Halsuan kuntatiedote vko 2 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %____________________________

Aulis Hietalahden valokuvanäyttely KOMEROSTA JA SEINÄLTÄ
jatkuu kunnantoimistolla vielä tammikuun ajan
Tervetuloa tutustumaan!
_______________________________________________________________________________________

Tule kannustamaan Halsuan nuoria hiihtäjiä!
Lauantaina 14.1.2017 60. Halsuan Hiihdot Käpylässä klo 11
Arvontaa ja kahvio Käpyhovilla
Lastenhiihdot 18.1.2017 Käpylässä, hiihtotyyli vapaa.
Sponsoroija Hietalahti & Pojat Oy
Perhonjokilaakso-cup 2017 Halsualla 25.1. klo:19, hiihtotyyli perinteinen
ilmoittautumiset kilpailuviikon maanantaina seuran nettisivuilla
https://halsuantoivo.sporttisaitti.com/hiihto/
Tervetuloa! Hiihtojaosto
________________________________________________________________________________

KAUNEUSPISTEEN ALEPÄIVÄ!
Lauantaina 14.1 klo 10-14. Paljon tuotteita -50%!!
Kauneuspiste avoinna 24.1 lähtien kevään aikana tiistaisin klo 12 - 18.
Tervetuloa!
Kauneuspisteen löydät Yritystalosta (ent. Yläaste)
Satu Laasasenaho 0405156335
________________________________________________________________________
"Miian vetämä jumppa alkaa taas tiistaisin klo 19 - 20 koulun liikuntasalissa.
Aloitamme 17.1 keskivartalojumpalla,
vuoroviikoin siis kuntopiiri- ja keskivartalojumppa. Sopii kaikille!
Ota mukaan oma jumppamatto (ei välttämätön) ja juomapullo.
6€/kerta tai 55€/10 x. Tyky- ja Smartum-setelit käyvät maksuvälineinä.
Tervetuloa mukaan!"
_______________________________________________________________________________________

Eläkeliitto järjestää hyvinvointiluennon aiheena:

"Hyvää oloa ja energiaa arkeen".
Tilaisuudessa esiintyvät hyvinvointineuvoja, homeopaatti ja jäsenkorjaaja
Jarkko Kattilakoski ja Susanna Rauma.
Luennon jälkeen on mahdollisuus keskustella aiheesta
ja tutustua homeopaattisiin tuotteisiin.

Tilaisuus järjestetään Halsua talolla Keskiviikkona 18.1.17 alkaen klo 13.
Arvontaa ja kahvitarjoilu. Tervetuloa joukolla!
_________________________________________________________________________________

KIRJASTON LUKUPIIRI
Kokoonnumme kirjastoon keskiviikkona 18.1. klo 18.oo. Nyt meillä ei ole kirjaa,
mutta keskustellaan vähän joulun kirjoista ja itsenäisyytemme juhlavuodesta.
Tulkaa kaikki mukaan – entiset ja uudet.
Kalevi ja Maria

Halsuan Hyväntuuliset to 19.1. klo 12.30 Kannelmassa
Tervetuloa kuuntelemaan musiikkia, esiintyjinä Kari Peltoniemi & kumppanit,
ratkotaan arvoituksia ja lopuksi tietenkin juodaan kunnan tarjoamat kahvit!
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (Kanala-Kannisto)
puh. 0400-269 048 ja Alanko Oy:n (Ylikylä) 0400-268 398.
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenotot Kalevi Lindforsille puh.
0400-769 279 tai Kannelmaan 040-804 5550.
Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!
Olette lämpimästi tervetulleita!
Tilaisuuden järjestää : OmaisOiva
________________________________________________________________________

NUORTEN PELI-ILLASSA pe 20.1. klo 18-22 vietämme kansainvälistä ruokailtaa.
Vieraaksemme saapuu Kokkolan Villa Elbasta EVS-nuoria eri Euroopan maista
ja he valmistavat meille purtavaa samoin kuin paikalliset nuoret.
Ellet halua itse kokata niin tule ainakin maistamaan uusia makuja!
__________________________________________________________________________________

Maaseututoimi tiedottaa
Eläinten hyvinvointikorvaus
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus muuttuu vuodesta 2017 alkaen yksivuotiseksi.
Hae hyvinvointikorvausta Vipu-palvelussa 11.1- 31.1.2017. Samalla kertaa voit valita toimenpiteet, joihin sitoudut ja hakea korvauksen maksua.
Eläinmäärien ilmoittaminen
Ilmoituksen kalenterivuoden 2016 eläinmääristä voi tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa
11.1.–15.2.2017.
Eläinmääräilmoitus koskee seuraavia tukia vuodelta 2016;
luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (siipikarja, hevoset ja ponit)
sika- ja siipikarjatalouden tuki (siipikarja, hevoset ja ponit)
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotus (siipikarja ja mahdolliset tuotantotauot kaikkien luomueläinten osalta)
eläinten hyvinvointikorvaus (siat ja siipikarja).
Eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvaukseen voi ilmoittaa myös paperilomakkeella 179.
Eläinmääräilmoitus EHK 2016 sekä muihin edellä mainittuihin tukiin lomakkeella 461.
Eläinmääräilmoitusten lomakkeet ovat saatavilla tammikuun alussa Suomi.fi-palvelusta.
Ympäristökorvaus
Ympäristökorvauksen ehtona, vuonna 2015 sitoutuneille, oleva koulutusvaatimus tulee
täyttää viimeistään 30.4.2017 tekemällä verkkotentin tai osallistumalla yhden päivän mittaiseen koulutukseen.
Lisätietoja:
Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, Halsuan kunta, puh. 040 680 2215, sposti: jussi.karhulahti@halsua.fi
_____________________________________________________________________________________________________________

Halutaan ostaa omakotitalo tai maatila. Jani Kujala puh. 040 – 5678 691

LAPE- hankkeen infotilaisuus kunnantoimistolla ma 23.1. klo 14 - 16
Halsua on mukana maakunnallisessa
lasten ja perheiden hyvinvointia edistävässä LAPE-hankkeessa.
Kutsumme kuntien luottamushenkilöitä, järjestöjen, seurakuntien ja yhdistysten edustajia
sekä kaikkia asiasta kiinnostuneita kuulemaan ja keskustelemaan asiasta.
Tilaisuudessa on mukana Andreas Blanco Sequeiros, ylilääkäri/hankejohtaja Soite
Anne Saarela, sosiaalityöntekijä / LAPE-muutosagentti Soite
______________________________________________________________________________________

IKÄYSTÄVÄLLINEN KESKI-POHJANMAA –
IKÄYSTÄVÄLLINEN HALSUA
Hallituksen ikäihmisten kärkihanke ja Soiten hoidon ja hoivan toimialue järjestävät
tiedotus- ja kuulemistilaisuuden
kuntalaisille, päättäjille, henkilöstölle, järjestötoimijoille; kaikille ikäihmisten hyvinvoinnista
kiinnostuneille
Halsuan kunnantalolla torstaina 26.1.2017 klo 14 - 16
Ohjelma:
Hallituksen kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
kotihoitoa
Keski-Pohjanmaan muutosagentti Liisa Ahonen
Soiten Hoidon ja hoivan toimialueen palvelut
Toimialuejohtaja Maija Juola ja palvelujohtajat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan tehtävänä
kunnanjohtaja Jari Penttilä
Yhteinen keskustelu
TERVETULOA!
Tilaisuuden aluksi kunta tarjoaa kahvit!
____________________________________________________________________________________________________________

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA !!!
Käpylän ulkoilualueen = Harjun käyttäjiä pyydetään jättämään autot Käpylän parkkipaikalle. Tynkkisentie on niin kapea, että tiellä olevat parkkeeratut autot estävät mm. traktorilla
ajamisen.
Retkilatu avattu Lovelammille - olkaa hyvä!!!!
Retkilatu pyritään pitämään auki mahdollisuuksien mukaan.
Lisäksi muistutetaan lenkkeilijöitä ja koiranulkoiluttajia, että Käpylän valaistulla ladulla kulkeminen niin jalan kuin koiran kanssa on kiellettyä. Kielto koskee myös vapaan hiihtotyylin
tampattua latua.
Liikuntatoimi
____________________________________________________________________________________________________________

Nyt Juhlavuoden kunniaksi
Suomen Leijonavaakunoita tilauksesta.
Tiaskorpi 0400 – 654 377

KUULUTUS
Halsuan kunta myy seuraavia maa-alueita:
Ylikylässä määräala Neulanen 74-402-1-237 –nimisestä tilasta.
Määräalan koko on noin 1 ha ja se sijaitsee Ylikylän urheilukentän ja puron välissä koulun
naapurissa. Pohjahinta 3.500 euroa.
Kirkonkylässä Mutkikas 74-402-20-32 –niminen tila
Tilan koko on 0,34 ha ja se sijaitsee Kotikankaan alueella Korkeaniementiellä Huhtakankaan kurvissa. Tilan pohjahinta on 8.500 euroa.
Kanalassa Kuntola 74-402-17-83 –niminen tila
Tilan koko on 0,75 ha ja se sijaitsee harjualueella Hautakoskentien ja Harjunpääntien risteyksen kohdilla.
Tilan pohjahinta on 1.000 euroa.
Ostaja vastaa lohkomiskuluista.
Kirjalliset tarjoukset on toimitettava 27.1.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen:
Halsuan kunta / Maa-aluetarjous, Kauppisentie 5, 69510 Halsua.
Lisätietoja Jari Penttilä puh. 040 – 680 2202
______________________________________________________________________________________

