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Joulunavauspalaveri kunnanvirastolla
2.11.2017 klo 19
Kaikki tervetuloa!

HALSUAN LEIJONAT
40 VUOTTA!
Lions Club Halsua täyttää nyt syksyllä 40 vuotta.
Olemme näihin 40 vuoteen tyytyväisiä. Palvelujärjestönä olemme luoneet hyviä
mahdollisuuksia varojen keräämiseen ja olemme näinä vuosina pystyneet tukemaan eri
yhdistystemme toimintaa, jakamaan stipendejä ja hankkimaan apuvälineitä kymmenillä
tuhansilla euroilla. Toimimme etupäässä täällä kotiseudulla ja jätämme kansainväliset
toiminnat suuremmille klubeille. Kiitos teille kaikille kuntalaisille, kun olette puolestanne
auttaneet meitä auttamaan.
Emme järjestä suurta vuosijuhlaa, vaan meillä on

KIRKKOPYHÄ 29.10.
Messu klo 10.oo ja sen jälkeen kirkkokahvit, johon olette kaikki sydämellisesti tervetulleita.
Kirkkokahvin yhteydessä jaamme yhdessä Sotaveteraaniyhdistyksen kanssa Suomen
Leijonavaakunalla varustetut pöytästandaarit niille sotaveteraaneille ja veteraanien leskille,
joilla sitä ei vielä ole. Julkistamme myös kulttuuripalkintojen saajat. Jos tarvitsette kuljetusta,
ottakaa yhteys p. 040 076 9279.
(Ei muistamisia, kiitos!)
TERVETULOA !

Leijonat

Halsuan 4H-yhdistyksen

METALLIROMUN KERÄYS 1.- 25.11.2017
Syrjälän teollisuusalueella (Syrjäläntie 3-5, Halsua)
Paikalla on merkitty lava, johon romun saa kipata.
Syrjälässä puomit ovat auki arkisin klo 9-16.
Keräykseen kelpaa kaikki metalliromu, mikä ei sisällä ongelmajätettä. Keräykseen ei kelpaa
jääkaapit, pakastimet eikä kylmälaitteet, myöskään autojen, työkoneiden, mopojen, pyörien
ym. renkaita emme huoli keräykseen.

Halsuan 4H-yhdistys

Eläkeliiton toiminnat jatkuvat
Kokoonnumme päiväkahvien merkeissä Halsua-talolla torstaina 2.11.17
alkaen klo 13. Kunnanhallituksen uusi puheenjohtaja Timo Pärkkä esittäytyy ja
kertoo kuntaa ja Soitea koskevia kuulumisia ja samalla voimme viestittää hänelle
meille tärkeistä asioista.
Arvontaa. Tervetuloa suurella joukolla!

KINKKUBINGO Masalassa pe 3.11.2017 klo 19.00
Tervetuloa! Masan Caravan ry

Kyselyyn vastataan sähköisesti osoitteessa
http://bit.ly/2xngury 30.11.2017 mennessä.
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INFLUENSSAROKOTUKSET
Yleiset influenssarokotuspäivät Halsuan terveysasemalla
MA 30.10 klo 12-15.30
MA 20.11 klo 12-15.30
Kenelle maksuton influenssarokote?
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen
uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen

astuvat naiset
Sairaanhoitajan vastaanotolla aamuisin ei anneta influenssarokotuksia

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 31.10.2017
Ympäristökorvauksen syysilmoitus tulee tehdä viimeistään 31.10.2017.
Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutetaan toimenpiteitä
- lietelannan sijoittaminen peltoon
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
- pellon talviaikainen kasvipeitteisyys –toimenpiteitä
Ilmoituksen voi jättää myös lomakkeella 465, joka löytyy osoitteesta www.mavi.fi tai
maataloustoimistosta.

LANNAN LEVITYS SYKSYLLÄ
Lanta ja orgaaniset aineet tulee pääsääntöisesti levittää pellolle lokakuun loppuun mennessä.
Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan
vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai
hajalevityksenä. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden
kyllästämään maahan.
Lantaa voi levittää vielä marraskuussa poikkeuksellisesta sääolosuhteesta johtuvasta
syystä. Poikkeuksellisella sääolosuhteella tarkoitetaan tilannetta, jossa suuret
sademäärät ja vähäinen haihdunta ovat estäneet lannoitteiden hyödyntämisen
ravinteena pellolla kasvukauden aikana.
Jos lantaa on tarkoitus levittää marraskuussa, tulee asiasta jättää 31.10.2017 mennessä
ilmoitus ympäristöasioita käsittelevälle henkilölle kuntaan. Ilmoituslomake löytyy netistä esim.
hakusanalla ’ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa’.

MAATALOUSASIOIDEN HOITO JUSSI KARHULAHDEN VAPAAN AIKANA
Maaseutuasiamies Jussi Karhulahti on perhevapaalla 9.8.- 28.12.2017.
Tänä aikana Halsuan kunnanvirastolla on tavattavissa
maaseutuasiamies Pekka Siirilä
torstaisin klo 12 – 15
puh. 040 861 8932, pekka.siirila@kaustinen.fi
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Maatalousasioita hoitavat myös muut Maaseutuyksikkö KaseKa:n maaseutuasiamiehet:
Klemola Seija puh. 040 060 1093, seija.klemola@perho.com
Luoma Aila puh. 040 032 0365, aila.luoma@toholampi.fi
Similä Marketta puh. 044 524 2462, marketta.simila@lestijarvi.fi
Vähäsöyrinki Mervi puh. 044 474 5221, mervi.vahasoyrinki@kannus.fi
Johtava maaseutuasiamies Hautamäki Jukka puh. 050 579 0111,
jukka.hautamaki@veteli.fi

