
Halsuan Kuntatiedote vk 3 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 26.1.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

  Sähköinen laskutus 
Olemme ottaneet käyttöön sähköisen laskutusjärjestelmän. Halsuan kunnan  

lähettämät laskut on nyt mahdollista saada e-laskuna tai suoramaksuna  

(huom. ei koske vielä Halsuan Vesi Oy:n ja Halsuan Energia Oy:n laskuja).  

E-laskun voit tilata omassa verkko- tai mobiilipankissasi. Suoramaksuvaltuutuksen voit tehdä 

oman pankkisi asiakaspalvelussa. E-laskun tilausta ja suoramaksuvaltuutusta varten tarvitset  

viitenumeron viimeisestä Halsuan kunnalta saamastasi laskusta.  
 

Mikäli herää kysyttävää, ota yhteyttä Marko Malvisto 040 680 2210 tai Sini Pannula 040 680 2208 

 

Hei nuoret!  

Nuorten peli-illat yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille 

siirtyvät pidettäväksi Ylikylän Kylätalolle (ent. Kuntotalo, osoite: 

Loukkukoskentie 1, 69570 Karvonen). 

Peli-ilta on edelleen perjantai, aika klo 18–22. Käytössä ovat 

Kylätalon ala- ja yläkerta. Peli-ilta starttaa tämän viikon perjantaina 

20.1.2023. 

Iltojen pitämisestä vastaavat Timo Marjusaari, Kirsi Myllykangas, Iina Koskela ja Kätriin Sisask. 

Tervetuloa kaikki uudet ja ”vanhat” nuoret!        4H ja Nuorisotoimi 

 

Keskiviikkona 25.1. klo 18.00  
Musiikin ja runon tilaisuus seurakuntatalolla.   
Esiintyjinä: Minna Ventilä, laulu- Minna Erkkilä, piano ja Sisko Puusaari, lausunta. Vapaa 
pääsy, kolehti diakoniatyölle, jonka 150 vuotisen taipaleen kunniaksi tilaisuus järjestetään.    

             Tervetuloa! 

 

Hiihtokoulu Käpylässä tiistai-iltaisin klo 19–20, 24.1. alkaen.  
 

Lasten hiihdot Käpylässä ke 25.1. klo 19. 
Vapaa hiihtotyyli. Hiihtoja sponsoroi Tuulikki Koskela. 

                 Tervetuloa! 

 

Halsuan Maa- ja kotitalousseura tiedottaa: 
-  Allasjumppa on alkanut, kokoonnutaan keskiviikkoisin klo 11–12 Vetelin uimahalliin 
-  Neulekahvila ti 24.1. klo 13.30 Kotikulumassa. Kahvit omakustanteisesti, tervetuloa! 
-  To 9.2. klo 19 kokoonnutaan Halsuan Helmeen, Kirsi Varila tulee kertomaan 72 h varautumi-
sesta ja tämän vuoden Maa- ja kotitalousnaisten toiminnasta. Kahvitarjoilu.  
Kaikki ovat tervetulleita! 

 

Halutaan ostaa mummonmökki / vapaa-ajan asunto. 
Sijainti Halsua tai lähikunnat. 
Yhteydenotot Juha Kivioja 0400364214 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Myydään omakotitalo 
Ahti ja Sanna Oosin kuolinpesät myy tarjousten perusteella omakotitalon Halsuan Mäntytiellä.  
Tilava puustoinen tontti ja hyvä sijainti. Talon rakennusvuosi 1977. Kunto välttävä. Koulu sekä  
liikuntahalli n. 200 m päässä ja kaupalle n. 1 km. Tarkemmat tiedustelut ja tarjoukset:  
Jyrki Oosi p. 050 569 0656, oosijyrki@gmail.com.  

 

Hei Halsua-talolta 

Vuosi on taas vaihtunut ja on aika pyytää teiltä apua vapaaehtoisen kannatusmaksun muodossa. 
 

Yksityiset 5 €, yhdistykset/yritykset 20 €, 
tilinumero Halsua talo ja Viljami Kalliokoski museo 
FI81 5033 0320 0105 31 

Kiitos jo etukäteen. 
 
Taloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, hinnat tällä hetkellä: 

- kokoukset ja pienemmät tilaisuudet 30 € 

- isommat tilaisuudet sopimuksen mukaan 
 

Hintoja tarkistetaan vuosikokouksessa. 
 
Tiedustelut ja varaukset 0400 967276 Eija 

 

Halsuan kalastuskunnan lupia ja pyydysmerkkejä on myynnissä  
Ruuskan huoltoasemalla ja Camping-Halsuan Helmessä.  
Luvan hinta halsualaisille 15 €, muille 25 €  
Pyydysmerkkejä voi ostaa 5 kpl lupaa kohden, 1,5 €/kpl 

Kalastaessasi verkolla tai katiskalla Halsuan kalastuskunnan alueella tarvitset  
kalastusluvan ja pyydysmerkin. 

 

 

Pizzapuffet pe 27.1.2023 klo 16–19. 
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 

www.kaseka.fi 

 

ELÄINPALKKIOIDEN HAKU  

Voit hakea alueellamme seuraavia eläinpalkkioita (EU): 

• sonnipalkkio, hakuaika 9.1. – 24.1.2023 

• teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, hakuaika 9.1. – 24.1.2023 

• eläinten hyvinvointikorvaus, hakuaika 9.1. – 2.2.2023 

 

Eläinmääräilmoitus v. 2022, hakuaika 9.1. – 2.2.2023 

 Koskee vain seuraavia tukia ja eläinryhmiä: 

• Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki: siipikarja sekä hevoset ja ponit 

• Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus: siipikarja sekä hevoset ja ponit 

• Luonnonmukaisen tuotannon korvaus: siipikarja ja tarvittaessa tuotantotauot 

• Eläinten hyvinvointikorvaus: siipikarja ja siat 

Lue lisää eläinmääräilmoituksista Ruokaviraston verkkosivuilta. 

Hae kaikkia tukia sähköisesti Vipu-palvelussa. 

KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKUAIKA HELMIKUUSSA 

Pohjoinen kotieläintuki naudoista (sonnit, emolehmät ja teurastettavat hiehot), uuhista ja 

kutuista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki haetaan helmikuussa. 

 

ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISSOPIMUKSET 

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen sopimusaika alkaa 1.1.2023. 

Arvioitu hakuaika on 13.2.–2.3.2023. 

 

 

CAP27 PÄHKINÄNKUORESSA - katsaus uuteen ohjelmakauteen 

webinaari tiistaina 24.1.2023 klo 10.00–13.15 

 

Yleiskatsaus siihen, mitä uudella ohjelmakaudella on tulossa! Tukijärjestelmän rakenne ja 

uuden ohjelmakauden mukanaan tuomat muutokset. Aiheina ovat myös 

ympäristökorvauksen tilakohtaiset toimenpiteet, luomusitoumus ja ympäristösopimukset, 

viljelykierto, fosforiasetus ja Neuvo. Lisäksi kerrotaan monitoroinnista ja esitellään Vipumobiilia. Mukana on 

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita: Ely-keskukset, kunnat, ProAgriat. 

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/S/C913830BFAF7085C 

tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625 (viim. ed. päivänä) 

 

 

VEROWEBINAARIT - maatalous- ja metsäverotuksesta 

ma 30.1.2023 klo 18.00–21.00 ja ti 31.1.2023 klo 10.00–14.00. Huom. päivä- ja 

iltatilaisuudet ovat samansisältöiset. 

 

Asiantuntijoina Timo Sipilä, verojohtaja, MTK sekä Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi 

Consulting VC Oy. 

Ilmoittautuminen www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat 

 

HERNE-HÄRKÄPAPU-webinaari ke 1.2.2023 klo 12.30–14.30 

Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumislinkit tilaisuuksiin löytyvät Tietolinkin sivuilta sitä 

mukaa, kun ilmoittautumisia avataan: www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat 

 

http://www.kaseka.fi/
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EDELLISIÄ KOULUTUKSIA JA TALLENTEITA 

Tietolinkki-hanke on tuottanut runsaasti materiaalia, jota voi selailla: 

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit 

 

TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkaa MTK-KeskiPohjanmaan Myötätuulta 

tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista työtä maakunnan 

maatalousyrittäjien auttamiseksi. Välitä viljelijästä -projektin projektityöntekijänä 

Keski-Pohjanmaalla toimii Katja Leppälä. Katja auttaa maatalousyrittäjiä mm. talouteen, 

jaksamiseen, ihmissuhteisiin, työkykyyn ym. elämään ja yrittämiseen liittyvissä 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. 

 

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, Halsuan kunta, puh. 040 680 2215,  

sposti: juskar@halsua.fi 

 

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit

