
Halsuan Kuntatiedote vk 9 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 10.3.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

SATUTUOKIO lapsille kirjastossa ti 8.3. klo 9.30–10.00. 

Tervetuloa! 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Yhdistyksen kevätkokous ke 9.3.2022 Halsua-talolla klo 13.00.  

BINGO alkaa ti 15.3.2022 Käpyhovilla klo 18.00 ja jatkuu aina tiistaisin samaan 
aikaan. 

Seuraavat päiväkahvit Halsua-talolla ke 30.3.2022, kirjaesittely Erkki Kujala. Kirjoja myös 
myynnissä. 

Eläkeliiton tuettu loma Kuortaneella 4.-9.9.2022 haettavissa 4.6.2022 mennessä.  
Myös muiden lomatoimintaa järjestävien toimijoiden tuettuja matkoja voi hakea. Lisätietoja mm. 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (www.mtlh.fi), Solaris-lomat ry (www.solaris-lomat.fi), 
Hyvinvointilomat ry ( www.hyvinvointilomat.fi), Nasy-Naiset Yhdessä ry (www.nasylomat.fi).  
Jos tarvitset apua hakemiseen, ota yhteyttä sihteeriin: Maili Ruuska 040 5765694 

 

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 9.3.2022 klo 19,  

perinteisellä hiihtotyylillä. Hiihtoja sponsoroi LEIJONAT. 
Tervetuloa!  Hiihtojaosto 

 

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala 2. krs  
(aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja perheneuvola) 
siirtyy remontin vuoksi Hotelli Kaustisen (ent. Kansanlääkintäkeskus)  
2. kerroksen tiloihin 7.3.22 alkaen, os. Pajalantie 24, Kaustinen 

 
 
LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa ma 28.3. klo 18.00.  
 
Kuukauden kirjana Riikka Pulkkisen vuonna 2016 julkaisema romaani  
Paras mahdollinen maailma. Kirjaa on lainattavissa kirjastossa. Tervetuloa! 
 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.mtlh.fi/
http://www.solaris-lomat.fi/
http://www.hyvinvointilomat.fi/
http://www.nasylomat.fi/


Ukrainalaisten vastaanotto Halsualle  
 

Sotaa pakenevia ukrainalaisia saapuu piakkoin Halsualle ja hei-

dän tukemiseensa tarvitaan apua. Ensivaiheessa kartoitamme 

seuraavia: 

Majoitus 

- Tyhjillään olevista käyttökelpoisista asunnoista voi ilmoittaa kunnanvirastoon puhelinnu-

meroon 040 680 2225 (Eija Aksela) 

- Asuntojen kalustamiseen liittyvistä lahjoituksista, kuten sängyt, patjat, vuodevaatteet, 

huonekalut, astiat yms. voi ilmoittaa leijonien/Halsuan seurakunnan yhteyshenkilölle nu-

meroon 0500 361 174 (Juha Karhulahti) 

Kielitaitoa 

- Jos olet ukrainan kielen taitoinen ja haluat toimia tulkkausapuna, niin ota yhteyttä kun-

nanvirastoon puhelinnumeroon 040 680 2210 (Marko Malvisto) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lyhty-seurakunta Perhontie 7 

Joka perjantai rukous- ja keskusteluillat klo 18 
Ruokajaot pe 11.3. ja 25.3. alkaen klo 17.00 
Lyhty-kirppis keskiviikkoisin klo 11–16 ja perjantaisin klo 12–18. 

Huom! Maaliskuun myyntitulot kokonaisuudessaan ukrainalaisten auttamiseen!  
Ps. Jos sinulta löytyy lahjoitettavaksi huonekaluja (sängyt, sohvat, kaapit, pöydät, tuolit ym) 
ilmoita kirppikselle tai 0400-846760/ Esko. Noudamme itse. 

Tervetuloa!

 

Tavarakeräys Ukrainan hyväksi 
 
Toiveena on saada hyväkuntoisia, lämpöisiä ja ehjiä vaatteita, sidetarpeita, vaippoja, tasku-
lamppuja, pattereita, säilykkeitä, peittoja ja makuupusseja. Tavara-lahjoitusten toivotaan olevan 
valmiiksi pakattuja ja että niihin on selkeästi merkitty, mitä ne sisältävät. Otathan yhteyttä mei-
hin: Kaisa Hietalahti puh. 040-779 1690 tai Tiina Karhulahti puh. 040-732 4117 niin me toimi-
tamme lahjoitukset mukaan Perhon järjestämään rekkakuljetukseen. 



 
 

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 
www.kaseka.fi 

 

TIEDOT V. 2021 MAKSETUISTA TUISTA VIPU-PALVELUSSA 

Näet Vipu-palvelussa viime vuonna maatilallesi maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdolli-

sista kuitatuista takaisinperinnöistä yms. tiedot saat maatila -valikosta kohdasta  

Maksutapahtumat. 

Maksutapahtumien näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Samanlai-

nen erittely on nyt myös maksutapahtumista saatavalla tulosteella. 

Ruokavirasto ei postita enää maatiloille yhteenvetoja maksetuista viljelijätuista. 

Lisätietoja maaseutuasiamieheltä. 

 

KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 10.3.2022 

Vuoden 2022 kansallisen kotieläintuen pohjoisen tuen ennakon haku sekä sika- ja siipikarjata-

louden tuen haku päättyy 10.3.2022. Ennakkoa voi hakea emolehmistä, emolehmähiehoista, 

sonneista, häristä, teurastetuista hiehoista, uuhista ja kutuista. 

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

nakkoa ja lopullista tukea tai vain lopullista tukea viimeistään 10.3.2022. 

 

NAUTAREKISTERIN VALTUUTUS 

Ruokaviraston nautarekisteri tulee muuttumaan huhtikuussa 2022. Uuden rekisterin tultua 

käyttöön, yhteys neuvonnan rekistereihin katkeaa. 

Jotta tieto siirtyy kuten tähänkin asti, pitää nautatilan rekisteröidyn eläinpitäjän antaa valtuutus 

Mtech Digital Solutions Oy:lle. Valtuutuksella varmistat, että tieto siirtyy jatkossakin Ruokaviras-

ton nautarekisterin ja tuotosseurannan, keinosiemennyksen ja jalostuksen välillä kertakirjauk-

sella ja että Minun Maatilani -ohjelma toimii.  

Muutos koskee kaikkia nautatiloja, jotka 

- kuuluvat tuotosseurantaan 

- käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja 

- kuuluvat Faban terveys- ja lihakarjan tarkkailuun 

- käyttävät jotain Minun Maatilani -sovellusta tai jotain muuta Mtechin, Faban, ProAgrian 

ohjelmaa tai palvelua, joka liittyy nautoihin (esim. eläinmääriin) 

- aikovat joskus käyttää jotain yllä olevista 

- myyvät joskus eläimiä tiloille, jotka käyttävät em. palveluja 

Valtuutus kannattaa antaa tarvittaessa myös Eläinten terveys ETT ry:lle ja myös omalle teuras-

tamollesi. 

Jos valtuutusta ei tehdä, eläintenpitäjän pitää ilmoittaa tapahtumat erikseen neuvonnan tietoihin 

ja Ruokaviraston nautarekisterin puolelle, tieto ei siirry automaattisesti.  

Valtuutus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen uudistusta. Ohjeet valtuuksien antamiseen löydät 

Ruokaviraston sivuilta. Valtuudet annetaan osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. Muista ottaa 

käyttöön valtuuden tarkenne. Tarkenteeksi lisätään tilatunnus.   

http://www.kaseka.fi/
http://www.suomi.fi/valtuudet


Hyödyllisiä linkkejä: 

Minun maatilani tiedote https://www.minunmaatilani.fi/blogi/ruokaviraston-nautareikteri-uudistuu-

muista-mtech-valtuutus/ 

Nautaeläinpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa https://epr.ruokavirasto.fi 

Ruokaviraston ohje https://www.ruokavirasto.fi/viljelijät/elaintenpito/elainter-merkinta-ja-rekiste-

rointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/ 

Mtechin opastevideo https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje 

MTK:n opetusvideo https://www.mtk.fi/-/nautarekisteri 

TULEVIA TILAISUUKSIA 

Maatilan omistajanvaihdospäivä Kälviällä to 31.3.2022 (myös etämahdollisuus) 

EU-tukikoulutukset live-tilaisuuksina ma 11.4.2022 klo 9.30–15.00,  

Kälviä, Keski-Pohjanmaan opisto, Opistontie 1 

Tuki-infot Teamsin välityksellä 

to 5.5.2022 klo 10.00–12.30, lähetys Pohjois-Pohjanmaalta 

pe 6.5.2022 klo 10.00–12.30, lähetys Keski-Pohjanmaalta 

Tiedotamme tilaisuuksista myöhemmin lisää.  

 

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. lopul-

linen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta 

päätöksen! 

Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloi-

tettu ennen hakemuksen vireille tuloa. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat evät ole tukikelpoisia.  

Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoa asiasta:  

heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.              Maataloustoimisto 

 

Halsuan siirtolaisuustiedon kerääminen 
 

Aloitustilaisuus lauantaina 19.3.2022 klo 14.00 Halsuan kunnantalolla. 
Hankkeen vetäjä Kauppi Virkkala esittelee K-P Siirtolaisuushankkeen 
kotisivuja ja hanketta muutoinkin. Hankkeen tarkoitus on kerätä 
siirtolaisten tarinoita, valokuvia, kirjeitä, kortteja, artikkeleita ja 
kirjoituksia, kalentereita, kuvia muistoesineistä ym. Tehdään 
haastatteluja, skannauksia, kuvakopioita, esineiden valokuvaamisia jne. 
Kaikki tallennetaan paikallisesti kovalevylle ja pilvipalveluun. Tuloksena 
siirtolaisuuden halsualainen tietovaranto, joka perustuu kälviäläisen kerääjän Uuno Huhtalan 
luomaan kansiorakenteeseen (löytyy K-P hankkeen kotisivuilta yleisoppaan loppupäästä). 
https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com 
 
Kokouksessa keskustellaan ja sovitaan keräyksen käytännön järjestelyistä Halsualla. 
Tervetuloa! 
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