
Halsuan kuntatiedote vko 32 / 2019 
HUOM! seuraavaan ilmoitukset to 15.8.2019 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
 

Koulutyö on alkanut, huomioidaan pienet kulkijat liikenteessä. 
 

Aamukuljetusreitit    Taksit: Kanala klo 7.50, Nurmela 8.10 
            Linja-auto Ylikylästä, alkaen Tiaskorvesta klo 7.50 
 

Lomat            syysloma vko 42  14.-20.10. 
            joululoma  21.12.-6.1. 
            talviloma vko 9 24.2.-1.3. 
 

 

Asiakirjat KELAlle otetaan vastaan kunnanvirastolla  
 

Vadelmaa myös itse poimien!  

Sirkka ja Harri Mastokangas p. 040 701 2976 
 

 

  Eläkeliiton teatteriretki lähestyy 
 

  17.8.19 linjuri lähtee Ylikylästä klo 11 ja kerää kyytiläiset matkan varrelta.  
Lounaan seisovasta pöydästä syömme klo 13 Lokkilinnassa komean merimaiseman 
maustamana.  Teatteriesitys "Ehtoolehdon sankarit" alkaa klo 15. 
 

Kannattaa seurata säätiedotuksia, varalta mukaan polville huivi/huopa ja 
istuinalusta on hyvä olla mukana. 
Retken hinta 5 euroa sisältää kaiken ja se peritään autossa.  
 

Tervetuloa mukavalle retkelle! 
 

 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS 

Halsuan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 
17.11.2019 seurakuntavaalit, jossa valitaan vuoden 2020 alusta alkavaksi kolmivuotis-
kaudeksi Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon Halsuan seura-
kunnasta 3 jäsentä sekä Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvostoon 8 varsinaista 
jäsentä sekä varajäsenet. 

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun tehtävään 
on ehdokas, 

1) joka viimeistään 14.9.2019 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,  
2) joka on konfirmoitu viimeistään 14.9.2019, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 

17.11.2019, 
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,  
4) joka ei ole vajaavaltainen, 
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,  
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 
15.9.2019 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon. Virasto on avoinna torstaina 12.9.2019 
klo 9 -16. Kirkkoherranviraston osoite on: Köyhäjoentie 15 B, 69510 Halsua.  
 
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta.  

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA 
 
Halsuan seurakunnassa toimitetaan 17.11.2019 seurakunta-vaalit, joissa valitaan jäsenet 
Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon, Halsuan seurakunnasta 3 jäsentä ja 
Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvostoon 8 varsinaista jäsentä sekä varajäsenet. 
 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille tiistaina 24.9. 
klo 10 - 14 ja keskiviikkona 25.9. kello 15 - 19 kirkkoherranvirastossa, osoite: Köyhäjoentie 15 
B, 69510 Halsua. 
 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 17.11.2019 16 
vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2019 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi 
jäseniksi.  
 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on 
oikeudettomasti jätetty pois ääni-oikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on 
luettelossa virheellinen.  
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 27.9.2019 kello 16.00 mennessä 
kirkkoherranvirastoon, osoite: Köyhäjoentie 15 B, 69510 Halsua. 
  
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 8.10.2019 pidettävässä kokouksessaan.  
 

 
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kunnostaminen 31.10.2019 mennessä 

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja taloja ja mökkejä. 
Pohjavesialueella tai enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä olevalla alueella jätevesien 
käsittelyjärjestelmän on täytettävä puhdistusvaatimukset. Etäisyys määritetään rakennuksen 
seinään.  
 

Poikkeamismahdollisuus on, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat 
kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Puhdistusvaatimuksesta vapautuu myös, jos kiinteistöllä 
vakituisesti asuva haltija on syntynyt ennen 9.3.1943. 
 

Halsualla vesistöiksi on määritetty (rak.ymp.ltk 17.10.2017) Haarajoki, Halsuanjoki, 
Halsuanjärvi, Kalettomanjärvi, Kivioja, Liedesoja, Pahkajoki, Pahkapuro, Penninkijoki, 
Venetjoen tekojärvi ja Venetjoki ja tarkastellaan alle 10 km2 valuma-alueen purot ja niihin 
rinnastettavat ojat sekä alle 1 ha kokoiset lammet tapauskohtaisesti koskien 
jätevesijärjestelmien uusimista. 
 

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista ja uudistamiseen tarvitaan toimenpidelupa. 
 

Lisätietoja antavat  
- rakennusmestari Jari Kauppinen 040 680 2221 
- ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi 040 7393 977 
lisäksi Pohjanmaan Jässi tarjoaa puolueetonta ja maksutonta neuvontaa lainsäädäntöön ja 
jätevesijärjestelmän uusimiseen liittyen 
- hankevetäjä Miia-Eveliina Lae 044 7047 116 

 


