
Halsuan kuntatiedote vko 13 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 4.4.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

 
LAPSILAHJA VUONNA 2019 

Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuonna 2019 maksetaan 1.000 euron lapsilahja 
vuonna 2016, 2017 ja 2018 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2019 ollut Halsua. 
Lapsilahjaa on haettava ma 15.4.2019 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä 
hakemuksia ei käsitellä. 
Lomake löytyy Halsuan kunnan nettisivuilta. Lisätietoja ja lomakkeita saa myös kunnantoimistosta 
puh. 040 680 2211.  
Lahja maksetaan lapselle perustetulle pankkitilille 30.4.2019 mennessä. 

KUNNANHALLITUS 

 

EDUSKUNTAVAALIT 2019 
 

Kansanedustajain vaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019. 
 
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 14.4.2019 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. 
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana toimii 
Halsuan kunnanvirasto seuraavina aikoina: 
 ke-pe 3.-5.4.2019 klo   9.00-16.00 
 la-su 6.-7.4.2019 klo 12.00-15.00 
 ma-ti 8.-9.4.2019 klo   9.00-16.00 
 
Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun 
omaishoitaja voi äänestää kotona samalla kertaa kuin hoidettava. Kotiäänestys suoritetaan ajalla 
3.-9.4.2019. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi 
tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai 
puhelimitse Halsuan kuntaan 040 6802211 tai Jari Penttilälle puh. 040 6802202. 
 
Halsualla 14.3.2019 
 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 
 

Halsuan Vesi Oy  

Tällä hetkellä vesijohtoverkossa on kaksi vuotoa Kirkonkylä-Hietalahti 
alueella, jotenka havaituista ongelmista yhteys kunnanvirastolle. 

p.040 680 2221 / Jari Kauppinen tai p.040 168 0435 / Markus Lahti  
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   Jutta Urpilainen vierailee Halsualla 

             kunnantalolla ma 1.4. klo 13.30-14.30 
 
Olet tervetullut kuulemaan, mitä hänelle on kerrottavaa ja keskustelemaan päivän 
polttavista asioista.   

    TERVETULOA! 

 
 

Satutuokio lapsille kirjastossa  
tiistaina 2.4.2019 klo 9.30-10.00. 

                          Tervetuloa mukaan! 
 

 
 

Lasten hiihdot Ylikylässä Kuntotalolla ke 3.4. klo 19 vapaalla hiihtotyylillä.  
Huom! kelivaraus, muutoksista ilmoitetaan Halsuan Toivon hiihtojaoston kotisivuilla. 
TERVETULOA! Hiihtojaosto ja liikuntatoimi 

 

MTK-Halsuan sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke 3.4.2019 

Halsuan kunnantalolla klo 19.00 

     - Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat 

     - Jouni Ingalsuo on alustamassa ajankohtaisiin asioihin 

     - Kahvitarjoilu! 

 Tervetuloa! 

 - MTK-Halsuan johtokunta  

 

 
EU:n ruokaa jaossa huhtikuussa, tule hakemaan! 

Ruokajakelut Halsuan Yritystalolla 
pe 5.4.2019 klo 17-18   ja 
pe 26.4.2019 klo 17-18 

Huom! oma ruokakassi mukaan 
Tervetuloa! 

 

 
 

Vapaehtoisryhmän toiminta Yritystalolla jatkuu, kerätään kankaita, 

lankoja, lasten ja koululaisten vaatteita. (Keräys entisen Tildan tiloissa). 

Keräystuotot menevät lähetyspiirin, kotimaan ja Halsuan vähävaraisten 

lapsiperheiden auttamiseen. 

Otetaan lahjoituksena vastaan käytettyjä tai uusia ompelu- tai saumurikoneita. 

Koneilla tehdään pienimuotoisia vaatekorjauksia, esim. vetoketjujen korjausta ym. 

t. Käsityönurkka Amalian tytöt 



 HUOMIO  

Sinustako Halsuanjärven pilkkimestari 2019?  

Se selviää perjantaina 5.4.2019 klo 17.30-19.30 

Osallistumismaksu 8 € ja ei syötetä. Lähtö uimarannalta ja alue rajataan.  

Jokainen kalan saanut palkitaan.  

  TERVETULOA!  järj. Kalastuskunta 

PS! Kalastuslupia ja katiska-/verkkomerkkejä myynnissä Ruuskan 

huoltoasemalla ja Masalassa. 

 

             Vanha Halsualta 

• Nokian kumisaappaat 

• Bootsit lyhyt- tai pitkävartiset  Yli 50 vuotta AUTO- ja RENGASKAUPPAA! 

38-51 N:ot varastossa  Ostimme ison erän suoraan maahantuojalta! 

• Stihl moottori- ja raivaussahat   

• varaosat + tarvikkeet 

• ketjut, laipat, öljyt                                                             195/65 15 80 €    195/65 15 59 € 

• henkilöautojen ja traktorien akut         205 55 16 74 €    225 45 17 78 €          

• nesteöljyt, suodattimet                  Yleisimmät koot varastossamme. Myös traktorin renkaat. 

moottori, hydraali ja vaihteisto  KYSY TARJOUS – SE VARMASTI KANNATTAA 

Monipuolisin Pienen Pitäjän Tavaratalo 

RUUSKAN KORJAAMO  Ruuska ja CO p. 0500 808 872 

 

Sykäräisen Karaokepiiriläisten 

Kevätkonsertti 
Su 7.4.2019 klo 14.00 

Halsuan Ylikylän Kuntotalolla 

Konsertin juontaa Maija Mäntykorpi-Luoma 

Karaokelaitteet MaTen karaoke / Terho Luoma 

Mukana halsualaisia esiintyjiä 

Liput 10 € 

Väliajalla kahvitarjoilu (sis. lipun hintaan). Arvontaa. 

Tervetuloa! 

Konsertin tuotto lahjoitetaan Kuntotalon remontin hyväksi. 

 

 

 

 

 



 

Yksityistie- ja ojituspäivä maatalous- ja metsätalousyrittäjille 
tiistaina 9.4.2019 klo 10-15 Kannuksessa K-P ammattiopistolla.  

Ei osallistumismaksua. Lounas ja kahvi omakustanteiset. 

Ilmoittautumiset viimeistään 1.4., ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625. 

Lisätietoa Ajantasalla-hankkeen sivuilta 

Lisätiedot: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh.  040-680 2215, sposti: jussi.karhulahti@halsua.fi 
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Viimeiset mahdollisuudet osallistua Viskurin kehittämisryhmä -toimintaan! 

 

Herukka -ryhmä 

Kotimaisen marjan kysyntä on viime vuosien aikana kasvanut voimakkaasti. Smoothie-raaka-aine pula 

on ilmeinen ja kysyntä on aina vaan kasvamassa. Esim. suonenjokinen Pakkasmarja Oy hakee lisää 

sopimusmarjan tuottajia. Herukka -ryhmässä annetaan tietoa erityisesti aloittaville marjanviljelijöille, 

mutta hyötyä tulee myös tuoremyyntitiloille.  

Tapaamisissa saadaan asiantuntijatietoa mm. kasvilaji ja -lajikevalintaan, viljelytoimiin sekä kylmä- ja 

pakkasvarastointiin liittyvissä teknisissä asioissa.  Selvittelemme viljelyn kannattavuutta esimerkkien 

kautta, viljelijöiden yhteistyömahdollisuudet sekä saatamme jatkojalostajia ja tukkuostajia yhteen. 

Ryhmätoiminnan jälkeen on marjanviljelyn aloittaminen varsinkin uutena yrittäjänä helpompaa ja 

viljelijöiden kaupallinen osaaminenkin on parantunut. 

 

Yhteisnavetta -ryhmä 
Halsualla on suunniteltu yhteisnavettaa noin vuoden verran. Keväällä 2018 ryhmä asiasta 

kiinnostuneita kävi tutustumassa Ylistarossa, Finnmilkin 600 lehmän karusellirobottiin ja yhteisnavetta 

-konseptiin. Isoissa yksiköissä on ihmistyötä keventämässä paljon tekniikkaa. Koneet eivät kuitenkaan 

poista työtä, vaan muuttavat työn luonnetta. Porukassa työtä, vastuuta ja riskejä voidaan jakaa 

useamman toimijan kesken ja saada yrittäjälle vapaatakin.  

Viskuri -hanke on varautunut viemään yhteisnavetta -ideointia kehittämisryhmätoimintana vielä tämän 

vuoden aikana. Aika mahdolliseen toteutukseen alkaa visioinnilla ja suunnittelulla, lisätietoa saadaan jo 

toimivista yhteisnavetoista. Tule mukaan ideoimaan!  

Alkamassa ovat myös Osakeyhtiön hyvä hallintotapa -ja Uudet rehukasvit  -ryhmät, joihin pääsisi vielä 

mukaan. Ensimmäinen sopii OY- ja AY-muotoisille yrityksille ja toiseen haemme mm. rehumaissin, 

sinimailasen ja ruisvehnän viljelystä kiinnostuneita kasvi- ja karjatiloja. 

Viskuri- hankkeen kehittämisryhmässä on 3-7 yrittäjää ja ryhmä kokoontuu 5 kertaa huhti- joulukuun 

välisenä aikana. Kokoontumisissa kuullaan tutkittua tietoa, toimintatapoja ja onnistumisia 

asiantuntijoiden ja kollegojen kertomana. Ryhmien toiveet kootaan ensimmäisenä päivänä ja sisältöä 

myös muokataan porukan tarpeiden mukaan.  

Näihin ryhmiin osallistujille on saatavissa Halsualla, kunnalta 50 prosentin avustus selvityskuluihin. 

Mustaherukkamaan perustamiskustannuksia, Halsualla, kunta avustaa kertakorvauksella 600 e/ ha. 

(min. 0,3ha - max. 5ha). Katso muut elinkeinojen edistämismäärärahojen käyttökohteet 2019, 

Halsuan kunnan internet- sivuilta: 

http://dynastyweb.kase.fi/halsua/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019834-12 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Liisa Koskela p. 050 5120 615 tai liisa.koskela@proagria.fi 

          Jussi Karhulahti p. 040 680 2215 tai jussi.karhulahti@halsua.fi 
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