Halsuan kuntatiedote vko 11 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 22.3.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

YHDISTYSPALAVERI 21.3. klo 19 Kunnantoimistolla
Paikalle toivotaan kaikkia yhdistyksiä, niiden jäseniä ja niissä toimivia henkilöitä.
Suunnitellaan tulevia tapahtumia ja pyritään rakentamaan yhteinen kalenteri,
että vältytään tapahtumien päällekkäisyyksiltä. Kahvitarjoilu, Tervetuloa!
Halsuan Kunta

KIRJASTON LUKUPIIRI
jatkuu maanantaina 19. päivänä maaliskuuta klo 18.oo. Kirjana on Paavo Rintalan
Sissiluutnantti. Kirja aiheutti aikanaan melko moisen kärhämän.
Keskustellaan myös siitä – oliko aihetta vai ei. Mukaan vain vaikka kirjan lukeminen olisi
unohtunutkin!
Kalevi ja Maria

Halsuan Nuorisoseuran talolla BINGO ti 20.3.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpalkinto 100 €, palloraja 47
Kahvitarjoilu Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

”Mahdollisuus muutokseen”-kahvitus
Halsuan Yritystalolla tiistaina 20.3. klo 11-15.
Tarjolla maksutta pullakahvit.
Paikalla seurakuntatyöntekijä Jouko Saukko.
Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia elämästä ja uskosta!
www.mahdollisuus.fi

MITÄ HALUAISIT HARRASTAA?
Pyydämme ideoita teiltä Halsualaiset, mitä kursseja toivoisitte Kansalaisopiston teille
tarjoavan?
Mikäli emme saa meillä järjestettäviä kurssejamme täyteen, mikä on edellytys niiden
käynnistymiseen, menetämme samalla myös kurssimääriä seuraavalta lukukaudelta!
Joten osallistuminen on todella tärkeää, että saamme tarjontaa pidettyä yllä!
Onko innostusta esim. 0-3 tai 3-5 vuotiaille lapsille muskari-, liikunta-, leikki- tai isä-lapsikerhoon? Tai jokin erikoisosaamiskurssi, esim. käsityö- tai kieltenopiskelukurssi?
Mitä toivovat seniorikuntalaiset, työssä kävijät, lapsiperheet jne?
Ehdotuksia otetaan vastaan Timo Marjusaaren ja Seija Kujalan sähköposteihin, soittaakin
saa! (Ota yhteyttä ennen 21.3.)
Timo Marjusaari, halsua4h@halsua.fi, p. 040 718 3688
Seija Kujala, seija.kujala@halsua.fi, p. 040 548 1514

MYYTÄVÄNÄ ASUNTO-OSAKE Halsualla, Lähdetie 5 A1, 3h+k+s, 76 m2
Tiedustelut Liisa Venetjoki p. 040 730 0860

4H-AIRSOFT-kerho
starttaa kevätkauteen
pe 23.3. klo 16 - 17.30
Meriläisen montulla.
Muistakaa pukeutua lämpimästi ja
kuljettakaa airsoft-aseet pussissa tai
kotelossa pelipaikalle.

KOKO PERHEEN HIIHTORETKI LOVELAMMIN
KODALLE su 25.3.2018.

Lähtö Käpyhovilta, Käpylän "montulta" tai lyhyintä reittiä Nygårdin Eeron tuvan kohdalta.

Lovelammin kodalla makkaraa, kahvia ja mehua klo 12.00 - 14.00.
Käpyhovin ovet avataan klo 10.30. Tavoitteena 150 kävijää!!!!
järj. Halsuan KUNTA, LC Halsua ja Perhonjokilaakson Retkeilijät
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Eläkeliitossa tapahtuu:
Naisten-päivän ruokailu onnistui hyvin ja kiitämme kaikkia lahjoittajia osallistumisesta
tapahtumaan.
Muistathan Akin-päivän kahvitilaisuuden tiistaina 20.3. klo 13 Halsua-talolla.
Aini kertoilee Nivalan konikapinasta. Arvontaa, tervetuloa suurella joukolla.
Keskiviikkona 21.3. piirin pilkkikilpailut Masalan rannassa.
Ilmoittautuminen klo 9.30, pilkkiaika klo 11 - 14.
Tulkaa pilkille tai kannustamaan pilkkijöitä.
Masalassa on mahdollisuus keittoruokailuun hintaan 8 euroa.
Arvontaa, tuokaa arvottavaa, joko edellisenä päivänä Halsua-talolle tai
suoraan Masalaan.

Perhonjokilaakso Cupin Vetelin osakilpailu ke 21.3. klo 19 Vetelissä
Ilmoittautumiset kilpailuun viimeistään ma 19.3. klo 20.00
osoitteessa: https://vetu.sporttisaitti.com/
Tulossa: seuraavat lasten hiihdot Halsualla 28.3. lisätietoja seuraavassa
kuntatiedotteessa. Kilpailua tuolloin sponsoroi Halsuan Leijonat
Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

HAETAAN MAATALOUSLOMITTAJIA
Kaustisen paikallisyksikön (Halsua, Kaustinen, Perho, Veteli)
lomituspalveluihin haetaan määräaikaisia maatalouslomittajia eripituisiin
työsuhteisiin sopimuksen mukaan.
Työtehtäviisi kuuluu kotieläinten hoito, lypsy ja ruokinta.
Tule käymään lomatoimistossa tai soita lomasihteeri p. 040 652 8113,
lomituspalvelupäällikkö p. 050 318 0346
Jatkuva haku 31.8.2018 saakka.

Maaseututoimi tiedottaa
Kotieläintuen ennakon haku 2018
Kansallisten kotieläintukien ennakko on haettavissa 23.3.2018 asti. C2-alueella
ennakkoa voi hakea emolehmistä, sonneista, häristä, kutuista, uuhista,
teurashiehoista sekä sioista ja siipikarjasta. Ennakkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai
lomakkeella 139.
Ennakko on 75% myönnettävästä tuesta ja se maksetaan arviolta huhtikuussa.
Lopullinen tuki maksetaan keväällä 2019. Jos et hae ennakkoa, tuki maksetaan
kokonaisuudessaan keväällä 2019.
Kotieläintukien osallistumisilmoitus tulee myös olla voimassa. Jos et ole jättänyt
osallistumisilmoitusta 2015, 2016 tai 2017, palauta se ennakkoa hakiessa tai
viimeistään 15.6.2018. Osallistumisilmoituksen voi jättää Vipu-palvelussa tai
lomakkeella 184. Osallistumisilmoituksen voimassaolon voi tarkistaa Vipu-palvelussa
kohdasta Sitoumukset ja sopimukset tai maataloustoimistosta.
Huom! Sika- ja siipikarjatalouden tuki haetaan kokonaisuudessaan 23.3.2018
mennessä. Tästä vuodesta lähtien sitä ei voi enää hakea päätukihaun yhteydessä
keväällä.
Peltomaan laatutesti
Peltomaan laatutestin voi palauttaa nyt Vipu-palvelussa. Kaikkien viljelijöiden, jotka
ovat sitoutuneet ympäristökorvaukseen tulee tehdä ja palauttaa peltomaan laatutesti
viimeistään 30.4.2018.
Peltomaan laatutestissä itsearvioidaan lohkojen kuntoa; perusparannustoimia,
viljelytoimia, maan ominaisuuksia sekä kasvustoa ja maaperäeliöstöä. Peltomaan
laatutesti tulee tehdä kaikista yli 0,5 hehtaarin peruslohkoista, jotka on ilmoitettu
viimeisimmässä tukihakemuksessa.
Peltomaan laatutestin voi tehdä myös paperilomakkeella 480.
Lisätietoja:
Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti: jussi.karhulahti@halsua.fi

