
Halsuan Kuntatiedote vk 39 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 6.10.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Teiden ja pihojen 2. auraustarjouspyyntö, Kirkonkylän ja Ylikylän 

alueilta sekä kaavateiden liukkauden torjunta 

 

Pyydetään uudelleen tarjouksia teiden ja Halsuan kunnan ja kunnan omistamien konserniyhtiöiden 

kiinteistöjen pihojen talviaurauksesta sekä kaavateiden liukkaudentorjunnasta aurauskaudelle 

2022–2024. 

Tarjoukset pyydetään tekemään: 

Kiinteistöjen pihojen ja teiden talviauraus €/aurauskerta/alue, alv 0 %. Alueen sisällä olevat pihat 

ilmoitetaan erikseen omalla yksikköhinnalla, mutta alueet tarjotaan mielellään kokonaisuutena. 

Myös osatarjoukset voidaan ottaa huomioon (esim. vain alueen tiet, tai vain tuleva kausi 2022–

2023) painotuksen ollessa kuitenkin kokonaistarjouksissa. 

Liukkauden torjunta ja polanteen poisto jaettujen alueiden sisällä €/h, alv 0 %. 

Hiekoitusmurske 8 mm €/m3, alv 0 %.  

Aluekohtaiset aurattavien teiden ja kiinteistöjen tarjouslomakkeet voi pyytää teknisestä toimistosta 
Eija Aksela 040-680 2225 tai Antti Tuominiemi 040-680 2220 ja ne ovat myös kunnan verkkosi-
vuilla Aurausurakoiden kilpailutus. 
 

- Aurausalue 1, Ydinkeskusta, Järvitie ja kaavateitä Kirkkotieltä Niittytielle (teitä n. 2,5 km,  
pihoja 12 kpl ja Rinki-keräyspisteen alue) 

- Aurausalue 3, Honkaniementieltä Kurkisuolle (teitä n. 22,7 km, pihoja 2 kpl ja ekopiste) 

- Aurausalue 5, Alitien alueelta Isonnevantielle (teitä n. 3,1 km, pihoja 2 ja ekopiste) 
 

Urakoitsijoiden valintaperusteena käytetään edullisinta hintaa/alue edellyttäen, että tarjoaja on so-

veltuva (yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu, kokemus, kalusto, toiminnan vastuuvakuutus 

ym.) 

Tarjoukset on toimitettava 11.10.2022 klo 15 mennessä joko paperisena tekniseen toimistoon tai 

sähköpostitse osoitteeseen tekninen@halsua.fi. 

Kuoreen tai sähköpostin otsikkoriville merkintä: ”Auraustarjous” 

Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset, joko osittain tai kokonaan. 

    rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

             Kunnan sähköenergian säästötoimenpiteitä 
 
Halsuan kunnassa pyritään vähentämään sähköenergian kulutusta erilaisilla toimenpiteillä.  
Tähän mennessä päätettyjä toimenpiteitä: 

- Käpyhovia ei lämmitetä tulevana talvena. Käyttö ohjataan mm. koulukeskukseen. 
- kunnan vastuulla olevia tievalaistuskohteiden valaisuaikaa lyhennetään 
- liikuntapaikkojen valaisuaikaa vähennetään 

Myös muita energian säästökohteita otetaan käyttöön tarpeen mukaan, kuitenkin tiellä liikkujien ja 
liikuntapaikkojen käyttöturvallisuus huomioiden.  

 
SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa to 6.10. klo. 10.00–10.30. 
TERVETULOA! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.halsua.fi/aurausurakoiden-kilpailutus/
http://www.halsua.fi/wp-content/uploads/2022/09/Aurausalue-1.pdf
http://www.halsua.fi/wp-content/uploads/2022/09/Aurausalue-3.pdf
http://www.halsua.fi/wp-content/uploads/2022/09/Aurausalue-5.pdf
mailto:tekninen@halsua.fi


LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 31.10. klo 18.   

Kuukauden kirjana on Heikki Turusen romaani Karjalan kuningas, jossa esiintyvät 

useat Simpauttaja kirjan henkilöt. Kirjaa on lainattavissa kirjastossa.   

Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!  

 

VIELÄ EHTII! 
Joulutervehdys Halsuan Jouluun 2022 

Laita rivi-ilmoitus joululehteen. Ilmoituksen hinta on 5 euroa. 

Listat; K-Market Halsua ja Kunnantoimisto, jossa itsepalveluna. 

(varaa sopiva raha mukaan) 

Muista hoitaa asia viimeistään 2.10.2022! 

Tarkempia tietoja Voitolta. 

 

Painonhallintaryhmä etäyhteyksillä 

Oletko kiinnostunut painonhallinnasta ryhmämuotoisesti? 

Jos olet 18–70-vuotias ja painoindeksisi (BMI) on yli 30, etkä ole vielä säännöllisten terveyden-

huollon kontrollien piirissä, sinulla on mahdollisuus osallistua 

painonhallintaryhmän toimintaan. Ryhmään otetaan 15 hlöä. 

Mukaan pääsevät Halsuan, Kaustisen, Lestijärven ja Perhon 

asukkaat.  

Alku-, väli ja loppumittaukset tapahtuvat ”livenä”, loput 10 tapaa-

mista etänä. 

Etätapaamisten teemoina ovat mm. ruokavalio, liikunta, uni.  

Toiminta on maksuton. 

Ilmoittautuminen: 

- ma 3.10.2022 klo 8.30–16.00 ja ti 4.10.2022 klo 8.30–12 / 0440 916 075/ Satu Heinoja (Keski-

Pohjanmaan Liikunta ry) 

Ryhmään valituille ilmoitetaan valinnassa to 6.10.2022 

Lisätietoja: KepLi / Satu Heinoja / puh. 0440-916 075 

Järjestäjinä: Soite ja Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, yhteistyössä Liikuntatoimen kanssa 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
 

Pe 30.9.2022 klo 13.00 Halsua-talolla ystäväpalvelun avoin kahvitilaisuus, vieraana SPR:ltä Hilkka 
Lehtinen. Järjestää Halsuan srk, SPR, Eläkeliiton Halsuan yhdistys. 
Peurungan pikkuloma peruutettu vähäisen osallistumismäärän vuoksi. Yritetään keväällä  
uudestaan.... 
3.10.2022 piirin Bocciakisa Himangalla. 
3.10.2022 Nettikurssi jatkuu Yhtenäiskoululla klo 17.00 
4.10.2022 K65-tansseihin Kokkolaan lähtö Kotikuluman pihalta klo 10.45. Sisäänpääsy ja kyyti on 
ilmainen. 
4.10.2022 klo 18.00 Bingo siirretty Yhtenäiskoulun ruokalaan. 
7.10.2022 1-alueen kehittämis- ja aluepalaveri Halsua-talolla klo 9–15  



Tervetuloa Hiljan Lenkille! 

Tule osallistumaan jo perinteeksi muodostuneeseen iloiseen liikuntatapahtumaan  

Ylikylän Kylätalolle su 9.10. alk. klo 18.00. 

Aloitamme alkuverryttelyllä fysioterapeutti Miia Karhulahden johdolla.  

Kutsumme erityisesti ikäihmisiä osallistumaan ja aloittamaan ”Liikuntaa 

letkeästi” -hanketta yhdessä Miia-liikuttajan kanssa. 

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Ylikylän Kylätoimikunta tarjoaa kahvit 

osallistujille (vapaaehtoinen kahviraha Kylätoimikunnan toiminnan tukemiseksi). 

Tule mukaan ja tuo ystäväsikin – liikunta tekee hyvää keholle ja mielelle! 

   Ylikylän Kylätoimikunta ja Liikuntatoimi 

 

Lyhty-seurakunta 
Keskustelu ja rukousillat joka perjantai alk. klo 18.00. 
Ruokajaot lokakuussa pe 7. ja 21. pnä alk. klo 17.00. 
Lyhtykirppis auki perjantaisin klo 12.00–18.00. 
Tervetuloa! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maaseututoimi tiedottaa 

 

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN TORSTAINA 
27.10.2022  
 
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla 
toteutat toimenpidettä 

- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. 
 
Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös toi-
menpiteistä 

- lietelannan sijoittaminen peltoon 
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

 
Huomaa, että ilmoitusaika päättyy torstaina 27.10.2022! 
 
 
KIINTEISTÖVEROTUKI HAETTAVANA VIIMEISTÄÄN 31.10.2022 OMAVEROSSA 
 
Maataloudenharjoittajat voivat hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuk-
sille. Tuen hakuaika on 15.9.–31.10.2022. 
Voit hakea tukea, jos maatalouden tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 
euroa. Tuki on enintään 35 000 euroa.  
 
Kiinteistöverotukea voi hakea OmaVerossa 
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/ 
 
Tarkempaa tietoa ja ohjeita osoitteessa: 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/kiinteistoverotuki/ 
 
 

Pusikoituneiden peltojen hoitaminen 
 
Nyt olisi hyvä hetki siistiä pusikoituneet/rikkakasvien valtaamat pellot. Tukiehtojen mukaan maata-

lousmaa tulisi säilyttää avoimena, myös kesannoilla. 

Lisätietoja: 

Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, Halsuan kunta/Maaseutuyksikkö Kaseka, puh. 040 680 2215, 

jussi.karhulahti@halsua.fi 

 

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/kiinteistoverotuki/

