
Halsuan Kuntatiedote vk 8 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 4.3.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
KUULUTUS 

 
KUNNALLISVAALIT 2021 
 
Sunnuntaina huhtikuun 18. päivänä toimitetaan kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa valitaan 
Halsuan kuntaan 15 valtuutettua 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. 
 
Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen 
julkaisemista koskevat hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat on toimitettava 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa 
keskusvaalilautakunnan sihteeri Jari Penttilä, puh. 040-680 2202 tai hänen estyneenä ollessaan 
taloussihteeri Marko Malvisto, puh. 040-6802210. Asiakirjat voidaan myös lähettää osoitteella: 
Kauppisentie 5, 69510 Halsua. 
 
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 18.4.2021 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. 
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan 7. - 13.4.2021 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana 
toimii kunnantalo seuraavina aikoina: 
 ke-pe     7.-9.4.2021 klo 09.00-16.00 
 la-su 10.-11.4.2021 klo 12.00-15.00 
 ma-ti 12.-13.4.2021 klo 09.00-16.00 
 
Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys 
suoritetaan 7.-13.4.2021 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on 
ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 6.4.2021 klo 16.00 mennessä. 
Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella: 
Keskusvaalilautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai puhelimitse, puh. 040-680 2211 
(keskus) tai 040-680 2202 (Jari Penttilä). 
 
Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys 
henkilöllisyydestään. 
 
Halsualla 23.2.2021 
 
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 

 

Lyhty-seurakunta järjestämä  

 

Ruokajakelu 
 

pe 5.3. klo 17-17.45 
pe 19.3. klo 17-17.45 

 
 

Jaamme sen mitä saamme!  

Ruokajakelussa muistetaan pitää 3 metrin turvavälit ja vahva suositus kasvomaskien käyttöön. 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 

www.kaseka.fi 

 

KANSALLISTEN KOTIELÄNTUKIEN HAKU VIIMEISTÄÄN 10.3.2021 

Alueellamme maksetaan kotieläimistä kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tukea 

maksetaan emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, teurastetuista hiehoista, 

uuhista ja kutuista. Voit hakea tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 

viimeistään 10.3.2021. 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi hakukerta. 

Voit hakea ennakkoa ja lopullista tukea tai vain lopullista tukea 10.3.2021 mennessä. 

 

NEUVONTAKORVAUS NEUVO2020  

Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021–2022 ajan. Neuvonnan 

tilakohtaista ylärajaa on korotettu 15 000 euroon, kun enimmäismäärä on tähän asti ollut 

10 000 euroa. Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojenneuvonta/ 

 

MELAN HYVINVOINTIWEBINAAREJA MAATALOUSYRITTÄJILLE 

Mela järjestää keväällä hyvinvointiwebinaareja maatalousyrittäjille. Lisätiedot ja 

osallistumisohjeet: mela.fi/tapahtumat 

17.3. klo 10 Miten saan tunnit riittämään? 

26.3. klo 13 Työturvallisuuden rakennuspalikat 

14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin vai yhdessä? 

21.4. klo 13 Ensiapua maatalousyrittäjälle! 

 

TIETOLINKKI-HANKKEEN TAPAHTUMAT 

Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu sivulla https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat 

Kotimaista papua pelloille, pötsiin ja possuille - Webinaari to 12.3.2021 klo 10-12.30 

Tietolinkki-hankkeen Eläinvalvontainfojen kaikki videotallenteet on julkaistu osoitteessa 

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit 

 

JOUTOALUEIDEN METSITTÄMISEEN UUSI TUKIJÄRJESTELMÄ 

Joutoalueiden metsittäminen on yksi keino lisätä hiilensidontaa ja vähentää 

maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Metsityksen määräaikaista 

tukemista koskeva laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja on voimassa vuoden 2023 

loppuun. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä ja tukea voi hakea metsäkeskuksesta 

maaliskuusta alkaen. 

http://www.kaseka.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojenneuvonta/
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit


Metsitystukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle 

jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa 

viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona on, että 

peltoalalle ei ole myönnetty maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. 

Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon ennen tukipäätöksen tekoa. Tukea ei 

esim. myönnetä ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, 

ahojen, ketojen tai hakamaiden metsittämiseen. Tavoitteena on, että metsitettävillä aloilla 

edistetään myös monimuotoisuutta esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja. 

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille. Metsitettävän alueen tulee olla 

yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä 

alue. Alueen tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. Tuen 

ehtona on, ettei saman alueen metsittämiseksi ole aiemmin myönnetty julkista tai yksityistä 

rahoitusta. Tavoitteena on pysyvän metsäalan aikaansaaminen, joten metsitystukea ei 

myönnetä esimerkiksi energiapajun kasvattamiseen tai joulukuusiviljelmille. Metsitetyn 

alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite kestävät kymmenen vuotta. 

Metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. 

Lisätietoja osoitteessa: https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-

jailmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys 

 

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 ELY-keskuksesta päätöksen. 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. 

 

Lisätietoja: Maaseutuasiamies, Jussi Karhulahti, puh. 040-680 2215 ja sposti. 

jussi.karhulahti@halsua.fi 

https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-jailmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys
https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-jailmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys
http://www.ruokavirasto.fi/hyrra
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HYGIENIAPASSIKOULUTUS     

Halsuan Yhtenäiskoulun kotitalousluokassa järjestetään hygieniapassikoulutus la 13.3. klo 12.00 

Hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta. Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän: 

- työskentelee elintarvikehuoneistossa 

- käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita 

 

Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat, suurkeittiöt, 

elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat.  

Sinun tulee perehtyä koulutusta ennen ”Lupa kokata” -nettisivustoon. Ennen varsinaista testiä materiaali 

käydään läpi mallikysymysten muodossa. Koulutuksesta vastaa Seija Varila. 

Koulutus järjestetään max.10 hlön ryhmissä.  

Koulutus maksaa 40 e/hlö. Halsuan kunta, Halsuan Yrittäjät, Halsuan maa- ja kotitalousnaiset ja A’la Miina 

tukevat nuorten (yläkoulu- ja 2.asteen oppilaat) osallistumista koulutukseen.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 8.3. mennessä: 040-680 2240 / Hanne Jylhä 

 

TULOSSA! 

Talviloma-viikolla  

 

VIMPELIN LAKEAHARJULLA edullinen laskettelu talvilomaviikon aluksi maanantaina 1.3.  

klo 17–20. Liput 12 euroa, välineet sisältäen kypärän 12 euroa. 

 

Tiistaina 2.3. Vetelin liikuntakeskuksen pihalla klo 14-17 

-pulkkamäki 

-nappulahiihdot 

-talutusratsastusta 

-puuhapisteitä 

-makkara- ja mehutarjoilu 

 

Perjantaina 5.3. on peli-ilta hns:n talolla klo 18-22 

Lauantaina 6.3. EI OLE airsoftia   

 

Huom! Puhelinnumeroni on väärin Halsuan puhelin- ja palvelumuistiossa. Oikea numero on 

Kentala Jenni 040 7663234 
 

 

Huom! Keskiviikkona 3.3. EI OLE lasten hiihtoja Käpylässä 


