Halsuan kuntatiedote vko 6 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 15.2.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Huom!

Kunnanvirasto auki to 15.2. klo 10-15

Kalusteiden suunnittelu ja hankinta on nyt helppoa!
Ota yhteyttä niin tulemme käymään ja suunnitellaan teille yhdessä uusi
kalustekokonaisuus. Toimi rohkeasti, suunnitteluaika on teille täysin maksuton.
Toimitamme myös pelkkiä vaihto-ovia edullisesti.
Jokaiseen kauppaan veloituksetta Fiskars-kattilasetti kaupanpäälle (arvo 250,-).
Soitellaan pikimmiten, tarjous voimassa rajoitetun ajan!
Juha Karhukorpi, 040 962 7393
Jukka Karhukorpi, 044 565 4560

VERKKO VIRITETTY!
Yhtenäiskoulun sali vuokrattavissa nyt myös sulkapallon pelaamiseen:
keskiviikkoisin klo 18->, lauantaisin koko päivä ja sunnuntaisin klo 18 asti.
Vuoron voi varata täysi-ikäinen vastuuhenkilö Halsuan yhtenäiskoululta
puh. 040 680 2245/Mervi
Vuoron peruuntumisesta on ilmoitettava edellisen viikon perjantaina klo 14
mennessä.
********************************************************************

LOVELAMMIN KODALLE on latu auki.
Lovelammille ja frisbeegolf radalle on viety vihot postilaatikkoihin. Toivomme kävijöiden
laittavan nimensä vihkoon. On tärkeää tietää, paljonko kävijöitä on, sen perusteella
päätetään mihin ja miten liikuntatoimen resurssit kohdistetaan.
Liikuntatoimi

APUSET
Kokoonnumme Halsua-talolle maanantaina 12.2.2018 klo 12.00
Uudet ja entiset.

Tervetuloa!

Uudesta vuodesta selvinneiden LASKIAISRIEHA
Ylikylän Kuntotalolla laskiaissunnuntaina 11.2. klo 12 alkaen!
Rekiajelua ja napakelkan kyytiä saat 2 €, niin monesti kuin pää kestää!
Pulkkamäki hyvässä kunnossa!
Sisällä kasvomaalausta! Myynnissä hernekeittoa, laskiaispullia ja kahvia!
Tulukaahan pitähän hauskaa!

Ylikylän Kyläyhdistys ry

LESTI- JA PERHONJOKILAAKSOJEN ENSIMMÄINEN
ENSITIETOPÄIVÄ
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Torstaina 15.2.2018 klo 13-16
Kitinkannuksessa (Kitinkuja 2, 69100 Kannus)
Tilaisuudessa on tarjolla tietoa muistisairauksien lisäksi mm. ajoterveysasioista,
vertaistuesta ja etuisuuksista.
Paikalla geriatrian erikoislääkäri, muistihoitajat ja palveluohjaaja Soitesta, Muistiluotsi KeskiPohjanmaa sekä poliisin edustaja. Lisäksi kokemusasiantuntijat kertovat henkilökohtaisia
kokemuksia elämästä muistisairauden kanssa.
Olette lämpimästi tervetulleita!
Ilmoitathan osallistumisestasi 12.2.2018 mennessä muistihoitajille
p. 040 804 4463 tai 040 804 2124.

4H LASKETTELU Kaustisen Hiihtokeskuksessa 16.2. klo 16-20
4H-jäsenille edulliset hinnat: iltalippu 9 €, välinevuokra 9 €, kypärä 2,5 €
Ilmoittautumiset omaan 4H yhdistykseen
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan.

Ennakkotietona!
Halsuan Nuorisoseuran talolla pyörähtää käyntiin

BINGO ti 20.2.2018 klo 19
Laittakaahan sana kiertämään. järj. Halsuan Nuorisoseura ry
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Meriläisten Marttojen VUOSIKOKOUS pidetään Terttu Salmelalla, Perhontie 43,
maanantaina 26.2.2018 klo 18.00
•

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä keskustellaan tulevista tapahtumista.
Tervetuloa! Hallitus

Maaseututoimi tiedottaa

Suurnavettahankkeen kartoituspalaveri 14.2.2018 klo 12- 15,
Halsuan kunnantalolla
Palaverissa on tarkoitus kartoittaa yrittäjien kiinnostusta yhteisnavetan rakentamiseen.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille yrittäjille.
Kahvitarjoilu!
-

Halsuan kunta

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

