Halsuan kuntatiedote vko 4 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 1.2.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Halsuan kunnanvaltuuston kokous pidetään ke 31.1. klo 18.00
Asioina mm.
- Vuoden halsualaisen valinta ja SM-mitallistien palkitseminen
Tervetuloa seuraamaan kokousta!

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA !
Retkilatu on avattu Lovelammin kodalle ja on hyvässä kunnossa. Retkilatua pyritään
pitämään auki mahdollisuuksien mukaan. Ladulle pääsee Meriläisen ns. Sylvin montulta
ja Taipaleesta Nygårdien kohdalta, jossa latu ylittää Köyhäjoentien. Toivomme, että jokainen
laittaa nimensä kodan vieraskirjaan, näin saamme arvokasta tietoa. KIITOS!
Lisäksi muistutetaan lenkkeilijöitä ja koiran ulkoiluttajia, että Käpylän valaistulla ladulla
kulkeminen niin jalan, kuin koiran kanssa on kiellettyä. Kielto koskee myös vapaan
hiihtotyylin tampattuja latuja.

Muistathan maksaa kevään punttisalimaksun, 25,- euroa (ajalle 1.1.30.6.2018) Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08. (Pankkisiirtolomakkeita
löytyy myös punttisalilta.) Muista merkitä käyttäjän nimi.
Punttisalin kertamaksu on 5 euroa.
Valvomme käyttäjiä tilastoinnin ja väärinkäytösten vuoksi.

PUNTTISALIMAKSU KOSKEE KAIKKIA 15-VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ.
ALLE 15-VUOTIAAT TREENAAVAT ILMAISEKSI, MUTTA VAIN HUOLTAJAN TAI
VALMENTAJAN KANSSA.
Punttisalille ei ole enää mahdollista varata yksityisvuoroja. Koulun liikuntatunnit ovat kuitenkin
vain koululaisia varten. Liikuntatunnit löytyvät kunnan sivuilta: www.halsua.fi.
Kunnan sivuilta löydät myös muutkin hinnat kunnan tilojen vuokrista.
Liikuntatoimi
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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.

Lasten HIIHDOT Käpylässä 31.1.2018 klo 19. Vapaalla hiihtotyylillä.
Hiihdot sponsoroi K-market Halsua
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

Halsuan Maa- ja kotitalousseura tiedottaa:
• Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten toiminnansuunnittelutilaisuus 1.2.
klo 18 Hotelli Kampelissa.
• Kahvittelua, tutustumista, arvontaa ja toiminnan esittelyä sekä pieni aktiviteetti osuus
• Tuo tullessas- vie mennessäs- hulina: Tuo siis mukanasi naisten asuste:
koru, vyö, laukku tai huivi
HUOM: Ilmoittautumiset Anulle 040 827 9961 viimeistään ti 30.1.
•
•
•

Kuntosalivuorot jatkuu toistaiseksi entisellään ti klo 10-12 sekä pe klo 10.30-12
Allasjumppa keskiviikkoisin Vetelin uimahallissa klo 11-12
Ps. tulossa aikuisten uimakoulu (lisätietoja Veteli.fi)
Liikuntakampanja menossa, muistakaa merkitä suoritukset.
Kortteja saa vielä Anulta puh. 040 827 9961

Kinkerit 2018 alkavat to 1.2. klo 19 Marjusaarelta (Aarne ja Sinikka Junno),
kokoontumispaikkana ”Sinikan mökki” osoitteessa Kannistontie 15.
Seuraavat kinkeripaikat ja -ajankohdat ovat:
Su 4.2. klo 19 Kinkerit Irmeli ja Alpo Kellokoskella,
Ke 7.2. klo 19 Kinkerit Anneli ja Markku Karhulahdella,
Su 11.2. klo 19 Kinkerit Johanna ja Marko Malvistolla,
Ke 14.2. klo 19 Kinkerit Vesa ja Arja Joella,
Su 18.2. klo 13 Kinkerit Tarja ja Jari Sillanpäällä,
Ke 7.3. klo 19 Kinkerit Kaija ja Reijo Kalliokoskella,
Su 11.3. klo 19 Kinkerit Helga ja Leo Kukkolalla,
Ke 21.3. klo 19 Kinkerit Liisa Hotakaisella,
To 22.3. klo 19 Kinkerit Iiris ja Tuomo Jurvansuulla,

Meriläinen – Käpylä.
Hietalahti – Lepistö.
Kauppinen – Joentaus.
Kalliokoski – Venetjoki.
Niemi – Alitie – Majasaari.
Aho – Kurkisuo – Tiaskorpi.
Kanala.
Karvonen–Tuominiemi – Tofferi.
Liedes – Taipale.

Kaikilla kinkereillä yleisaiheena on ”Sovinto” Jumalan ja ihmisten kanssa. Raamatun tekstinä
on 2.Kor.5:18-21, Katekismusläksynä luvut 15 ”meidän Herramme” ja 17 ”kärsi Pontius
Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan”.
Uudet kinkerivirret ovat 166 ja 581.
Halsuan Seurakunta

Bzzzzzzzz! Kevät terveiset suontakaa!
Runeberginpäivän tienoon runoilta Kanasesta peruttu.
Ruutitynnyri on varattu kevään harjakaisiin ja runokirjan julkaisujuhlaan.
Terveesin Onni Korkeaniemi
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Kaustisen Fysioterapia/Halsuan Toimipiste tiedottaa:
Fysioterapeutin/ Personal Trainerin ohjatut kuntosaliryhmät alkavat.
Ikääntyneiden ohjatut tunnit tiistaisin 6.2., 13.2., 20.2., 27.2. ja 6.3. klo 12-13.
Työikäisten ohjatut tunnit keskiviikkoisin 31.1., 7.2., 21.2., 28.2. ja 7.3. klo 17-18.
Paikkana urheiluhallin punttisali.
Saat opastusta kuntosalilaitteiden käyttöön sekä opit tekemään liikkeet oikein, valvotusti!
Nyt kaikki kiinnostuneet miehet ja naiset mukaan. Porukassa kaikki sujuu mukavammin!!!
Osallistumiseksi sinun pitäisi maksaa Halsuan Kunnan tilille kevään kuntosalimaksu 25 euroa
sekä osallistumismaksu 5 euroa/kerta. Reippain mielin kevättä kohti, terveisin Miia!

KIRJASTON LUKUPIIRI
jatkuu maanantaina 19. päivänä helmikuuta klo 18.oo. Kirjana on Pentti
Haanpään Noitaympyrä. Kirja on kirjoitettu vuonna 1931, mutta julkaistiin vasta
1956 eli kirjailijan kuoleman jälkeen. Kysykää kirjaa Marialta!
Kaikki mukaan. Tulkaa juttelemaan ja pohtimaan, vaikka kirja olisi jäänyt
lukemattakin.
Kalevi ja Maria
KUULUTUS
PRESIDENTINVAALI 2018
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen
toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. Halsuan
kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo.
Ennakkoäänestys toimitetaan mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1. - 6.2.2018.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo seuraavina aikoina:
ke-pe
klo 09.00-16.00
la-su
klo 12.00-15.00
ma-ti
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 mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.- 6.2.2018 välisenä
aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaaliflautakunnalle toisen vaalin osalta viimeistään 30.1.2018 klo 16.00 mennessä.
Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella:
Keskusvaalilautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai puhelimitse, puh. 040 680 2211 tai
kunnanjohtaja Jari Penttilälle puh. 040 680 2202.
Halsualla 3.1.2018
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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.
Eläinmäärien ilmoittaminen 2018
Eläinmääräilmoitus koskee seuraavia tukia ja alla mainittuja eläimiä. Esimerkiksi nautojen ja
lampaiden määrät tulevat suoraan rekisteristä, joten niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Luonnonmukaisessa tuotannossa tuotantotauot kannattaa kuitenkin ilmoittaa.
Eläinten hyvinvointikorvaus  Ilmoita siat ja siipikarja
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus sekä sika- ja siipikarjatalouden tuki Ilmoita
siipikarja, hevoset ja ponit
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ilmoita siipikarja
* Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja
tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomioimatta eläintiheyslaskennassa.
Viljelijän ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos hän arvelee tukeen vaadittavan eläintiheyden
täyttyvän omilla rekisterieläimillään.
Eläinmäärät tulee ilmoittaa 15.2. mennessä
Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 (eläinten hyvinvointikorvaus) ja
lomakkeella 461 (LHK, sika- ja siipikarjatal.tuki, luomu).
HUOM! Jos ilmoitat eläinmääräilmoituksella hevosia tai poneja, tulee kuntaan toimittaa
myös yksilöidyt tiedot hevosista ja poneista. Tiedot voi antaa Vipu-palvelussa tai
toimittaa kuntaan vapaamuotoinen selvitys.
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti:
jussi.karhulahti@halsua.fi

