
Halsuan Kuntatiedote vk 7 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 23.2.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Halsuan uuden kuntastrategian laadinnassa halutaan kuulla laajasti eri sidosryhmiä.  

Kutsumme strategiailtaan Halsualla toimivat järjestöt, yhdistykset sekä yritykset  

ma 20.2. klo 19 kunnantoimiston valtuustosaliin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

Etelähaaran metsätien tiekunnan pöytäkirja 9.2.2023 on nähtävillä kunnantoimistossa 1.3.2023 

saakka. Lisäksi Halsuan kunnan kotisivuilla on linkki pöytäkirjaan. Pöytäkirjan avaaminen vaatii  

salasanan, jonka voit pyytää sähköpostilla osoitteesta halsua.kunta@halsua.fi. 

 

Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte Kotikuluman Ystävänpäivään!  

Kotikuluman, kunnan ja yrittäjien lahjoittamat arpapalkinnot menivät seuraaville: 

- yrittäjien palkinto (ruokakori): Kerttu Karhukorpi 

- Kotikuluman lahjakortit (2kpl): Sari Koskela 

Juha Kauppinen 

- Halsua -kassi ja -tuubihuivi: Aki Kujala 

Selma Lehtonen 

- konvehtirasia:  Tarja Sillanpää 

- elokuvalahjakortti kahdelle: Leena Oosi 

Minna Tofferi 

Palkinnot voi noutaa Kotikulumasta - elokuvalahjakortit koulutoimistosta. 

”Elämä ilman ystäviä on kuin munkki ilman hilloa”  

  Kotikuluma, Halsuan kunta ja Halsuan Yrittäjät r.y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halsuan terveysasema tiedottaa 
Laboratorionäytteidenotto ja sairaanhoitajan vastaanotto on suljettu tiistaina 21.2.2023  

sekä 14.-15.3.2023. 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Kaustisen fysioterapian HALSUAN toimipisteellä ohjatut tunnit seuraavasti: 
Lauantaina 18.2. klo 15–16 Kahvakuulatreeni (ota oma kuula mukaan).  
Maanantaina 27.2. klo 17–18 Kuntosalicircuit. 
Tuntien hinta 6 €, maksuvälineenä käy mm. E-passi.  
Jos kysyttävää tunneista, pirauta Miialle numeroon 0408296960.  

 

Rakennusperintöilta Halsualla 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ”Sivukamarituvat historian näyttämönä” -hanke järjestää  

Rakennusperintöillan tiistaina 21.2. klo 18.00 Halsua-talolla.  

Rakennusperinnöstä kiinnostuneet voivat kokoontua asian äärelle keskustelemaan ja 

kuuntelemaan esityksiä aiheesta. Illan pääpuhujana on Eija Porkola, joka kertoo Larsmossa sijait-

sevasta Tyynelän Tonttulasta, pihapiirin muotoutumisesta ja suhteestaan rakennusperintöön. 

Seppo Kalliokoski kertoo myös illan paikasta, Halsua-talosta ja Jussi Kalliokoski avaa tuoretta ark-

kitehtuurin lopputyötään ja Viitasalon talon siirtoprojektia. Matti Mäkelä kertoo myös nyt toteutetta-

vasta hankkeesta ja rakennusperinnöstä maaseudun pitovoimatekijänä. Talohistorian lähteisiin ti-

laisuudessa opastava Risto Känsälä mainitsee halsualaisina erikoisuuksina kirkon ja tapulin, jotka 

molemmat saatiin toteuttaa Kuorikoskien suunnitelmien mukaan, ilman Intendentinkonttorin väliin-

tuloa. 

”Sivukamarituvat historian näyttämönä” on LEADER-toimintaryhmä Pirityisten päärahoittama 

hanke, missä selvitetään paitsi tämän keskipohjalaisen, erikoislaatuisen rakennustyypin historiaa 

ja nykyistä tilaa, pyritään edistämään myös rakennusperinnön ja historiatiedon käyttöä. 

 

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA  www.kaseka.fi 

KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKU 13.2. – 2.3.2023 

Pohjoinen kotieläintuki sonneista, teurastettavista hiehoista, emolehmistä, uuhista ja kutuista hae-

taan viimeistään 2.3.2023. Samaan aikaan haetaan myös sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta 

irrotettu tuki.  

 

ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISSOPIMUKSEN HAKU 13.2. – 2.3.2023  

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen sopimusaika alkaa 1.1.2023.  

Voit tehdä kasvattamissopimuksen Suomen alkuperäisiin eläinlajeihin kuuluvista puhdasrotuisista 

eläimistä, jotka ovat saaneet puhdasrotuisia jälkeläisiä. Suomen alkuperäisrotuisia eläimiä ovat: 

itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarja, suomenvuohi, suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja kai-

nuunharmaslammas, suomenhevonen, maatiaiskanat ja -kukot. 

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus on yksivuotinen ympäristösopimus. 

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215 ja sposti. juskar@halsua.fi 

 

           Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry 

1.3.2023 K-P:n piirin hiihtokisa sprinttiviestinä Kaustisen urheilukeskuksen maastossa klo 12.00 
alkaen. Halsualta osallistuu 3 kahden hengen joukkuetta. Tervetuloa kannustamaan! 
2.3.2023 eSeniorit tavattavissa kirjastossa klo 13.00 
8.3.2023 yhdistyksen yleinen kevätkokous klo 13.00 Halsua-talolla. Kokouksen jälkeen päiväkah-
vit, vieraana Simo Harjupatana, aiheena ajokortin uudistaminen, ajokunto ja liikennesääntöjen ker-
taus. 
22.3.2023 piirin pilkkikisa Halsuan Helmen rannassa. 
24.3.2023 avoin kahvitilaisuus Kanalan kylätalolla klo 13.00, järj. SPR, SRK ja EL: yhdistys. 

http://www.kaseka.fi/


 

 

 

Kevätkauden lyhytkurssit Halsualla:  

• Puutarhapalstan hoito ke 22.2. klo 17.30–20.30 Yhtenäiskoulu. Kaikki olennainen puutarhapals-
tan perustamisesta ja sen hoitamisesta. Kurssille kaivataan lisää osallistujia. Opettaja: Marko Ahola. 
Kurssimaksu 10 €. Ilmoittaudu nopeasti! 
 

• Tarinateatteri ke 1.3.–19.4. klo 18.00–20.15. Tarinateatteri on kuuntelemista ja kuulluksi tulemista. 
Se on omien tarinoiden kertomista, niiden näkemistä ja näyttämistä takaisin kertojalle tietyin tarina-
teatterille ominaisin tekniikoin. Tarinateatterissa näytellään, luodaan äänimaisemia ja musiikkia ja 
kaikki tämä palvelee tarinan kertojaa. Tarinateatterisessioissa on omat rituaalinsa, joihin pereh-
dymme. Kurssi ei vaadi aiempaa teatterikokemusta, vain halua kuulla ja kuunnella ja heittäytyä het-
keen. Kurssi on johdantokurssi, siellä ei tehdä yleisölle avointa tarinateatteriesitystä. Keskiössä on 
kuuntelun ja tekniikoiden opiskelu, jotka luovat pohjan jatkolle. Kurssille tarvitaan avoin mieli, rennot 
vaatteet ja vesipullo. Opettaja: Katja Hakala. Kurssimaksu 20 € 

 

Matka Kädentaito-, hyvinvointi- ja antiikkimessuille Jyväskylään la 15.4.  

Matkaan lähdetään Kaustisen Pelimannitorilta ja kyytiin voi nousta matkan varrelta (kierretään Hal-

suan kautta). Matkalle lähteminen ei edellytä opiston kursseille osallistumista, mutta kurssilaisilla 

on etusija, mikäli ilmoittautujia on runsaasti. Matkan hinta 30 € koostuu kyydin osuudesta. Messu-

jen pääsylippurahat kerätään menomatkalla. Samalla pääsylipulla pääsee kaikkiin tapahtumiin. 

Matkan johtajana Eeva-Riitta Forsberg. Tervetuloa mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 30.3. men-

nessä. 

 

Katso myös muiden kuntien kevään kurssitarjonta sekä tarkemmat tiedot kursseista ja  

ilmoittaudu: https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso tai puhelimitse: 050-5790151 tai  

050-5790163. 

 

 

Pizzapuffet perjantaina 24.2. klo 16–19 Hoi Hoi!!! 

Aik.12 €    Hiihtolomaviikolla olemme auki  

4–10 v 8 €    ma-to 8.30–17 pe 8.30–19.   

alle 4 v ilmainen   Muuten maaliskuu vielä ma-to 8.30–15 ja  

pe 8.30–19. 

https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso


Osallistu Ahvenlammen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin 

Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Keski-Pohjan-

maalle, Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö 

on Pohjan Voiman tytäryhtiö Ahvenlammen Tuulipuisto Oy. Alue sijaitsee 

Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntu-

massa. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenet-

tely (YVA-menettely). Asukkaiden mielipiteet ovat tärkeitä ympäristövai-

kutuksia arvioitaessa, osallistumaan ja vaikuttamaan pääsee vastaamalla 

kyselyyn. Kyselyyn voi vastata netissä 12.3.2023 saakka. Kyselyyn pääset 

Halsuan kunnan (http://www.halsua.fi/) etusivulla olevista linkeistä tai 

suoraan: https://zef.fi/s/zfjxo500/ tai viereisellä QR-koodilla. Mikäli et 

pysty vastaamaan netissä, pyydä paperilomaketta  

(ohjeet kunnan sivuilla, tai yhteystiedot alla).  

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastauksista kootaan yhteenveto minkä lisäksi tuloksia hyödynne-

tään YVA-menettelyssä. Jokainen mielipide on tärkeä! 

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä: 

YVA-konsultti Sweco,  

projektipäällikkö Pekka Lähde (pekka.lahde@sweco.fi, puh. +358 50 329 4346) 

 

Hankevastaava Pohjan Voima Oy,  

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto (tomi.makipelto@pohjanvoima.fi, Puh. +358 50 370 4092),  

projektipäällikkö Sami Merelä (sami.merela@pohjanvoima.fi, Puh. +358 50 911 8369). 

 

 

 

http://www.halsua.fi/
https://zef.fi/s/zfjxo500/
mailto:pekka.lahde@sweco.fi
mailto:tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
mailto:sami.merela@pohjanvoima.fi


Halsuan kuntastrategia/kuntalaiskysely 2023 
Halsualla luodaan uutta kuntastrategiaa tilanteessa, jossa kunnan peruspalvelutehtäviin on tullut mer-
kittäviä muutoksia. Sosiaali- ja terveyshuolto sekä pelastustoimi ovat siirtyneet uusien, vuoden 2023 
alusta aloittaneiden hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntien vastuulle jäävät sivistys- ja hyvinvointipalve-
lut, teknisen toimen palvelut ja yleishallinnon tehtävät.  
 
Monialaisen yhteistyön säilyttäminen ja kehittäminen vaatii tiivistä, hyvää yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken. Yhteistyötä tulee tehdä niin kunnan sisällä kuin yli kuntarajojenkin. Kunnallisen ja seutukunnal-
lisen yhteistyön avulla pystymme vastaamaan niihin muutostarpeisiin, joita tulevaisuus tuo tullessaan. 
 
Tämän kyselyn avulla pyrimme kartoittamaan eri-ikäisten halsualaisten ja kunnassa toimivien yritysten, 
järjestöjen ja yhdistysten näkemyksiä kunnan nykytilasta ja kunnan kehittämisestä. Kyselyn vastaukset 
käsitellään anonyymisti. Tämä kysely julkaistaan myös sähköisenä kyselynä kunnan kotisivuilla sekä 
Facebookissa.  
 
Toivomme, että mahdollisimman monen halsualaisen ääni saadaan tämän kyselyn avulla kuuluviin. 
Vastaamalla kyselyyn voit halutessasi osallistua viiden (5) lounaslahjakortin arvontaan.  

 

1.Ikäsi: 

15-24 

25-39 

40-59 

60-69 

70-> 
 

2.Vastaan: 

yksityishenkilönä 

yhdistyksen edustajana 

järjestön edustajana 

yrityksen edustajana 
 

3.Mitkä palvelut kunnasta pitää löytyä? 
 

 
 

 

 

4.Miten kunnan palveluita tulisi kehittää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Mihin kunnallisverojen käyttöä pitäisi mielestäsi kohdentaa? 

 

 

 

 

 

6.Mitä vapaa-ajan palveluita haluaisit kunnasta löytyvän? 

 

 

 

 

7.Mitä tapahtumia haluaisit kunnassa järjestettävän? 

 

 

 

 

8.Koetko, että kunta panostaa tarpeeksi kunnan markkinointiin? 

kyllä 

ei 

9.Panostaako kunta mielestäsi tarpeeksi elinkeinojen edistämiseen? 

kyllä 

ei 

10.Oletko tyytyväinen kunnan nykyisiin asuntopalveluihin? 

kyllä 

ei 

11.Oletko kiinnostunut perustamaan yrityksen Halsualle? 

kyllä  

ei 

12.Millaista tukea tarvitsisit yrityksen perustamiseen? 

 

 

 

 

13.Mitä lapsiperhetukea toivoisit kuntaamme jatkossa? 

lapsirahaa 

kodinhoitotuen kuntalisää 

maksutonta varhaiskasvatusta 

muuta, mitä: 

 

 

 

 

 

 

 



14.Miten kunta ja yhdistykset voisivat edistää kuntalaisten palveluita ja hyvinvointia kun-

nassamme (esim. vanhukset, lapsiperheet jmv.)? 

 

 

 

 

 
15.Mikä on parasta Halsualla? 
 

 

 

 

 

16.Mikä asia tai mitkä asiat tekisivät Halsuasta houkuttelevamman asuinpaikan? 

 

 

 

 

 

17.Terveiset kunnan hallinnolle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palauta lomake kunnantoimistolle perjantaihin 3.3.2023 mennessä.  

Mikäli haluat osallistua lounaslahjakortin arvotaan, täytä alle yhteystietosi. 

Leikkaa yhteystietokortti irti, jotta vastauksesi säilyy anonyyminä. 

 

 
 

Kuntalaiskysely 2023 

 

Nimi_______________________________________________ 

 

Puhelinnumero_______________________________________  

 

 

 

 



 


