
Halsuan Kuntatiedote vk 17 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 5.5.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

HALSUAN KUNNANHALLITUS ON VAHVISTANUT  
ELINKEINOMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2022 

Kunnanhallitus on päättänyt elinkeinojen edistämismäärärahojen käyttöperusteista seuraavasti:  

 1. Uusien yritysten perustaminen. Tukea maksetaan 1000 euroa/yritys heti kun yritys on perus-

tettu ja yritystoiminta lähtenyt käyntiin. Mikäli aloittava yritys työllistää ensimmäisen toimintavuo-

den aikana yrittäjän lisäksi myös muita työntekijöitä vähintään 6 kk:n ajan, voidaan maksaa lisätu-

kea 800 euroa työntekijää kohti.  

2. Yritysten kehittäminen. Erilaisiin suunnitelmiin ja yritysten kehittämisiin (esim. sukupolvenvaih-

dos, investoinnit, koulutukseen, kehittämishankkeisiin, maksuvalmius/kannattavuuslaskelmiin) 

maksetaan avustusta 50 %, mutta enintään 1000 €/yritys/v. Spv- suunnittelua ja siihen liittyviä las-

kelmia voidaan kuitenkin avustaa 80 %:n asti, yhden kerran. Mikäli samaan kehittämisselvittelyyn 

saadaan tukea esim. ELY-keskukselta, otetaan se avustusta myönnettäessä huomioon.  

3. Monivuotiset erityisviljelmät perustamistuki 800 €/ha (esim. mansikan, tyrnin, omenan, vadel-

man, mesimarjan, ruusunjuuren, nokkosen, mustaherukan tai pensasmustikan viljely) 0,30 ha:sta - 

5,00 ha:n asti.  

4. Salaojitussuunnitelmatukea maksetaan 50 €/ha.  

5. Metsätaloussuunnitelmiin 1 €/ha, maksukatto 100 €/hakija/vuosi  

6. Karjanjalostussuunnitelmien ja yksilötestausten käyntimaksu (enint. 90 euroa/tila/käynti)  

7. Peltojen kasvuolosuhteiden parantaminen. Peltojen kalkitseminen ja/tai muun maanparannus-

tuotteen käyttäminen, maksetaan avustusta 10 %, mutta enintään 200 €/yritys/vuosi  

 

 
              LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET 2022  
  

Halsuan kunta myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia. Avustukset jakaantuvat 
toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin.   

Liikunnan toiminta-avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi yhdistyksille, jotka järjes-
tävät liikuntatoimintaa tai edistävät liikunnallista elämäntapaa  

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille, jotka järjestävät liikunta 
toimintaa ja edistävät liikunnallista elämäntapaa  

Nuorisotoimen kohdeavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, yhteisöille sekä nuorisoryhmille.   

Kulttuuritoimen kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaiselle yksityishenkilölle, yhdistykselle 
tai yhteisölle.   

Kohdeavustusten teemat 2022, hakuohjeet sekä avustusten hakulomakkeet löytyvät kunnan netti-
sivuilta. Hakemukset on toimitettava sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle perjantai 20.5.2022 klo 
15.15 mennessä osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua.  

Lisätiedot sivistystoimistosta Hanne Jylhä, puh. 0406802240  
 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Hei! On taas kesä aluillaan ja pyöräilyhaaste polkaistaan käyntiin 1.5. Vappupäivänä. 

Yksilösuoritukset (12 km) pyöräilystä tai vastaava muu ulkoliikuntasuoritus merkitään  
vihkoihin, jotka sijaitsevat Kirkonkylällä Kotikuluman kiinteistön seinässä, Ylikylässä  
Kylätalolla sekä Marjusaaressa linja-autopysäkillä olevassa laatikossa. Haasteen  
kesto 1.5.–31.8. Syyskuussa vietetään Pyöräilyhaasteen 10-vuotisjuhlaa  
asianmukaisin juhlallisuuksin ja palkinnoin. 
 
Sunnuntaikahvitukset aloitetaan 15.5. Olet tervetullut Kylätalolle aina sunnuntaisin 
kohtaamaan ystäviä ja vaihtamaan kuulumisia. Pannu kuumana klo 13–15. 
Vapaaehtoisia kahvittajia rinkiin voi ilmoittautua koska vaan. 
  
Useaan kertaan peruttu Kylätalon Avajaisjuhla tulossa 20.5. perjantaina. Tarkempaa ilmoittelua 
tulossa Kuntatiedotteeseen sekä Kuntotalon facebook-sivulle. Kylätalolla on porrashissi, jolla 
siirtyminen portaikossa kerrosten välissä sujuu turvallisesti. 
 
Ylikylän Kyläyhdistys 

 

Äitienpäivä lähestyy! 
Hemmottele äitiä Hoitokuluman lahjakortilla 

- Jalkahoito 

- Hieronta 

- Intialainen päähieronta/stressihieronta 

- Lymfaterapia 

- Kasvohoito 
 

Liike auki lauantaina 7.5. klo 10–14. 

Lahjakortit kätevästi myös netistä wwww.hoitokuluma.fi 

Leena 040-1957404 

 

Koko Halsua kasvattaa kurpitsaa!  Ma 2.5. klo 19 Yritystalolla 
Kylvetään kurpitsan siemeniä ja jokainen paikalle tullut saa mukaansa kylvetyn sieme-
nen ja tarvittaessa ohjeita. Halsuan Maa- ja kotitalousseura tarjoaa siemenet, multaa 
ja tarvittaessa myös ruukun sekä apua kylvämiseen. Tervetuloa kaiken ikäiset suku-
puoleen ja jäsenyyteen katsomatta, tapahtuma on avoin kaikille. Tavoitteena on, että 
kaikki halukkaat saavat mahdollisuuden kasvattaa haluamansa kurpitsan.  
Syksyllä arvotaan palkintoja kuvien lähettäneiden kesken, seuraa ilmoittelua! 

 

Neulekahvila Kotikulumassa to 5.5. klo 15 Tervetuloa kaikki harrastajat  

mukaan! Kahvit omakustanteisesti, ei muita maksuja. Neulekahvila jatkuu joka  
toinen torstai. Koolle kutsujana Maa- ja kotitalousseura, Martat sekä Eläkeliitto. 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
Uintivuorot Vetelin uimahallissa jatkuu vielä toukokuun ajan, mutta päivä vaihtuu:  
uusi aika TIISTAISIN KLO 13–14. 
Tervetuloa! 

 

4H:n Ravipainotteinen heppakerho 1–9 luokkalaisille  
kokoontuu ensimmäisen kerran 4.5.2022 Klo 17.00–18.00 Käpyhovilla.  

Kerhossa tutustutaan raviurheilun kiehtovaan maailmaan teorian kuin myös  

käytännön kautta. Kaikki rohkeasti mukaan!!! Ohjaajana toimii Emilia Poranen.  

 



VUOSIKOKOUS 
HALSUAN SOTAVETERAANIT RY:n vuosikokous ja kahvitilaisuus pidetään  

kunnantalolla tiistaina 17.5.2022 klo 12.00. Esillä sääntömääräiset asiat.  

Kaikki mukaan! 

 

METSÄSTÄJÄKURSSI 14.5. ja 15.5. klo 9–15 
(Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus)  

KÄPYHOVI Halsua, Laukkatie 1 

• Lisäksi aseenkäsittelyilta ampumaradalla, ajankohta sovitaan kurssilla. 

• Metsästäjätutkintoja toukokuussa, aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

• Metsästäjän opas lahjoitetaan kurssille osallistuville. 

• Kurssille ei osallistumismaksua ja sämpylät, mehut ja kahvit tarjotaan. 

• Lisätietoja ja ilmoittautumiset 8.5.2022 mennessä 

perhonjokilaakso@rhy.riista.fi tai WA Erja 040 5479 308 

 

AMPUMAKOE ke 11.5. klo 18 Kaustisen ampumarata 

 

Lyhtyseurakunta, Perhontie 7 

Rukous- ja keskusteluillat perjantaisin alk. 18.00. 

Lyhty-kirppis avoinna keskiviikkoisin klo 11–16, perjantaisin klo 12–18. 

Ruokajaot toukokuussa pe 6.5. ja 20.5. alk. klo 17. 

Vappuna 1.5. klo 18.00 kokoonnumme Kalliojärventie 556 Räyrinki Tiina ja Pekka Karttuselle talo 

”Suojakallion” siunaamiseen hengelliseen käyttöön.  

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ:  

https://link.webropolsur-
veys.com/S/414AEE640225C1D8 

 

LISÄTIETOJA LINKIN KAUTTA: 
https://tki.centria.fi/uutinen/yh-
distysten-verkostoitumisillat-
kaynnistyvat-115/2459 
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