Halsuan kuntatiedote vko 2 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 18.1.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

HALSUAN KUNNAN ASUKASKYSELY
Kaustisen seutukunta toteuttaa kuntien toimeksiantona kuntakohtaiset asukaskyselyt seudun
kunnissa. Kyselyllä halutaan selvittää kunnittain asukkaiden mielipiteitä kunnasta, sen
palveluista ja kehittämisestä. Vastauksia toivotaan sekä nykyisiltä, että entisiltä asukkailta.
Kyselyyn voi vastata 14.1. saakka. Kysely löytyy osoitteesta http://www.halsua.fi/ ja
ajankohtaista osiosta.

Eläkeläiset tervetuloa!
Jatkamme ruokatarjoilua Halsuan yhtenäiskoululla entiseen malliin perjantaisin
alkaen klo 11.15

Tiedoksi
Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen
ongelmista soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vrk). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia
ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle
kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.
Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka
päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten
perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus.

4H-SÄHLYKERHO kokoontuu urheiluhallilla perjantaisin
alkaen pe 12.1. klo 16-17.30. Omat pelivälineet mukaan.

NUORTEN PELI-ILLAT jatkuu yläasteikäisille ja sitä
vanhemmille nuorille, Nuorisoseuran talolla perjantaisin alkaen
pe 12.1. klo 18 – 22.

ELOKUVA: Musikaali "Täällä pohjantähden alla" koulun
draamaluokassa torstaina 18.1. klo 19.00. Ei pääsymaksua!
Kahvia saatavana automaatista 50 c/kuppi.
Musiikkinäytelmän tarina pohjaa aitoon talvisodanaikaiseen rintamakirjeenvaihtoon
halsualaisten Eino ja Irja Karvosen välillä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja keskustaväkeä liikkeellä
lauantaina 13.1.2018 klo 10.30 K-Market Halsuan pihalla,
makkaratarjoilu!
LAVISTA maanantaisin alkaen 15.1. klo 18.30-19.30 koululla, 4 €/kerta. Kaikki
tervetulleita mukaan, humppajumppamaan suomalaisen lavatanssimusiikin parissa!
Laviksessa ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille!

Raviväen omakustanteinen pizzailta Masalassa
keskiviikkona 17.1. alkaen klo 19.
Tervetuloa mukaan kaikki innokkaat suunnittelemaan tulevaa
ravikautta maukkaan pizzan ohessa. Puolisot mukaan!
Halsuan Hjy johtokunta

Lasten HIIHDOT Käpylässä 17.1.2018 klo 19. Vapaalla hiihtotyylillä.
Pakkasraja -15. Sarja tytöt ja pojat 6 -16v + kuntoilijat
Ilmoittautumiset alkaa ½h ennen kilpailua. Hiihdot sponsoroi Terttu Salmela.
Huom! Perhonjokilaakso-cup alkaa helmikuussa. Tervetuloa!
Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

Hyväntuulisten lauluhartaus to 18.1.2018 klo 12.30 Kannelmassa.
Pitäjänä Aarre Polso
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät (Kanala-Kannisto-linja) ottakaa yhteys
Petri Hotakaiseen puh. 040 026 9048.
Kyytikeskus 020 730 0000 (sos- ja vammaispalvelulain muk. kyydit).
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan;
yhteydenotot Kalevi Lindforsille puh. 040 076 9279 tai Kannelmaan puh. 040 804 5550.
Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!

Vuodet rientää kuin aika tiimalasissa, aina lopussa
Halsua-talo seisoo paikallaan ja odottaa sinuakin käymään.
Rohkenen kääntyä puoleenne, tällä pienellä vapaaehtoisella kannatusmaksulla.
Etukäteen kiittäen, ja menkäämme rohkeasti uskoen parempaan Uuteen Vuoteen.
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.
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Kuntotalolla tavataan taas lauantaina 20.1.2018!
Kuntotalon talkoot jatkuu Ylikylässä lauantaisin 20.1. alkaen entiseen malliin.
Kaikenlaisille tekijöille riittää tekemistä!
Lauantaina 20.1. myös laduntekotalkoot! Kuutamohiihdot tulossa..
”Eläkeläisten syöminen” ensimmäistä kertaa talkoolounaan yhteydessä
la 20.1. klo 12. 2 €/henkilö. Syönnit jatkuu lauantaisin jatkossakin.
Talviurheiluvälinekirppis alkaen 20.1.! Voit ostaa myydä tai vaihtaa välineitä sekä
lahjoittaa talolle tarpeettomat välineesi! Kauppaa voi jatkossakin käydä lauantaisin!

Omaishoidon Maakuntapäivät Keski-Pohjanmaalla
Maakuntapäivillä omaishoidon kehittäminen maakunnassa tuodaan
lähelle omaishoitoperheitä ja kaikkia omaishoidon toimijoita. Tilaisuus toteutetaan
yhteistyössä Soiten, Suomen omaishoidon verkoston Keski-Pohjanmaan alueryhmän ja
Omaishoitaja -liiton aluetyön kanssa.
Aika; torstai 25.1.2018 klo 11 - 16
Paikka; Kokkolan kaupungintalo, Kokkolasali, Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Tilaisuus alkaa klo 11.00 Torikahvilalla. Kahvin lomassa osallistujilla on mahdollisuus
tutustua eri toimijoihin.
Ilmoittautumiset 19.1.2018 mennessä maija.peralampi@soite.fi p 040 8065102.
Torikahvilaan on varattuna 10 esittelypöytää eri toimijoille. Pöytävaraus tehdään
ilmoittautumisen yhteydessä.

Maaseututoimi tiedottaa
Eläinten hyvinvointikorvauksen haku 2018
Vuoden 2018 eläinten hyvinvointikorvauksen haku päättyy 31.1.2018. Eläinten
hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua voi hakea Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella
472.
Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea naudoille, sioille, lampaille ja vuohille sekä
siipikarjalle. Tuenhakija valitsee haluamansa toimenpiteet eläinlajeittain ja sitoutuu niihin
koko vuodeksi. Sitoumusehdot ovat pääosin samat kuin vuonna 2017.
Sika- ja siipikarjatilojen on lisäksi arvioitava hakemukselle vuoden 2018 keskimääräinen
eläinmäärä. Eläinmäärät kannattaa arvioida huolella, sillä korvausta maksetaan korkeintaan
hakemuksella ilmoitetulle eläinmäärälle.
VARAUTUMISKOULUTUS VILJELIJÖILLE TO 18.1.2018 KÄLVIÄLLÄ
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat
- varautumisen yleisjärjestelyihin
- elintarvikehuollon ja siinä erityisesti alkutuotannon osuuteen kansallisessa
huoltovarmuudessa
- erilaisiin tiloihin kohdistuviin uhkiin ja tilatason varautumiseen

- maatalouteen ja tilojen toimintaan läheisesti liittyvien toimijoiden alueelliseen ja paikalliseen
varautumiseen.
Lisätietoja Piiripäällikkö Jani Pikkarainen p. 050 553 6828
Maatilan SPV-päivä on keskiviikkona 24.1.2018 Kälviän opistolla klo 9.30-15.15
Järjestelyjen vuoksi ennakkoilmoittautumiset: ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 725 0625
(viimeistään 15.1.).
Maatalousverotuksen perusteet Perhossa 23.1.2018 (KPedun toimipaikka), Kalajoella
29.1.2018 (Tapion tupa) ja Sievissä 31.1.2018 (Vääräjokisali). Tilaisuudet kestävät klo 9.3015.00. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta:
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 725 0625.
Uusilla kasveilla markkinoille -infot Kaustisella 7.2.2018 klo10-14.30,
Kansanlääkintäkeskus Ennakkoilmoittautuminen (viim. 31.1.): ritva.jaakkola@kpedu.fi p.
044 725 0625
Peltomaan laatutestin palautusaika on käynnissä Vipu-palvelussa
Peltomaan laatutesti on yksi ympäristösitoumuksen ehdoista. Voit palauttaa laatutestin
tulokset Vipu-palvelussa. Laatutesti on tehtävä viimeistään 30.4.2018 mennessä.
Tuettuja lomia maatalousyrittäjille ja heidän perheille
Maatalousyrittäjille ja heidän perheilleen suunnatut tuetut lomat vuodelle 2018 ovat
haettavissa Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kautta. Lomia löytyy hyvinvointi- ja
voimavaralomista aina perhelomiin sekä lomapaikkoja kylpylästä hiihtokeskukseen.
Tuetut lomat ovat edullisia. Lomista maksetaan omavastuuosuus, joka on aikuisilta 20
€/hlö/vrk. Alle 17-vuotiailta ei peritä lainkaan omavastuuosuutta. Matkakustannukset on
maksettava itse. Lomat ovat täysihoitolomia sisältäen ruokailut, majoituksen ja
lomaohjelman. Hyvin perusteltu hakemus pitää jättää viimeistään 3 kuukautta ennen aiottua
lomaa. Näitä kannattaa hakea! Lisätietoja: www.kaseka.fi-sivustolta sekä
maaseutuasiamiehiltä.
Maatilojen neuvonta, Neuvo 2020 -neuvojien avulla
Maatila voi saada nyt neuvo-2020 kautta neuvontaa myös maatilan nykyaikaistamiseen ja
kilpailukyvyn parantamiseen. Tilallesi sopivan neuvojan löydät neuvojarekisteristä
http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi
Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut, mutta sinun
maksettavaksesi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista. Neuvoja
hoitaa korvauksen hakemisen ELY-keskuksesta.
Tämä on maatalousyrittäjälle byrokratiasta vapaa, erittäin hyvä työkalu talouden,
kotieläintuotannon, luomun tms. suunnitteluun!
Lisätietoja: Jussi Karhulahti Maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215 sposti: juskar@halsua.fi
Jukka Hautamäki, Johtava maaseutuasiamies, puh. 044 088 9715 sposti:jukka.hautamaki@veteli.fi
http://www.kaseka.fi/

