli suojakaistojen tai pientareiden kasvillisuus on tuhoutunut talven, ojien kunnostustyön, tai 
rikkakasvitorjunnan takia, pitää uusi nurmikasvillisuus kylvää niille heti olosuhteiden salliessa.  
Näistä toimenpiteistä ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
Riittää kun ne kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. 
 
 

PINTA-ALATUKIHAKEMUSTEN OSITTAINEN PERUMINEN 
Mikäli pellon kasvusto on tuhoutunut muusta syystä kuin poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuen, tai 
peltoa ei ole pystytty kylvämään, tulee tehdä tukien osittainen peruminen kirjallisesti, esim. lomakkeella 145. 
Ilmoitus on jätettävä kunnan maaseututoimistoon ennen kuin tilalle on ilmoitettu peltoalaperusteisten tukien 
valvonnasta.  

 
 

KaSi –HENKILÖSTÖN LOMAT 
Voitte asioida kenen tahansa KaSi-yhteistoiminta-alueen henkilön kanssa. Mikäli haluatte asioida 
toimistolla, kannattaa siitä sopia heinäkuun aikana puhelimitse. 
Henkilöstön puhelinnumerot ja loma-ajat toimistoittain: 
 
Kalajoki: 
Antti Pulkkinen, maaseutujohtaja 3.7. - 6.8.  
Seppo Yli-Tokola, maaseutuasiamies 26.6. - 23.7. 
Lea Mattila, toimistosihteeri 26.6. - 23.7.  
Ritva Hietala, toimistosihteeri 3.7. - 30.7.  
 
Alavieska: 
Jari Isotalus, maaseutuasiamies 3.7. – 30.7. 
 
Merijärvi ja Pyhäjoki: 
Timo Rahja, maaseutuasiamies 26.6. – 30.7. 
 
Raahe: 
Anni Mathlin, maaseutuasiamies, 10.7. - 30.7. 
 
Vihanti: 
Pekka Aho, maaseutuasiamies, 3.7. – 30.7.  
 
Siikajoki: 
Lea Lukinmaa, toimistosihteeri, 17.7. -13.8. ja 21.8. -1.9.  
Pekka Seppinen, maaseutuasiamies, 3.7. -16.7. ja 21.8. – 1.9. 
 
  

 



LANNOITE- JA SIEMENSÄKKIKERÄYKSEN OHJEET  
Ruukissa uusi keräyspaikka 
Siikajoen 4H-yhdistys kerää jälleen lannoite- ja siemensäkkejä. Keräysaika on 26.6.-15.8.2017.  
 
Luethan ohjeen tarkasti, koska KERÄYKSEEN EIVÄT VAL ITETTAVASTI KELPAA KAIKKIEN 
VALMISTAJIEN SÄKIT. KERÄYSPAIKALLE EI MYÖSKÄÄN SAA TUODA MITÄÄN MUUTA 
JÄTETTÄ  (valitettavasti seassa on usein mm. pyöröpaalimuoveja). Kaikki keräykseen kuulumaton jäte jää 
4H:n vaivoiksi aiheuttaen kustannuksia ja raha on tietysti pois 4H-nuorisotyöltä. Joten tarkistathan 
säkkikuormasi näiden ohjeiden perusteella, kiitos!  
Lannoitesäkkikeräykseen kelpaavat VAIN SEURAAVAT SÄKIT:  

• Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro  
 tai Kemira) 40 kg:n säkit ja suursäkit, myös metsälan- 
noitesäkit 

• Lannoitelavojen suojahuput  
• Hankkijan, Raisioagron, Tilasiemenen ja K-Maatalou- 

den siemeniä sisältäneet suursäkit  
KERÄYSPAIKAT OVAT:  

• Ruukissa Yrityspuistossa sijaitseva lumenkaatopaikka. Käynti Sammalkankaantien puoleisesta 
portista. Lumenkaatopaikalle käännytään heti portin jälkeen vasemmalle, säkkien paikka on n. 100 
metriä portista. Paikka on merkitty maastoon. Jätäthän alueen lävitse kulkevan ”ajoväylän” 
avoimeksi, kiitos! 

• Siikajoenkylällä urheilukentällä, tenniskentän takana metsän vieressä 
Yhteyshenkilö 4H-toiminnanjohtaja Elina Tuomaala, puh. 040 527 9295 tai siikajoki@4h.fi  
 
 

FACEBOOK 
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, 
osoitteesta https://www.facebook.com/KaSi.maatalous 
Sivuille pääsee lukemaan myös ilman rekisteröintiä. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


