
Halsuan Kuntatiedote vk 8 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 2.3.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

EDUSKUNTAVAALIT 2023 
 

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023. 

 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 2.4.2023 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.  

Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto. 

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana toimii 

Halsuan kunnanvirasto seuraavina aikoina: 

 ke-pe 22.-24.3.2023 klo   9.00-16.00 

 la-su 25.-26.3.2023 klo 12.00-15.00 

 ma-ti 27.-28.3.2023 klo   9.00-16.00 

 

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit- 

tunut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeu-

tetun omaishoitaja voi äänestää kotona samalla kertaa kuin hoidettava. Kotiäänestys suoritetaan  

22.-28.3.2023 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kes-

kusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi  

tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai  

puhelimitse Halsuan kuntaan 040 6802211 tai Jari Penttilälle puh. 040 6802202 tai sähköpostitse  

halsua.kunta@halsua.fi tai jari.penttila@halsua.fi . 

 

Halsualla 22.2.2023 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

Vielä ennätät vaikuttaa!    

Kuntastrategiaan liittyvään kuntalaiskyselyyn voi vastata perjantaihin 

3.3. saakka, joko sähköisesti tai paperiversion avulla  

(kuntatiedotteessa vko 7). 

Vastaamalla voit paitsi vaikuttaa, myös osallistua arvontaa.   

Ole mukana kehittämässä kotikuntaamme! 

 

Nähdään kaupalla lauantaina 25.2. kakkukahvien merkeissä klo 10–15 
Terkuin, 
 

Suvi 🖤 
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            Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry 

Piirin retki Saariselälle ja Pykeijaan 4.-8.9.2023 oli niin suosittu, että matkaan lähtee kaksi 
bussia. Toiseen on vielä 18 paikkaa jäljellä, siis nopeasti ilmoittautumaan, jos matka kiin-
nostaa. Tarkempi matkaohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy piirin sivuilta. 

1.3.2023 piirin viestihiihtokisa Kaustisella klo 12 alkaen. Halsualta 2 joukkuetta mukana, 
nyt kaikki kannustamaan viestijoukkueita! 
2.3.2023 eSeniorit tavattavissa kirjastossa klo 13.00. Autamme vaikka ilmoittautumaan 
Saariselän retkelle… 
8.3.2023 yhdistyksen kevätkokous Halsua-talolla klo 13.00. Kokouksen jälkeen päiväkah-
veilla vieraana Simo Harjupatana, joka kertoo uusista liikennesäännöistä sekä ajokortin  
uusimisesta ym. liikenneasioista. 

 

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJA-TÄYDENNYSKOULUTUS (EKL 1) 

 

EKL täydennyskoulutus järjestetään 14.3. Hietalahti ja Pojat Oy:n tiloissa klo 8–16.  

Koulutuksesta saa Trafi-merkinnän.  

Täydennyskoulutuksella saat 5 vuotta voimassaoloaikaa, jos edellisen pätevyyden vanhen-

tumisesta on korkeintaan 6kk. Muussa tapauksessa tarvitaan peruskurssi. 

Hinta 150 €, alv 0 % + mahdollinen rekisteröintimaksu. Maksu sisältää lounaan ja kahvit. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja tekstiviestillä, WhatsAppilla tai sähköpostilla:  
paavo.hietalahti@hietalahtijapojat.fi, 0400 669 322 – Paavo Hietalahti 

 
 
 



Kaustisen seutukunta tiedottaa 

 

 

 

 

 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elin-

voimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja mo-

nipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtai-

sista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 

 

Seminaari erä- ja kalastusmatkailun kehittämisestä Keski-Pohjanmaalla 

Aika: tiistai 7.3.2023 klo 9–13 

Paikka: STEP-koulutus, Kaustisen kampus, Opistontie 30, 69600 Kaustinen   

Luonto- ja erämatkailu ovat kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Keskipohjalainen luonto tarjoaa pal-

jon mahdollisuuksia erä- ja kalastusmatkailun kehittämiseen. Olet tervetullut keskustelemaan ja vaikutta-

maan erä- ja kalastusmatkailun kehittämiseen maakunnassamme! 

 

Aiheina mm. kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnalliset linjaukset, kalatalouden nykytilanne Keski-

Pohjanmaalla, kalastusmatkailu yrittäjyytenä ja valtion toimet vaelluskalakantojen vahvistamiseksi. Mukana 

mm. Maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, ELY-keskus, Kaustisen seutukunta ja K-P Liitto.  

 

Järjestäjä: Kaustisen seutukunta ja ELY-keskus 

Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen: bit.ly/erajakalastus  

 

Tomas Luoma on aloittanut yrityskehittäjänä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluissa 

Yrityskehittäjä Tomas Luoman tehtävät suuntautuvat pääosin yritysten välisen yhteistoiminnan ja verkostoi-

tumisen kehittämiseen, suurhanketoimiston palvelujen tuottamiseen sekä alueen toimialojen kehittämiseen. 

Tomaksen vastuualueeseen kuuluvat myös yritysten sijoittumispalvelut sekä aluemarkkinointi sisältäen mm. 

alueelle sijoittuvien yritysten hankinnan. Lisäksi Tomaksen tehtäviin sisältyy yrityskohtaista ohjausta ja neu-

vontaa. 

Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide jatkavat KASE Yrityspalveluissa nykyisissä tehtä-

vissään. 

Ota yhteyttä! 

Tomas Luoma, yrityskehittäjä, p. 040 656 5303                      

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538 

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154 

 

Suurhankkeet etenevät - ilmoita yrityksesi suurhanketoimisto.fi-palveluun 

Lestijärven tuulivoimapuiston rakentamisessa alkaa tulevana kesänä ensimmäisten tuulimyllyjen pystytys ja 

tarve mm. majoitukselle kasvaa entisestään. Keliberin litiumkaivoshanke on siirtymässä rakennusvaiheeseen 

jo lähiaikoina. Hankkeen rakentaminen alkaa Kokkolan kemiantehtaan projektilla. 

Jos et vielä ole ilmoittanut yritystäsi kiinnostuneeksi alihankkijaksi/kumppaniksi alueen suurhankkeisiin, tee 

se nyt rekisteröitymällä täällä: https://suurhanketoimisto.fi/login 
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Etsi tai ilmoita vapaita toimitiloja! 

Kaustisen seutukunnan tontti- ja toimitilahakemisto on kanava, josta voit etsiä yrityskäyttöön tarkoitettuja 

tontteja ja toimitiloja. Hakemistoon voit myös ilmoittaa myytäväksi tai vuokrattavaksi yritystontin tai liiketoi-

mintaan tarkoitetun toimitilan. Palvelu on maksuton! Huomaathan, että hakemistossa ei ilmoiteta asuinkäyt-

töön tarkoitettuja tontteja tai kiinteistöjä.  

Tutustu tarkemmin osoitteessa: https://kaustisenseutu.toimitilapalvelut.fi/. 

 

Maanomistaja, oletko kiinnostunut aurinkoenergian tuottamisesta 

Yrityspalvelut kartoittaa aurinkoenergian tuottamisesta kiinnostuneita maanomistajia, joilla on vähintään 

hehtaarin kokoinen alue. Kiinnostus aurinkosähkön tuottamista kohtaan on lisääntynyt valtavasti viimeisen 

vuoden aikana, ja se tarjoaa maanomistajille mielenkiintoisen uuden ansaintamahdollisuuden. Yhteistyö on 

keskeisessä roolissa, koska usein yksittäinen alue ei vielä muodosta tarpeeksi isoa kokonaisuutta. Jos asia 

kiinnostaa, soita tai laita sähköpostia tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi tai 040 656 5303. 

 

 

 

Viikolla 9 avoinna ma-to 8.30–17.00 ja pe 8.30–19.00 
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