Halsuan kuntatiedote vko 8 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %____________________________

Ei yksin Ylikylän vaan koko pitäjän laskiaisrieha
Laskiaissunnuntaina 26.2. klo 11.oo
Ylikylän kuntotalolla.
Puffetista hernekeittoa, pannaria, mehua, kahvia, täytekakkuarvonta.
Lapsille mäenlaskua + napakelkka
Nyt porukalla mukaan!

Ylikylän kylätoimikunta

Samalla voi tutustua kuntotalon remonttiin.
Tulossa… maaliskuussa kuutamohiihto.
_________________________________________________________
Lastenhiihdot 1.3.2017 klo 19 Käpylässä, hiihtotyyli vapaa.
Sponsoroija Halsuan Osuuspankki
Ilmoittautuminen ½tuntia ennen kilpailua. Pakkasraja -15
Perinteisen tekniikkaharjoitus Käpylässä to 2.3. klo 15 ja
vapaan tekniikkaharjoitus la 4.3. klo 12
Tervetuloa! Hiihtojaosto
________________________________________________________________________________________________

Halsuan Hyväntuuliset torstaina 2.3. klo 12.30
Nyt kaikki joukolla Kannelmaan kuuntelemaan Hallanpoikia
ja nauttimaan 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!
________________________________________________________________________________________________________________________

Huom! EI PELI-ILTAA talvilomaviikon perjantaina 3.3.
ja airsoftit vain torstaina 2.3. kolme tuntisena turnauksena klo 12-15
(naapuripitäjätkin kutsuttu!)
_______________________________________________________________________________________

MYYTÄVÄNÄ PELTOA
Hietalahden metsäautotien varressa noin 7 ha ja Pikkumyllyntien varressa noin 2 ha.
Simo Kanala puh. 040 - 5080 907

Meidän turvallinen kylä -koulutus to 9.3.2017 klo 9 – 15.30
Halsualla Kanalan kylätalolla
Koulutus on tarkoitettu kaikille kyläturvallisuudesta kiinnostuneille.
Ohjelmassa on mm. alkusammutuskoulutus, omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin
sekä kylän turvallisuustyön tekeminen näkyväksi. Paikalla on myös Lähipoliisi.
Koulutus on maksuton, lounas omakustanteinen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viim. ma 6.3.
Elina Itäniemelle: elina.itaniemi@pirityiset.fi tai puh. 044 748 5488.
SPEK:n mukaisen koulutuksen järjestää Kylien ääni -hanke yhteistyössä Keskipohjalaiset Kylät ry:n kanssa.
________________________________________________________________________________________________

Kanalan Vesiosuuskunnan yleinen kokous pe 17.3. klo 19.oo
Kanalan koululla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18.3o.
Tervetuloa!
________________________________________________________________________________________________

KIRJASTON LUKUPIIRI
kokoontuu kirjastoon keskiviikkona 22.3. klo 18.oo. Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi
luettavana on vanha kirja eli Ilmari Kiannon Punainen viiva. Kirjoja on kirjastossa.
Seuraava kirja tulee sitten olemaan nykyaikaa tai jopa huomista. Kaikki mukaan – ei haittaa
vaikka kirja olisi jäänyt lukemattakin.
Kalevi ja Maria
________________________________________________________________________________________________

Halsuan Vesi Oy:n vesijohtoverkoston veden kovuus on mitattu. (Ca + Mg)
Meriläisen pumppaamon kokonaiskovuus on 0,45 mmol/l
Liedeksen pumppaamot kokonaiskovuus on 0,17 mmol/l
Menetelmä : SFS 3003:1987

Veden kovuuden yksikkönä käytetään usein saksalaisia kovuusasteita (°dH), jossa 1 aste vastaa 10
mg/l CaO:ta. SI-järjestelmän mukainen yksikkö on mmol/l. 1°dH = 0,178 mmol/l
Mitä kovuuden lukuarvo käytännössä tarkoittaa
Kovuus

mmol/l

°dH

Erittäin pehmeää
Pehmeää
Keskikovaa
Kovahkoa
Kovaa
Erittäin kovaa

0 - 0,55
0,55 - 1,10
1,10 - 1,60
1,60 - 2,15
2,15 - 3,20
3,20+

0-3
3-6
6-9
9 - 12
12 - 18
18+

KUULUTUS

KUNNALLISVAALIT 2017
Sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä toimitetaan kuntavaalit. Kuntavaaleissa valitaan Halsuan
kuntaan 15 valtuutettua 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen
julkaisemista koskevat hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat on toimitettava
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa
keskusvaalilautakunnan sihteeri Jari Penttilä, puh. 040-680 2202 tai hänen estyneenä ollessaan
taloussihteeri Marko Malvisto, puh. 040-6802210. Asiakirjat voidaan myös lähettää Halsuan
kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitet-tuna osoitteella: Kauppisentie 5, 69510 Halsua.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo.

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo seuraavina aikoina:
ke-pe
la-su
ma-ti

29.3.-31.3.2017
1.-2.4.2017
3.-4.4.2017

klo 09.00-16.00
klo 10.00-16.00
klo 09.00-16.00

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys
suoritetaan 29.3.-4.4.2017 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on
ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen
voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai
puhelimitse, puh. 040-680 2211 (keskus) tai 040-680 2202 (Jari Penttilä).
Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys
henkilöllisyydestään.
Halsualla 8.2.2017
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
________________________________________________________________________________

LAPSILAHJA VUONNA 2017
Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuonna 2017 maksetaan 1.000 euron
lapsilahja vuonna 2014, 2015 ja 2016 syntyneille lapsille,
joiden kotikunta on 1.1.2017 ollut Halsua.
Lapsilahjaa on haettava 31.3.2017 klo 15.00 mennessä.
Lomake on kuntatiedotteen takasivulla sekä Halsuan kunnan nettisivuilla.
Lisätietoja ja lomakkeita saa myös kunnantoimistosta puh. 040 680 2211.
Lahja maksetaan lapselle perustetulle pankkitilille13.4.2017 mennessä.
Halsualla 23.2.2017

KUNNANHALLITUS

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan
järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy
perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.
Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely
säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossa 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä
maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli
enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta
eli enintään 58 euroa.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksun suuruus määritellään jatkossa tarkemmalla tasolla kuin
nykylainsäädännössä. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa,
kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli enintään 0—174 euroa
riippuen perheen tuloista. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain,
voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen
kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunta voi periä maksun, joka on
suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.
Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon
lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot.
Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan kahden ja kolmen hengen perheiden
osalta.

Nykyiset ja uudet tulorajat ja maksuprosentit
Perheen
henkilömäärä

Uusi
Nykyinen
Uusi
Nykyinen
tuloraja
maksuprosentti
maksuprosentti
tuloraja euroa/kk
euroina/kk

2

1 403

11,5 %

1 915

11,5 %

3

1 730

9,4 %

1 915

9,4 %

4

2 053

7,9 %

2 053

7,9 %

5

2 191

7,9 %

2 191

7,9 %

6

2 328

7,9 %

2 328

7,9 %

Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa kahden vuoden välein.
Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018. Varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa
sosiaali- terveystoimen hintaindeksin sijasta opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat tarkistetaan
jatkossakin ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Lisätietoja
Irma Lindfors, puh. 040-680 2216

KYSELY HALSUAN OSUUSPANKIN
PALVELUISTA
Opiskelen liiketaloutta Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa.
Opinnäytetyötäni varten olen laatinut kyselylomakkeen, johon tarvitsen
vastauksia opinnäytetyöni aineistonkeruuta varten. Kyselyn
tarkoituksena on saada selville Halsuan Osuuspankin asiakkaiden
mielipiteitä pankin palveluista.
Kyselyn avulla Halsuan Osuuspankki haluaa asiakkaiden vastausten
avulla edelleen kehittää palveluitaan. Kyselyyn vastaamalla voitte
vaikuttaa palveluiden parantamiseen. Vastaukset käsitellään
nimettöminä ja luottamuksellisina. Kenenkään yksittäisen vastaajan
tietoja ei saada selville vastauksista.
Kysely suoritetaan lomakekyselynä ja voitte vastata kyselyyn
Halsuan Osuuspankissa 10.3.2017 mennessä.
Kiitän Teitä etukäteen arvokkaista vastauksistanne!

Ystävällisin terveisin
Kari Kellokoski
Opiskelija
___

Halsuan Osuuspankki on antanut suostumuksen opinnäytetyön
tekemiseen. Haluamme kehittää palveluitamme ja vastata paremmin
asiakkaiden nykyisiin tarpeisiin. Kysely kohdistetaan konttorissa
kävijöille.
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 100 euron rahastosijoituksen.

HALSUAN OSUUSPANKKI
Heidi Pöyhönen
toimitusjohtaja

LAPSILAHJA

Palautettava viimeistään
31.3.2017 klo 15 mennessä.

Ilmoitan, että hyväksyn Halsuan kunnan maksavan lapselleni
tuhannen euron (1000) lapsilahjan.
Lapsen nimi:

________________________________

Henkilötunnus:

________________________________

Äidin nimi:

________________________________

Lahja maksetaan lapsen nimellä avatulle pankkitilille.
Valitse vaihtoehto:
Lahjan voi maksaa lapseni tilille, joka on
________________pankissa. Tilin nro ________________________
Kunta voi perustaa lapselleni tilin Halsuan Osuuspankkiin
Kunta voi perustaa lapselleni tilin johonkin muuhun rahalaitokseen.
Mihin? ____________________________________________

Halsualla ______ päivänä _______________kuuta 2017

_________________________________________
Allekirjoitus

