Halsuan Kuntatiedote vk 21 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 3.6.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

KUNNALLISVAALIT 2021
Sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä toimitetaan kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa valitaan
Halsuan kuntaan 15 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka päättyy 31.5.2025.
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
la-su
ma-pe
la-su
ma-ti

26.05.-28.05.2021
29.05.-30.05.2021
31.05.-04.06.2021
05.06.-06.06.2021
07.06.-08.06.2021

klo 09.00-16.00
klo 12.00-15.00
klo 09.00-16.00
klo 12.00-15.00
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.
Todistukseksi hyväksytään henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen kelakortti.
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Äänestäjien toivotaan ottavan oman kynänsä mukaan koronaturvallisuuden vuoksi. Kynä voi
olla kuivamustekynä mustalla tai sinisellä musteella tai lyijykynä.

Äänestykseen kulku valtuustosalin ulko-oven kautta (paloaseman takaa).
Ennakkoäänestys on mahdollista suorittaa ulkoäänestyksenä ajanvarauksella. Varaa aika puh.
040 680 2202 (Jari Penttilä) tai 040 680 2211 (keskus).

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021
Muista äänestää! Halsuan Keskustan ehdokkaiden ehdokasnumerot 2-19.

Vallitsevan koronatilanteen takia Kaustisen musiikkilukion ylioppilasjuhla jouduttiin siirtämään elokuulle, joten ylioppilaaksi valmistuneet
Tuulia Jussinmäki ja Jenna Kunelius juhlivat silloin, samoin jo viime
syksynä valmistunut Siiri Hietalahti. Toivottavasti näemme juhlissa
28.8.

Koronatiedote 26.5.2021
Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.
Keski-Pohjanmaan alueellinen viranomaisryhmä teki seuraavat muutokset alueellisiin suosituksiin:
•

Alueen 2. asteen oppilaitokset ovat etäopetuksessa lukukauden loppuun
saakka.

•

Harrastustoiminta ulkona max. 10 henkilön ryhmissä on mahdollista huomioiden koronaturvallisuusohjeistus.

•

Ulkotiloissa lasten ja nuorten ryhmissä noudatetaan Soiten leviämisvaiheen
suosituksia kokoontumisrajoituksista (max. 10 hlöä).

Kevätjuhlat ja lukion lakkiaiset suositellaan järjestettäväksi pienimuotoisesti ilman
yleisöä ja turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden
Uudet suositukset ovat voimassa 15.6.2021 saakka.

Kirjaston kirjakassipalvelu jatkuu entiseen tapaan 15.6. saakka

Halsualaisten UIMAKOULUN aikataulu muuttuu!
Vetelin liikuntakeskus ilmoitti siirtävänsä kaikki kesäkuun alun uimakoulut
myöhempään ajankohtaan. Meille nyt suunniteltu ajankohta on maanantai
28.6. – perjantai 2.7. klo 13.30–15.00. Ilmoittautumisia otetaan vastaan
myöhemmin, jos uimakoulu on mahdollista järjestää. Lisätietoja seuraavissa
kuntatiedotteessa.

Puhelinmuistiossa oleva puhelinnumeroni on väärä.
Oikea numeroni on 040 829 6960, Miia Karhulahti.

RETKI HALSUAN ISONNEVAN LUONTOON JA ILTAPALA NUOTION ÄÄRELLÄ
torstaina 10. kesäkuuta klo 17.30 - noin 20.30
Lintutornille meitä opastaa Luontopalvelu Karhukorpi ja palatessa pääsemme nauttimaan
laavulla A`la Miinan herkuista ja tutustumme syötäviin luonnonkasveihin. Osallistumismaksu on
30€/hlö.
Lähdemme matkaan Isonnevalle Välikankaantien varrella olevalta polun lähtöpaikalta klo 17.30
yhdessä kävellen. (Lähdön koordinaatit, DD: 63.512483, 24.215756)
Kumisaappaat jalkaan.
Ilmoittaudu retkelle viimestään pe 4.6. ja kerro samalla mahdolliset ruoka-aineallergiasi
Pirita Yliaholle: puh 040 828 4403, pirita.yliaho@syo.fi
Retki järjestetään, kun saamme vähintään 10 ennakkoilmoittautujaa.
Järjestäjänä on Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hanke / Suomen
Yrittäjäopisto.
Hanketta rahoittaa Leader Pirityiset.

Kuvat: Rauno Karhukorpi

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

MITÄ TEHDÄ KASVUSTOILLE SATEISEN KEVÄÄN JÄLKEEN?
Tukia voi hakea ja ilmoittaa lohkoilla viljeltäviä kasveja Vipu-palvelussa 15.6.2021
asti.
Tukihakemuksessa ilmoitetut kasvit pitää ehtojen mukaan kylvää tai istuttaa kesäkuun
loppuun mennessä. Kylvöä voi kuitenkin lykätä, jos pellon märkyys estää kylvämisen
määräajassa.
Märkyyden tuhoamaa kasvustoa ei tarvitse kylvää uudelleen.
Ruokavirasto.fi-sivustolle on koottu ohjeistusta kylvövelvoitteista, ilmoitettujen kasvien
muuttamisesta ja maataloustukien perumisesta.

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojeluruiskut on testattava kolmen vuoden välein.
Aiemmin
testaus oli viiden vuoden välein. Jos vanha viiden vuoden testaustodistus on
voimassa vielä tänä vuonna, pitää se uusia ennen kuin viisi vuotta tulee täyteen.
Tämän
jälkeen alkaa uusi kolmen vuoden testausväli.
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
Kannus 4.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen MOL, konehallin edusta
Halsua 10.6. klo 9.15 -10.45 Isokarhun varastoalue
Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylmäaseman sorakenttä
Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv 0 %).
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210.

VUODEN 2021 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2021
Päätukihaku on avattu Vipu-palvelussa . Hakuaika päättyy 15.6.2021.

JATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄTUKIHAUSSA
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa
päätukihaussa. Sitoumukset ja sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan
30.4.2022 asti.

TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 15.6.2021
Tukioikeuksia voi hakea varannosta viimeistään 15.6.2021 lomakkeella 289. Hakemus
toimitetaan ely-keskukseen. Myöntöperusteita mm:
- nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävä
- uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden 5 vuoden
aikana, maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan v. 2019
- tilusjärjestelyt

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2021
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle
viimeistään 15.6.2021 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa tapauksissa:
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty
maanomistajalle
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti.
jussi.karhulahti@halsua.fi

