
Halsuan Kuntatiedote vk 10 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 16.3.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

           Lapsilahjan hakuaika päättyy maanantaina 
Vuonna 2023 maksetaan 1000 euron lapsilahja vuonna 2020, 2021 ja 2022 syntyneille  

lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2023 ollut Halsua. Lapsilahjaa on haettava ma 13.3.2023 klo 15 mennessä. 

Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen palautus kunnanvirastolle tai sähköpos-

tilla osoitteeseen sini.pannula@halsua.fi. Lomakkeen löydän kunnan nettisivuilta Lapsilahjalomake-

2023.pdf (halsua.fi) tai viikon 4 kuntatiedotteesta. 

 

  Eduskuntavaalit 2023 sunnuntaina 2.4.2023. 
 

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

Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto. 

 
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.-28.3.2023. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Halsuan kunnanvi-

rasto seuraavina aikoina: ke-pe 22.-24.3. klo   9.00-16.00 

  la-su 25.-26.3. klo 12.00-15.00 

  ma-ti 27.-28.3. klo   9.00-16.00 

Kulku pääoven kautta valtuustosaliin 
 

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 

pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi ää-

nestää kotona samalla kertaa kuin hoidettava. Kotiäänestys suoritetaan ajalla 22.-28.3.2023. Henkilön, joka 

haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle 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 sähkö-

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

 

           Kiitos kaikille kuntalaiskyselyyn vastanneille! 
Lounaslahjakorttien arvonnassa onni suosi seuraavia: 

Jaakko Kalliokoski, Tiina Karhulahti, Aki Kujala, Heta Lepistö ja Jyrki Mastokangas. 

Lahjakortit ovat noudettavissa kunnanvirastolta. 

Onnea voittajille! 

 

HiihtoHelmikuuhun osallistuneet: 

Teitä ahkeria ladunkiertäjiä oli 32 hlöä – hienoa!! 

Arvonnassa onni suosi seuraavia: 

- Halsua-kassi ja -tuubihuivi: Kirsi Kanala  

- suklaarasia:  Joonas Hentilä 

- Kotikuluman lahjakortti: Ulla Patana 

- kynttiläkenno:  Joni Känsäkoski 

Onnea voittajille! Palkinnot voi noutaa koulutoimistosta koulun aukioloaikoina tai sovitusti. 

Hyvät hiihtokelit jatkuvat edelleen ja kunnan ladut ovat hyvässä kunnossa – jatketaan siis hiihtämistä!  

                 Liikuntatoimi 
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Vietämme ensi viikolla (vko 11) kansallista 

Ikiliikkuja-teemaviikkoa 

Liikuntatoimi järjestää teemaviikon puitteissa ikäihmisille 

yhteisliikuntatapahtumia: 

- keskiviikkona 15.3. klo 19.00:  

leikkimielinen hiihtokisa Käpylässä, lasten Keskiviik-

kohiihtojen yhteydessä. Sarjat 65-, 70-, 75-, 80-, ja 85-vuotiaille. Matka 1 km. Kaikille osallistujille 

palkinnot ja pullamehut 

- sunnuntaina 19.3. klo 13.00: 

Miian tuolijumppa koulun tiloissa (draamatila/aula)  

 

Lisätietoja Ikiliikkuja-teemaviikosta löytyy netistä: Ikiliikkuja-viikko - Ikäinstituutti (ikainstituutti.fi) 
 

Tervetuloa osallistumaan ja nauttimaan hyvästä seurasta!  

Liikuntatoimi ja Liikuntaa letkeästi -hanke 

 

Halsuan kunta järjestää kuntastrategiaillan lapsiperheille  

torstaina 16.3. klo 18.00 koulun isossa luokassa (3.-4.lk)  

Kutsumme tilaisuuteen kaikkia lapsiperheellisiä osallistumaan ja keskustelemaan 

- erityisesti sellaisista perheille tärkeistä asioista, jotka olisi hyvä huomioida  

tulevassa kuntastrategiassa. 

Tilaisuuden alussa kahvitus, lastenhoito järjestyy tarvittaessa.  

Olette lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja vaikuttamaan! 

 

Nuorisovaltuusto näyttää elokuvan Halsuan yhtenäiskoululla torstaina 16.3.  
klo 18.00 
Elokuva: Toy Story 4 

 

MUISTUTUS ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJA-

TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA (EKL 1) 
 

Muistutus EKL:n täydennyskoulutuksesta 14.3. Hietalahti ja Pojat Oy:n tiloissa klo 8–16.  

Koulutuksesta saa Trafi-merkinnän.  

Täydennyskoulutuksella saat 5 vuotta voimassaoloaikaa, jos edellisen pätevyyden vanhentumisesta on kor-

keintaan 6kk. Muussa tapauksessa tarvitaan peruskurssi. 

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

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 13.3. Klo 12:00 mennessä! 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja tekstiviestillä, WhatsAppilla tai sähköpostilla:  

paavo.hietalahti@hietalahtijapojat.fi, 0400 669 322 – Paavo Hietalahti 

Tervetuloa mukaan! 

https://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkujaviikko/


Halsuan Vesi Oy, sähköinen laskutus 
Halsuan Veden lähettämät laskut on nyt mahdollista saada e-laskuna tai suoramaksuna.  

E-laskun voit tilata omassa verkko- tai mobiilipankissasi, suoramaksuvaltuutuksen voit tehdä omassa pan-

kissasi. E-laskun tilausta ja suoramaksuvaltuutusta varten tarvitset viitenumeron viimeisestä Halsuan Ve-

deltä saamastasi laskusta.  

(Vaihtoehtoisesti voit pyytää laskusi myös sähköpostin liitteenä). 

 

Halsuan Toivo ry:n vuosikokous 

torstaina 30.3. klo 19.00 Kotikulumassa 
Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutos. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Johtokunta 

 
 

Halsuan Maa- ja kotitalousseura ry Vuosikokous 23.3.2023 klo 19 Ylikylän Kylätalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat, aloitamme kahvitarjoilulla.       
Tervetuloa!      Johtokunta 
 

Tulossa huhtikuussa; Salaattikurssi Yhtenäiskoululla 20.4. klo 17 (kesto n 3 h) 
Opettajana Niina Vihelä Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija. 
Kurssimaksu jäseniltä 10 € ja ei jäseniltä 20 €, maksu tilille etukäteen tai käteisellä paikan päällä. Kurssille 
otetaan 12 hlö. Ilmoittautumiset 14.4. mennessä Anu Karhukorpi 040 8279961 
 

Tulossa viikolla 15 tai 16 Hygieniapassitentti. Seuraa ilmoittelua! 

 

             Meriläisen Martat 
-Meriläisen Marttojen vuosikokous ma 27.3.2023 Halsua-talolla klo 18.00. 
-Retki Koirasalmelle 25.5.2023 klo 18–20.30. Keiton ja kahvin jälkeen mahdollisuus patikointiin, melontaan, 
saunomiseen ja uintiin. Bussikuljetus Halsua-Perho. Ilmoittautuminen 20.4. mennessä Maili 040 5765694 

 

Halsuan Hjy:n sääntömääräinen vuosikokous Kunnantalolla 
keskiviikkona 29.3. klo 19.00 alkaen kahvitarjoilulla. 
 

Tänä kesänä 2. heinäkuuta on vuorossa juhlaravit eli 60:nnet Miljoonaravit. 
Toivomme runsasta osanottoa suunnittelemaan raveja. 
 

Halsuan Hjy johtokunta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Mellersta Österbottens välfärdsområde 

Ikääntyneiden neuvontapalvelusta apua arjen huoliin 

Ikääntyneiden neuvontapalvelu tarjoaa puhelimitse Soiten alueen ikääntyneille asukkaille tietoa, ohjausta 

ja opastusta varhaisen tuen palveluista ja kotiin saatavista palveluista. Voit ottaa myös yhteyttä sähköisesti 

ei-kiireellisissä asioissa laittamalla viestiä palveluohjaajalle sinulle sopivana ajankohtana DigiSoite-sivuston 

kautta. DigiSoite - sähköinen asiointi  

Palveluohjaaja antaa arkielämään liittyvää ohjausta ja neuvontaa matalan kynnyksen periaatteella. Mikäli 

olet ikääntynyt ja sinulla on jokin huoli arkeesi liittyen: ota yhteyttä! Palveluohjaaja ei varaa aikoja lääkä-

rille tai hoitajalle, ei anna laboratoriotuloksia asiakkaalle tai vastaa akuutteihin terveydenhuollon kysy-

myksiin. Akuuteissa tilanteissa tulee aina ottaa yhteyttä Soiten sosiaalipäivystykseen tai soittaa hätänume-

roon 112. 

Asiointi toisen henkilön puolesta on mahdollista tekemällä valtuutus asioiden hoitamista varten. 

Neuvontapalveluun voit soittaa puhelinnumeroon 06 8287288 arkisin klo 9–11. Sähköisesti voit ottaa yh-

teyttä 24/7. 

https://soite.fi/digisoite/


Tartu digiin -kiertue käyntiin Kokkolasta 

Soiten koordinoima Tartu digiin -kiertue rantautuu kuluvan vuoden aikana kaikkiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen kuntiin. Tapahtumissa esitellään sähköisiä palveluita sekä annetaan niihin liittyen maksutonta digitukea 
kädestä pitäen. Kirjastoissa järjestettävät matalan kynnyksen pop-up -tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille alueen 
asukkaille. 

Tartu digiin -tapahtumissa voi tutustua alueellisten palveluntarjoajien 
erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin sähköisiin pal-
veluihin ja saada maksutta henkilökohtaista opastusta niiden käytössä. 

Tartu digiin -kiertueen ensimmäinen tapahtuma järjestetään Kokkolan 
pääkirjastossa tiistaina 14.3. klo 12-18. Seuraavaksi vuorossa on Kausti-
nen, jonne kiertue saapuu 28. maaliskuuta. Kevään aikana tapahtumia 
on tulossa myös Kannukseen ja Lestijärvelle. Syksyn aikana järjestetään 
yhteensä kahdeksan tapahtumaa kirjastoissa eri puolilla Keski-Pohjan-
maata. Tarkemmat kiertueen aikataulut löytyvät alta. 

Tartu digiin -kiertueen tarkoituksena on vähentää sähköisten palveluiden käytön esteitä, joita voivat olla esimerkiksi 
tiedon, osaamisen, laitteiden tai yhteyksien puute. Ensimmäinen maakunnallinen Tartu digiin -kiertue järjestettiin 
vuonna 2019. Kiertueella kerätyn palautteen perusteella tapahtumat koettiin erittäin tarpeellisina ja nyt kiertue jär-
jestetään toistamiseen. 

Tartu Digiin –kiertueen aikataulu 2023 

Paikkakunta Paikka Ajankohta 

Kokkola kirjasto/Hongell-sali, Isokatu 3 ti 14.3. klo 12-18 

Kaustinen kirjasto, Kappelintie 13 ti 28.3. klo 12-18 

Kannus kirjasto, Valtakatu 27 ti 18.4. klo 12-18 

Lestijärvi kirjasto, Lestintie 38 ti 9.5. klo 11-15 

Kälviä kirjasto, Kälviäntie 46 ti 29.8. klo 12-18 

Perho kirjasto, Koulutie 4 ti 12.9. klo 12-18 

Lohtaja kirjasto, Metsäpellontie 2 ti 26.9. klo 12-18 

Toholampi kirjasto, Kirkkotie 2 ti 10.10. klo 12-18 

Halsua kirjasto, Perhontie 27 ke 25.10 klo 12-15 

Veteli kirjasto, Koulukuja 1 ke 25.10. klo 16-19 

Ullava Ullavan kirjasto, Vionojantie 29 to 9.11. klo 15-18 

Kokkola, Koivuhaka kirjasto, Mäntynäädänkatu 6 ti 21.11. klo 14-18 

 


