
Halsuan Kuntatiedote vk 12 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 30.3.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

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 jatkuu 28.3.2023 asti. Ennakkoäänestyspaikkana toimii  

kunnanvirasto seuraavina aikoina: la-su 25.–26.3. klo 12.00–15.00 

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

Kulku pääoven kautta valtuustosaliin 

 

Pieni ele -keräyslipas on vaalipaikalla ennakkoäänestyspäivinä sekä vaalipäivänä.  
Tuki menee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tukemiseen. Kiitos tuesta.  

 

 Halsualaiset yhdistykset 

Kunnanhallitukselta haettavien toiminta-avustusten hakuaika on huhtikuun loppuun. 
Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan kunnanhallitukselle osoitteella Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 

Hakemuksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2022, sekä selvitys taloudellisen 
tuen tarpeesta.

 

Nuorisotoimen KEVÄÄN PELI-ILLAT jälleen nuorisoseuran talolla  

perjantaisin klo 18–22 alkaen 24.3. 
Tervetuloa kaikki yläasteikäiset ja sitä vanhemmat nuoret! 

 
Lasten hiihdot Käpylässä ke 29.3.2023 Klo 19 

Vapaa hiihtotyyli 

Palkinnot lahjoittaa Asennusliike Lahtinen 

 

Nuorisovaltuusto esittää lasten elokuvan torstaina  

30.3. klo 18 Kätyrit: Grun tarina 
 

koulun draamaluokassa. Ilmainen sisäänpääsy. 

 

Tervetuloa kakkukahveille Sillanpään korjaamolle 

pe 31.3.2023 klo 9.00–16.00 
 

 Korjaamotoiminta loppuu 1.4.2023 alkaen ja siirryn viettämään eläkepäiviä. 

 Kiitos asiakkaillemme kuluneista 40 vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. 

 Tapani    

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


APUTYÖMIESPALVELU 
 

Aputyömiehen palveluja voivat saada Soiten alueella asuvat, 75 vuotta täyttäneet, heikentyneen toiminta-

kyvyn omaavat ja kotonaan asuvat henkilöt.  
 

Palvelua haetaan lomakkeella, jota on saatavissa Halsuan kunnantalolta ja asiasta vastaavilta palveluohjaa-

jilta tai tulostettavana versiona Soiten nettisivuilta osoitteesta https://soite.fi/asiointiopas/lomakkeet-ja-

hakemukset/sosiaalipalveluiden-lomakkeet/, -> ”Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista aputyömiehen pal-

veluista”. Hakemuksen voi täyttää myös sähköisenä Soiten sivulla.  
 

Hakemus lähetetään osoitteeseen Koulutie 33, 69700 Veteli; Asiakasohjaus ja avopalvelut, Keski-Pohjan-

maan hyvinvointialue SOITE tai sähköpostiosoitteeseen anna-kaisa.syrjala@soite.fi  
 

Kotikäyntien pituus on maksimissaan 1½ - 2 tuntia, enintään 2 kertaa kuukaudessa. Palvelu on maksullista 

ja perustuu Soiten vuosittain vahvistamiin maksuihin ja taksoihin (5,50 € vuonna 2023).  
 

Aputyömiehen palvelu on tulosidonnainen eli palveluita myönnettäessä huomioidaan henkilön tulot ja 

muu varallisuus. Palvelun mahdollisen myöntämisen tulorajat ovat:  
 

• yhden henkilön talouden bruttotulot, enintään 1500 euroa/kk  

• kahden henkilön talouden bruttotulot, enintään 2500 euroa/kk  

• kolmen henkilön talouden bruttotulot, enintään 3500 euroa/kk  
 

Aputyömiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:  

Pienet korjaustyöt kuten lamppujen vaihto, kaappien korjaus, pienten apuvälineiden asennus, pihan sii-

vous, pienet maalaustyöt, kukkapenkkien laitot, puiden pilkkominen, haravointi, ruohonleikkuu ym. piha-

työt. Työtehtäviin ei kuulu kodin yleinen siivoaminen.  
 

Asiakkaalla itsellään tulee olla aputyömiestä varten tarvittavat, ehjät ja toimivat työvälineet ja -tarvikkeet. 

Palvelut eivät kohdennu loma-asuntoihin. Palveluntarvetta kartoitettaessa huomioidaan aina asiakkaan 

mahdollisuus kotitalousvähennykseen tai arvonlisäverottomiin palveluihin. 
 

Yhteystiedot: Anna-Kaisa Syrjälä, 

040 804 5420 (ma-pe klo 9.00-14.00), anna-kaisa.syrjala@soite.fi 

Perhonjokilaakson asiakasohjaus ja avopalvelut, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue SOITE 

Koulutie 33, 69700 Veteli 

 
 

MARJUSAAREN MAAMIESSEURA RY TARJOAA: 
 

• Soiten tuottamaa aputyömiespalvelua (edellinen ilmoitus) 

− Tarvittaessa saat lisätietoa ja apua lomakkeen täyttämisessä Halsuan kunnantalolla. 
 

Yhteystiedot 

Kirsi Myllykangas, 044 255 7851, kirsi.myllykangas@halsua.fi 
 

• Kyläavustajatoimintaa   Asiakasmaksut: 

− Kodin siivoukset   Eläkeläiset ja lapsiperheet 10 €/tunti 

− Pihatyöt ym.    Muut 15 €/tunti 
 

Yhteystiedot: 

Oili Mastokangas, 0400 569 378 
 

Hyödynnämme pihatöissä sekä suomalaista, että ulkomaalaista työvoimaa. 

https://soite.fi/asiointiopas/lomakkeet-ja-hakemukset/sosiaalipalveluiden-lomakkeet/
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 

www.kaseka.fi 

KUNTAKOHTAISIA TUKIHAKUKOULUTUKSIA 

Torstai 13.4.2023 klo 10–14, Perho 1, Haanensali, ilmoittaudu 11.4.2023 viimeistään tekstiviestillä 
numeroon 0400 601 093 

Maanantai 17.4.2023 klo 10–14 Toholampi 1, Kulttuurisali, ilmoittaudu viimeistään 14.4.2023 teks-
tiviestillä/WhatsApp 050 579 0111 

Tiistai 18.4.2023 klo 10–14 Kaustinen 1, Kaustisen opisto auditorio, ilmoittaudu viimeistään 
11.4.2023 tekstiviestillä numeroon 040 8618 932. 

Maanantai 24.4.2023 klo 10–14 Toholampi 2, Kulttuurisali, ilmoittaudu viimeistään 21.4.2023 teks-
tiviestillä numeroon 050 579 0111 

Tiistai 25.4.2023 klo 10–14 Kaustinen 2, Kaustisen opisto auditorio, ilmoittaudu viimeistään 
18.4.2023 tekstiviestillä numeroon 040 8618 932. 

Keskiviikko 26.4.2023 klo 18–21 Halsua ilta, Valtuustosali ilmoittaudu viimeistään 24.4.2023 teksti-
viestillä numeroon 040 680 2215. 

Torstai 27.4.2023 klo 18–21 Veteli ilta, Valtuustosali ilmoittaudu viimeistään 25.4.2023 tekstivies-
tillä numeroon 050 579 0111. 

Perjantai 28.4.2023 klo 10–14, Perho 2, Haanensali, ilmoittaudu viimeistään 25.4.2023 tekstivies-
tillä numeroon 0400 601 093 

http://www.kaseka.fi/


Tiistai 2.5.2023 klo 18–21 Kannus ilta, Valtuustosali, ilmoittaudu viimeistään 25.4.2023 tekstivies-
tillä numeroon 044 474 5221. 

 

Huom. Aikaisempien tilaisuuksien aineistot löytyvät Tietolinkki-hankkeen sivuilta 
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit  

Kevään tukihakuun liittyviä isoja CAP-seminaareja on ohjelmassa huhtikuussa. Tilaisuudet kestä-
vät noin klo 9.30-15. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin, mutta päivät kannattaa jo kalente-
roida: ma 3.4.2023 Kälviä, kansanopisto; ke 5.4.2023 Haapavesi, Haapaveden opisto; ke 
12.4.2023 Kuusamo, valtuustosali; to 13.4.2023 Oulunsalo, Oulunsalotalo.  

Lisäksi kunnat järjestävät paikallisia kevään tukihakuun liittyviä tilaisuuksia runsaasti huhti-touko-
kuun aikana.  
 

UUSIA PELTOTUKIA HAETAAN TOUKO-KESÄKUUSSA 

1.1.1 Voit hakea seuraavia tukia: 

• perustulotuki 
• uudelleenjakotulotuki 
• ekojärjestelmätuki 
• luonnonhaittakorvaus 
• ympäristökorvaus 
• luonnonmukaisen tuotannon korvaus 
• yleinen hehtaarituki 
• pohjoinen hehtaarituki 
• nuorten viljelijöiden tuki 
• nuorten viljelijöiden tulotuki 
• erikoiskasvipalkkio 
• tärkkelysperunapalkkio 
• sokerijuurikkaan kansallinen tuki 
• ympäristösopimukset: alkuperäiskasvien ylläpitosopimus, kosteikkojen hoitosopi-

mus  sekä maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus. 

EHDOLLISUUS JA AKTIIVIVILJELIJÄN VAATIMUKSET OVAT TUKIEN 

PERUSEHTOJA 

Ehdollisuus korvaa aiemmat täydentävät ehdot ja viherryttämistuen. Ehdollisuuden vaatimus-

ten tarkoituksena on esimerkiksi suojella vesistöjä, maaperää ja luonnon monimuotoisuutta. 

Ehdollisuuden opas on julkaistu Ruokaviraston sivuilla https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maata-
lous/viljelijatukien-hakeminen/ehdollisuus/ehdollisuuden-opas/ehdollisuuden-opas-2023/ 

Oppaaseen kannattaa tutustua. 

Melkein kaikkien viljelijätukien saamisen ehtona on se, että tuensaaja on aktiiviviljelijä eli harjoittaa 
vuosittain maataloustoimintaa. 

Ehdollisuuden noudattaminen ja aktiiviviljelijän ehtojen täyttyminen ovat perusehtoja, joten 
niistä ei makseta tukea. 

PELTOTUKIEN TUKIMÄÄRÄT 

Voit katsoa hehtaarikohtaiset tukimäärät ruokavirasto.fi-sivustolta  

 Peltotukien euromäärät (ruokavirasto.fi)  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kpedu.fi%2Ftietolinkki%2Fmateriaalit&data=05%7C01%7CRitva.Jaakkola%40kpedu.fi%7Cc74111ea581b45ce879708db003e66f2%7C1ef853cb292643e9b8283270c9a0e869%7C0%7C0%7C638104040241184517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2bdUiEHg544yZNgL4Rbzysp%2F2umFhbefgfQymJctuSg%3D&reserved=0
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/uudelleenjakotulotuki/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/ekojarjestelmatuki/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/ymparistokorvaus/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/luonnonmukainen-tuotanto/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/erikoiskasvipalkkio/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/tarkkelysperunapalkkio/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/sokerijuurikkaan-kansallinen-tuki/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/alkuperaiskasvien-yllapitosopimus/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/kosteikkojen-hoitosopimus/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/kosteikkojen-hoitosopimus/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/peltotuet/maatalousluonnon-ja-maiseman-hoitosopimus/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/viljelijatukien-hakeminen/ehdollisuus/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/viljelijatukien-hakeminen/ehdollisuus/ehdollisuuden-opas/ehdollisuuden-opas-2023/
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https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/maksuaikataulu/peltotukien-euromaarat/?utm_source=Paljonko+peltotukia+maksetaan%3F+%7C+T%C3%A4rpit+vuoden+2023+tuista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+31.1.2023


KAIKKIEN TILOJEN JÄTETTÄVÄ SYYSILMOITUS KASVIPEITTEISYYDESTÄ 

Peltotukien hakuun kuuluu jatkossa syysilmoitus. Ehdollisuuden vaatimusten mukaan 33 pro-

senttia pellon ja pysyvien kasvien alasta pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä. Tämän vaa-

timuksen täyttämisestä ei makseta korvausta.  

Ekojärjestelmätuessa on talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpide, josta voit saada kor-

vauksen. Kaikkien tilojen pitää jatkossa tehdä syysilmoitus kasvipeitteisyydestä marraskuussa. 

EKOJÄRJESTELMÄTUKI ON KOKONAAN UUSI TUKI 

Uusi ekojärjestelmätuki on yksivuotinen sitoumus, jossa voit valita haluamasi toimenpiteet 

seuraavista: 

• monimuotoisuuskasvit 
• luonnonhoitonurmet 
• viherlannoitusnurmet 
• peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. 

YMPÄRISTÖSITOUMUS UUDISTUU 

Ympäristösitoumus on viisivuotinen sitoumus, jonka yleisiin vaatimuksiin kuuluvat 

• viljavuustutkimus 
• lohkomuistiinpanot 
• ilmasto- ja ympäristösuunnitelma toisena tai kolmantena sitoumusvuonna. 

Lisäsi tilakohtaisia toimenpiteitä pitää valita vuosittain kaksi. Toimenpiteet ovat seuraavat: 

• ilmasto-ympäristökoulutus 
• monivuotiset monimuotoisuuskaistat 
• maaperän seuranta 
• orgaaniset ravinteet 
• pölyttäjien ravintokasvit 
• täsmäviljelymenetelmät 
• kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset. 

Lohkokohtaisia toimenpiteitä ovat: 

• maanparannus- ja saneerauskasvit 
• kerääjäkasvit 
• kiertotalouden edistäminen 
• suojavyöhykkeet 
• turvepeltojen nurmet 
• valumavesien hallinta 
• puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 
• lintupellot. 

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

sähköposti juskar@halsua.fi 

 

 

mailto:juskar@halsua.fi


 

Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä,  
ehkä mahdollisesti myös 15 vuotta täyttäneitä 

   
  kesätyöntekijöitä 
 
Työtehtäviä ovat mm. ruohonleikkuu, perennapuiston hoito, liikuntatoimessa mm. 
liikuntakerhot ja uimakoulu, siivous ja puhtaanapito kunnan eri kohteissa. Työaika rajoittuu 
ajalle 1.6.-31.8.2023 niin, että yksi henkilö voi olla työssä enintään 3 kuukautta. Palkka on 
kiinteä sopimuspalkka käsittäen loma- ym. korvaukset. Palkan suuruus on n. 700 €/kk. Työaika 
on 6 h(pv. 
 
Hakemukseen on henkilötietojen ja syntymäajan lisäksi laitettava toivomus työtehtävistä ja 
työn ajankohdasta. Hakemukset on toimitettava huhtikuun aikana osoitteella Kauppisentie 5, 
69510 HALSUA, tai vapaamuotoisena sähköpostina osoitteella halsua.kunta@halsua.fi. 
Hakulomakkeita saa kunnanvirastolta ja tulee myös kotisivuilta tulostettavaksi. 
 

 
 
 

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7 

• Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin alkaen klo 18 

• Ruokajaot huhtikuussa: huom. lauantaina 8.4. klo 17 ja  

perjantaina 21.4. klo 17.  

• Kirppis -muutto edessä, nyt tavaraa ulosheitto-hinnoin!! 

 

Tervetuloa tilaisuuksiin! 
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