
Halsuan Kuntatiedote vk 15 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 22.4.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

KUULUTUS 

KUNNALLISVAALIT 2021 

 

Sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä toimitetaan kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa valitaan  

Halsuan kuntaan 15 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka päättyy 31.5.2025. 

 

Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen 

julkaisemista koskevat hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat on toimitettava 

keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 ennen klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa 

keskusvaalilautakunnan sihteeri Jari Penttilä, puh. 040 680 2202 tai hänen estyneenä ollessaan 

taloussihteeri Marko Malvisto, puh. 040 680 2210. Asiakirjat voidaan myös lähettää osoitteella: 

Kauppisentie 5, 69510  Halsua. Aiemmin toimitettujen ehdokaslistojen osalta voidaan tehdä 

korjauksia ja täydennyksiä ko. määräaikaan mennessä. 

 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. 

Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo. 

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana 

toimii kunnantalo seuraavina aikoina: 

 ke-pe 26.05.-28.05.2021 klo 09.00-16.00 

 la-su 29.05.-30.05.2021 klo 12.00-15.00 

 ma-pe 31.05.-04.06.2021 klo 09.00-16.00 

 la-su 05.06.-06.06.2021 klo 12.00-15.00 

 ma-ti 07.06.-08.06.2021 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 26.5.- 8.6.2021 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on 

ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 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 15.4.2021 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 
 
 
 

Halsua-viikon suunnittelupalaveri 4.5. klo 13 kunnantoimistolla. Tervetuloa! 
 

 
 

Meriläisen Martat 
Piirin kokous on la 17.4.2021. Osallistumme etänä Halsua-talolla klo 11.00 lähtien. 
Martat voivat tulla seuraamaan kokousta. 
Tervetuloa 
 

 
 

 

 

Kanalan Vesiosuuskunnan varsinainen kokous  

sunnuntaina 02. toukokuuta 2021 Kanalan kylätalolla klo 19.00. 
 

Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä 

ajankohtana ennen toukokuun loppua.  

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

2. todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko 

kokous muuten laillinen ja päätösvaltainen 

3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 

4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin 

vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta. 

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudella 

6. päätetään ylijäämän käyttämisestä 

7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan 

palkkiot 

8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 

9. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai 

tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Kutsu vesiosuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja 

viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. 

Kokouskutsu toimitetaan ensisijaisesti yleisenä kutsuna kunta- tai kylätiedotteessa.  Kutsussa 

on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

 
 

 

 



 

 
 
Mitä mieltä Halsuasta?  
Tervetuloa vastaamaan sähköiseen 
kyselyyn Halsuan kunnan asukkaille ja 
vierailijoille. Kysely avoinna  
14.4. - 16.5.2021, ja sen voi täyttää myös 
paperilomakkeella kirjastossa. Kaikki 
vastaukset käsitellään nimettöminä.   
Kyselyn löydät verkossa osoitteesta  
https://forms.office.com/r/xBcm7rPS0d 
Jos haluat, voit myös jättää kyselyn 
lopuksi yhteystietosi arvontaa varten.  
Lisätietoja: Tytti Pohjola / 
tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Myllytien koti odottaa yhä uusia omistajia! 

• pinta-ala 101 m² 

• autotalli / varasto 36 m² 

• tontin koko 1392 m²   

• kuntotarkastettu 

• hintaakin huojennettu  

 Kysele lisätietoja ja sovi näytöstä!  

 

Kauppisen Päivi puh. 045-1181070 
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