
Halsuan Kuntatiedote vk 34 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 1.9.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

          Kunnanvaltuuston kokous torstaina 1.9.2022 klo 19.00. 

            Käsiteltävänä asiana mm. polttoainejakeluaseman investointi.  

 

          Halsuan polttoainejakeluasemahanke etenee  

            Jakelutoiminnan harjoittamista varten perustetaan osakeyhtiö. Osakkeen omistajien mini-
mimääräksi on asetettu vähintään 15 osakasta. Osakepääoman merkintäsumma on 5000 €. Mikäli 
haluat lähteä osakkaaksi ja mahdollistaa tämän hankkeen toteutumisen, kysy lisätietoja Marko 
Malvistolta 040 680 2210.  

 

          Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Tietokonekurssi alkaa koululla ma 12.9.2022 klo 16.00. Opettajana Marko Malvisto.   
Ilmoittautuminen 2.10. mennessä Maili/040 5765694 

Perhon ja Halsuan yhdistysten yhteinen uintivuoro Vetelin uimahallilla torstaisin klo 15–16. 

 
 

           Meriläisen Martat 

Teemme matkan PaaPiin tehtaalle Kokkolaan la 1.10.2022. Opastetulla kierroksella pääsemme tu-
tustumaan varastointiin, ompelimoon, verkkokauppaan sekä myymälään. Ostoksia voi tehdä kilo-
kangaslaarista sekä valmiita tuotteita myymälästä. Tarjolla tilanteen mukaan 5 €:n tilkkupusseja 
sekä ilmaisia tilkkuja. Myymälässä myös alehintaisia vaatteita. Etenkin iloisen väriset lasten vaat-
teet ovat olleet suosittuja. Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen päästäksesi mukaan. Jos väh. 20 lähti-
jää, yhdistys maksaa matkan. Ilmoittautuminen Maili 0405765694 tai maili.ruuska@gmail.com 

 

Ylikylän Kyläyhdistyksen Pyöräilyhaasteen päätöstilaisuus ja palkintopyörän ar-

vonta pidetään Kylätalolla 4.9. sunnuntaina klo 14. Sitä ennen voit juoda sunnuntaikahvit hyvässä 
seurassa. Pienimuotoista arvontaa myös ohjelmassa. Saat yhden arvan nimellesi tulemalla  
paikalle. Sunnuntaikahvit klo 12–14.  
Tervetuloa! 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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Kuulutus äänioikeutettujen 
luettelosta 

 
Halsuan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet Halsualla 
seurakuntaneuvostoon ja Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 
2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa Perhontie 24. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.  

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oi-
keudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luette-
lossa virheellinen.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, osoite Perhontie 24, 69510 Halsua  

 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.  

vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja 

Juha Karhulahti 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 

www.kaseka.fi 

 
TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA  
 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkaa MTK-Keski-Pohjanmaan Myötätuulta 
tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista työtä maakunnan maatalousyrittäjien auttamiseksi 15.8.2022 alkaen. 
Välitä viljelijästä -projektin projektityöntekijänä Keski-Pohjanmaalla toimii Katja Leppälä. Katja auttaa 
maatalousyrittäjiä mm. talouteen, jaksamiseen, ihmissuhteisiin, työkykyyn ym. elämään ja yrittämiseen liitty-
vissä haasteissa. Katjan tavoittaa puhelimitse numerosta 050 406 9614 tai sähköpostilla  
katja.leppala@mela.fi. Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti matalalla kynnyksellä.  
Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.  

 
 

HENKILÖSTÖUUTISIA 
 
Maaseutuyksikkö KaseKassa on aloittanut uutena työntekijänä maaseutuasiamies Maria Mikkola 8.8.2022 
alkaen. Maria Mikkola vastaa pääasiassa Kannuksen toimipisteen maaseututoimen palveluista.  
Toimialueena KaseKan työntekijöillä on koko KaseKan toimialue. Yhteystiedot löytyvät www.kaseka.fi  
sivustolta. 

 
MUISTETTAVAA ELÄINVALVONTAAN LIITTYEN 
 

Eläinvalvontoja tehdään koko kalenterivuoden.  

NAUTAELÄIMET – Muista tehdä ilmoitukset (syntymä, poisto, siirto, osto, myynti, kuollut, teuras) 

rekisteriin 7 päivän sisällä tapahtumasta. Muista varmistaa, että siirrot Minun Maatila -ohjelmasta 

siirtyvät varmasti Nautarekisteriin, sillä joskus on ilmennyt, etteivät tiedot olekaan päivittyneet oi-

kein. Ruokaviraston nautarekisteri on virallinen rekisteri, josta otetaan valvontaa varten rekisteritiedot eläi-

mistä, ja sen tulee siis olla kunnossa ja ajantasalla. 

LAMMAS/VUOHI – Muista tehdä syntymäilmoitukset ja merkintä 90 päivän kuluessa tapahtumasta. Poisto-

, siirto-, osto-, myynti-, kuollut- ja teuras- ilmoitukset tulee tehdä seitsemän päivän sisällä tapahtumasta. 

SIKA – Tee merkintä mieluiten ennen siirtämistä syntymäpaikasta, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukau-

den kuluessa syntymästä. Varmista, että osto- ja myynti-ilmoitukset tulee tehtyä seitsemän vuorokauden 

sisällä tapahtumasta. 

 

KESANTOJEN JA MUIDEN KASVUSTOJEN MÄÄRÄAIKOJA 

Kesannot 

Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kyl-

vää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7. 

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkaus) ovat sallittu vain niiden 

vaatiman alan laajuudessa. Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena säilymisestä on joka 

tapauksessa huolehdittava. 

Luonnonhoitopeltonurmi 

Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. al-

kaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö 

on sallittua päättämisen yhteydessä. 

Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on 

tehtävä vuosittain. 
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Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai tuhoutu-

nut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen. 

Suojavyöhykenurmi 

Suojavyöhykkeeksi ilmoitettujen lohkojen kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. Niiton 

ajankohdassa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. Niitetty kasvimassa 

on korjattava pois suojavyöhykkeeltä ja sen voi käyttää hyödyksi. Niittojätettä ei saa ajaa metsään. 

Lohkokirjanpitoon on syytä kirjata kasvuston käyttötarkoitus. 

HUOM. Sitoumuskausi päättyy 30.4.2023. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskauden loppu-

mista.  

Viherlannoitusnurmi 

Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, 

viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10. 

Kerääjäkasvi 

Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää aikai-

sintaan 1.10. 

Monimuotoisuuspellot 

Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä. 

Saneerauskasvit 

Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia 

ei saa päättää kemiallisesti. 

 

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. lopulli-
nen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta pää-
töksen! 
Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen 

hakemuksen vireille tuloa. 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, sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi 
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