
Halsuan Kuntatiedote vk 47 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 1.12.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Halsuan kunta onnittelee vuoden 2022 yrittäjäpalkinnon saajaa Kaluste- ja 

saneeraustyö Hotakaista/Veli-Matti Hotakainen ja maatalousyrittäjäpalkinnon 

saajaa Pertti Kauppista. 

 

Joulunajan ohjelmaa Halsualla 
to     1.12. klo 18 Adventtikalenteri alkaa Museolla 

pe    2.12. klo 16-19 Perinteinen Joulunavaus 

ti      6.12. klo 10 Itsenäisyyspäiväjuhla kirkossa ja seurakuntatalolla 

ke    7.12. klo 19 Seeli Toivion joulukonsertti kirkossa 

to     8.12. klo 15-16 Lentopalloa nuorille koulun liikuntasalissa 

su  11.12. klo 11.30-14 Yhteismyyjäiset Nuorisoseurantalolla 

su  12.12. klo 19 Kirkkokuoron joulukonsertti kirkossa 

ma 12.12. klo 19 Aune Riihimäen laulukonsertti koulun draamatilassa 

ti    13.12. klo 18-19 Toiminnallisia leikkejä alakoululaisille koulun liikuntasalissa 

ke  14.12. klo 19 Alakoulun joulujuhla koulun ulkopihalla 

pe  16.12. klo 14-19 Kynttiläkirjasto kirjastossa 

la   31.12. klo 20 Uudenvuoden vastaanottajaiset liikekeskuksella 

 

Halsuan Adventtikalenterin luukut avautuvat seuraavasti: 

1.12. Klo 19, Museo, Hartaus Juha Karhulahti, mehu ja pipari tarjoilu 
2.12. Klo 18, Köyhäjoentie 12, Eija ja Reino Salmela, jouluvalojen sytytys 
3.12. Klo 13, Kanasen koulu, jouluvalojen sytytys, Vuokko ja Tuulikki, kahvitarjoilu 
4.12. Klo 18, Mirja ja Anssi Mastokangas 
 
Tervetuloa! Seuraavan viikon luukut ilmoitetaan ensi viikon kuntatiedotteessa 

 

Maaseututoimi tiedottaa 
 

Vuodesta 2023 lähtien uudisraivatut alat tulee olla pysyvästi nurmipeitteisiä ja niitä 

koskee muokkauskielto. Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai 

ollut aiemmin turvetuotannossa. Ehto ei kuitenkaan koske alaa, joka on ollut 

viljelykelpoinen viimeistään 31.12.2022. Raivattu ala kannattaa siis 

mahdollisuuksien mukaan kunnostaa 31.12.2022 mennessä viljelykelpoiseksi 

(peruskunnostus tehty, markkinakelpoisen sadon tuottaminen mahdollista). Uudesta 

alasta kannattaa tässä tapauksessa myös ottaa valokuva 31.12. mennessä, jotta 

tarvittaessa alan tukikelpoisuudesta on olemassa näyttöä. 

 

Huom! Maatilojen neuvonta (Neuvo2020) - järjestelmä ja Halsuan kunnan elinkeinomäärärahat 

vuodelle 2022 ovat vielä käytettävissänne mm. maatilan energiainvestointien suunnitteluun ja  

peltojen kalkitukseen. 

 

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215 tai 

sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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Koulun parkkipaikkojen käyttäjät; 

Huomioittehan, että koulun pihavalot ovat pääsääntöisesti ilta-aikana pois käytöstä. 

Koulun etupiha (ison tien viereinen kulkualue) tulee jättää avoimeksi – poikkeuksena invapaikat. 

Suosittelemme koulun alapihan (=hallipihan) ja hlökunnan parkkipaikkojen käyttöä autojen pysä-

köinnissä vaaratilanteiden minimoimiseksi.  

 
 

 

Ukrainalaiset ystävämme       Haluatteko oppia suomea? 

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! Aloitamme opiskelun keskiviikkona 30.11. klo 15.00–

16.30 koulun kieliluokassa. 

Opettajana toimii Aino Sillanpää-Heikkilä. Käymme läpi suomen kielen sanoja ja sanontoja sekä 

asiointia eri paikoissa. Opiskelu sopii kaikenikäisille. Olette lämpimästi tervetulleet! 

 

Наші українські друзі       Хочете вивчити фінську мову? 

Ласкаво просимо до вивчення фінської мови! Почи welcomeнаємо навчання в середу 30.11. 

Кло 15.00-16.30 Кулун Кілілуокасса. 

Учитель є Айно Сілланпяя-Хейккіля. Ми переглядаємо фінські слова та приказки, а також 

транзакції в різних місцях. Навчання підходить для будь-якого віку. Вас щиро вітають! 

 

Our Ukrainian friends       Do you want to learn Finnish? 

Welcome to study the Finnish language! We start studying on Wednesday 30.11. from 15.00 to 

16.30 at school’s language room. 

The teacher is Aino Sillanpää-Heikkilä. We go through Finnish words and sayings as well as trans-

actions in different places. Studying is suitable for all ages. You are warmly welcome! 

 
 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Eläkeliiton ja Soiten yhteinen hanke eSeniorit aloittaa toimintansa 1.12.2022. Vapaaehtoiset  
vertaisohjaajat ovat tavattavissa kirjastossa joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13.00.  
Opitaan yhdessä puhelimen, sähköpostin ja sähköisten palveluitten käyttöä. 

 

SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa to 1.12. klo 10.00–10.30.  

 TERVETULOA! 

 



 

Lyhtyseurakunta, Perhontie 7 

 

Joulukuu: Perjantaisin klo 18.00 rukous- ja keskusteluillat. Tervetuloa! 

Ps 95 jae 6 ”Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, mei-

dän Luojamme, eteen.” 

7. jae ”Sillä Hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota 

hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte hänen äänensä.” 

Ruokajaot: 2., 16. ja 30. päivänä alk. klo 17. 

Lyhtykirppis: perjantaisin klo 12–18. 

Suuri kiitos kaikista lahjoituksista ukrainalaisten auttamiseksi! Työ jatkuu.  

Auta lähimmäistä, anna apusi, jos voit! Välitämme apusi niille, jotka todella apua tarvitsevat! 

Terveisin Esko 0400-846760, sähköposti esko.leppaharju@hotmail.com 

 

 

   Tiedote 
 
    17.11.2022  
 

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus 

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta kä-

sittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisena toimii Järviseudun 

jätelautakunta. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Ilmoitus 

kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. 

Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kompostoinnista astuu voimaan 1.1.2023. Il-

moitus tulisi tehdä mahdollisimman pian kompostoinnin aloittamisesta (noin. 2kk kuluessa). Olemassa ole-

vat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee ilmoittaa viimeistään vuoden 2023 alussa. Ilmoitukset ole-

massa olevista kompostoreista otetaan myös vastaan uusina kompostointi-ilmoituksina. 

Huom! Jos et kompostoi, ilmoitusta ei tarvitse täyttää.  

Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lä-

hettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on 

saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa: https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomak-

keet. Lähiaikoina saman linkin kautta kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, 

joka vaatii vahvaa tunnistautumista.  

Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 

Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.  

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon 

merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitus-

ten avulla kerätyt tiedot. Kompostitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouksissa kierrätetyn biojätteen 

määrää, jotta se voidaan huomioida Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivin edellyttämällä 

tavalla.  

 

 

https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet
https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiistaina 29.11.2022 klo 14.30 

Raila ja Ulla laulaa joululauluja. 

Myös neulekahvila klo 14.30. 

Tervetuloa kuuntelemaan lauluja ja tekemään käsitöitä. 



 
 
 
Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hanke järjestää 
 

TULEVAISUUSSEMINAARI 8.12.2022 
Tulevaisuusseminaarissa luotaamme katseemme Halsuan kunnan ja maaseutuelinkeinojen tulevaisuuteen 
 
 
Aika:  Torstaina 8.12.2022 klo 9.30–14.00 
Paikka:   Halsuan kunnantalo, valtuustosali 
 

Seminaarin ohjelma 
 
Klo 9.30  Kahvitarjoilu 
 
Klo 10.00 Seminaarin avaus ja päivän keskustelujen virittäjä 
 Jussi Karhulahti, tilaisuuden juontaja ja keskustelujen virittäjä 
 
Klo 10.05 Miltä tulevaisuus näyttää Halsualla. Tutkimusten tietoja väestökehityksestä, vetovoimasta, työllisyy-

destä, koulutuksesta ja hyvinvoinnista, elinkeinoelämästä ja kuntataloudesta sekä kehitysnäkymiä 
tulevaisuuteen. 

 Tommi Ranta, toimitusjohtaja, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI 
 
Klo 11.30 Kahvi + suolainen 
 
Klo 12.00 Maatalouden toimialan kehittymissuunnat Halsuan näkökulmasta. 

Tuomas Kuhmonen, tulevaisuudentutkija, tutkimusjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun 
yliopistossa 

 
Klo 13.30 Keskustelua aiheista 
 
Klo 14.00 Seminaari päättyy 
 

 

Tervetuloa kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan tärkeistä aiheista! 
 
 
Tarjoilujen vuoksi pyydämme, että ilmoitat tulostasi viimeistään ma 5.12.2022  
 
Jussi Karhulahti, puh. 040 680 2215, jussi.karhulahti@halsua.fi tai 
Päivi Mäkinen, puh. 050 342 9350, paivi.makinen@syo.fi  
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Kaustisen seutukunta tiedottaa 

 

 
 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa 

ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yh-

teistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista uudiste-

tuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 

 

 

 

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu! 

KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoitteessa 

https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoitumisen 

suurhanketoimijoiden kanssa.  

Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040-142 4257. 

Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden 

toimijat etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen 

myös sähköpostitse ja puhelimitse.  

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuoh-

jelma -hankekokonaisuus 

 
 

 

 

Infotilaisuus: Pajusta on moneen - energiaa ja hiilen sidontaa 

 

Huomisen Metsä Oy on käynnistämässä Keski-Pohjanmaan alueella pajujen kasvatuksen. Yrityksen tavoite 

on vuokrata peltoja 15–20 vuoden vuokrasopimuksella pajutuotantoa varten. Yritys etsii myös sopimustuot-

tajia pajujen kasvatukseen.  

 

Huomisen Metsä Oy järjestää infotilaisuudet Halsualla 29.11.2022 klo 13.30–15 ja 18.30–20. Tule  

kuulemaan miksi pajutuotanto on todellinen vaihtoehto turvepelloille ja turvetuotannosta vapautuville alu-

eille! 

 

https://kaustisenseutu.fi/
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Joulunavaus Halsualla  

pe 2.12. klo 16–19 

Liikekeskuksen tiloissa ja pihalla tapahtuu: 

- klo 16 ja 18: kinkkubingo 

- joulupuuro 

- liikekeskuksen nimikilpailu 

- lapsien joulukorttikuvaus ministudiossa  

10 €/kuvaus (sis. kuvatiedoston sähköpostiin). 

Kuvaukset 15 min. välein klo 16–19,  

varaukset soittamalla 044 286 3584/Marko 

- Jarmon karaoke katoksessa 

- joulupukki liikenteessä noin klo 17–18 

- jouluponi nähtävillä (mikäli poni kunnossa…) 

- Maataloustuottajien paikallisyhdistyksen glögi-  

kahvi- ja torttutarjoilu + kinkkuarpajaiset 

Lisäksi: 

- jouluisen havukranssin teko kunnantalon valtuustosalissa 

- myyntipöytiä Halsua-talolla 

- joulurunoäänestys kirjastossa: voita mieluisesi joulukirja 

- joulupassin keräys: kerää passiin leimoja, palauta passi  

kunnantalolle ja osallistut lahjakorttien arvontaan 

 

Passiin voit kerätä leimoja seuraavista liikkeistä: 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 

NAUTTIMAAN JA TUNNELMOIMAAN!  

Kotikuluma 

 

 

Fysioterapia Hoitokuluma Oriflame/Satu 

K-market  

 

 

Apteekki Jarmix Kunnantalo 

Kirjasto 

 

 

Halsua-talo   


