Halsuan kuntatiedote vko 13 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 5.4.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

VIREILLETULOKUULUTUS
Halsuanjärven osayleiskaava on tullut vireille seuraavalla päätöksellä:
Kunnanhallitus 9.11.2017 § 115.
Osayleiskaava-alueen rajaus noudattelee osittain alueelle aiemmin laaditun rantaosayleiskaavan rajausta, mutta on laajempi järven pohjois- ja koillisosassa. Suunnittelualueeseen
kuuluvat Halsuanjärvi ja Halsuanjoki lähiympäristöineen, asemakaavoitetun taajaman ja
järven väliset peltoalueet sekä aluetta Vetelintien pohjoispuolelta.
Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Halsuan kunnanvirastolla ja kunnan www-sivuilla, osoitteessa: www.halsua.fi koko valmistelun ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen
mielipide kuntaan.
Osoite: Halsuan kunta, Kunnanhallitus, Kauppisentie 5, 69510 Halsua
****************************************************************************************************

Suruadressi muistamiset siirtyvät pankista kunnanvirastolle 1.4. alkaen
Muistamisia otetaan vastaan kunnan aukioloaikojen mukaan, ma-pe klo 9-15.

Punttisalin käyttäjät
Vielä uupuu punttisalin käyttömaksuja, olisitko hyvä ja maksaisit 25 € 15.4.2018
mennessä Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08, jos joudumme
perimään maksun henkilökohtaisesti, tällöin maksu on 40 €.
Punttisalimaksu koskee kaikkia 15-vuotta täyttäneitä. Valvomme käyttäjiä
tilastoinnin ja väärinkäytösten vuoksi.

NOTICE TO EVERYONE, WHO ARE USING THE GYM
There are still some people, who haven’t paid the fee 25 €, for using the gym.
Please pay it until 15.4.2018. After that date, we are going to send bill to all trainers who
haven’t paied the fee yet and we are going to add 15 euros as expenses. The account
number is Halsuan kunta, FI96 5033 4820 0101 08. Please make sure that your name is
announced.
Liikuntatoimi

Satutuokio kirjastossa alle kouluikäisille lapsille
tiistaina 3.4.2018 klo 10.15 – 10.45.
Tervetuloa mukaan!

Halsuan Nuorisoseuran talolla BINGO ti 3.4.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpotti 120 € ja palloraja 49
Kahvitarjoilu Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan torstaina 5.4. klo 12.30
DUO SOOLO esiintyy, jonka jälkeen nautimme kunnan tarjoamat kahvit!
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (Kanala-Kannisto-linja)
puh. 0400 269 048.
Kyytikeskus puh. 020 730 0000 (vammaispalvelu- tai sos.palvelulain mukaiset kyydit).
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenotot Kalevi Lindforsille puh.
0400 769 279 tai Kannelmaan 040 804 5550.
Naapurit ja ystävät, tarjotkaa kimppakyytejä!

Huom! EU:n RUOKA-APUA vähävaraisille jaetaan yritystalolla
pe 6.4.2018 klo 16.30-18 välisenä aikana. (Kassi sisältää mm.
lihasäilykkeen, jauhoja, hapankorppuja, mysliä, valmisaterioita jne.) Tule rohkeasti!
Kahvitarjoilu, keskustelua, Tervetuloa!
Tiedustelut puh. 0400 846 760 Esko

4H-AIRSOFT-kerho jatkaa kevätkauttaan taas
pe 6.4. klo 16 - 17.30 ja siitä edelleen perjantaisin Meriläisen montulla.
Muistakaa pukeutua lämpimästi ja kuljettakaa airsoft-aseet pussissa tai kotelossa
pelipaikalle.

HUOMIO! Sinustako Halsuanjärven pilkkimestari?
Se ratkaistaan 8.4.2018 klo 17 alkaen. Lähtö jäälle Masalan rannasta, alue on
rajaton ja ei syötetä. Kolme parasta miehistä ja naisista palkitaan pytyillä, sekä
jokainen kalan saanut muilla palkinnoilla.
Osallistumismaksu 5 €.
Tervetuloa !

Iloinen kevätkonsertti
Suomenselän kansalaisopisto laulu- ja soitinryhmä sekä kaksiriviset.
Orkesteria johtaa Raimo Urpilainen

Halsuan yhtenäiskoululla
su 8.4. 2018 klo 13
Tervetuloa!
Liput 10 €, alle 12 v. 5 €. Väliajalla oppilaiden järjestämä kahvitarjoilu 3 €
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Halsuan Toivon VUOSIKOKOUS
maanantaina 9.4.2018 klo 18.30 Yritystalolla
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Johtokunta

VUOSIKOKOUS
Halsuan Sotaveteraanit ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 17.4.2018
kunnantalolla. Esillä normaalit vuosikokousasiat sekä sääntöjen
muuttaminen.
Lisätietoja puh. 0400 769 279.
Halsua 28.3.2018
Risto Hautakoski
Puheenjohtaja

ENSIAPUKURSSI EA 1®
Aika: 18.-19.4.2018 klo 8.30-16.00
Paikka: Lomakylä Masala, Lehtomaantie 151, 69510 Halsua
Hinta: 149 € (sis. alv 24 %)
Ensiapukurssi EA 1® (16 t) - Antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja
tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Lisätiedot: koulutus.lantinen@redcross.fi tai 040 352 2020
Ilmoittautuminen: www.ensiapukoulutus.fi

www.ensiapukoulutus.fi

PUNAINEN RISTI – SUOMEN JOHTAVA ENSIAVUN ASIANTUNTIJA.
Järjestimme ensimmäiset ensiapukurssit jo vuonna 1885 ja viemme
koulutusta eteenpäin yhteistyössä kansainvälisen Punaisen Ristin ja Eurooppalaisten sisaryhdistysten
kanssa. Järjestämme ensiapukursseja niin työpaikoilla kuin koulutuskeskuksissamme.
Laadukkaat ensiapuvälineet: www.ensiaputuote.fi

Lasten hiihdot Ylikylässä kuntotalolla ke 4.4. klo 19
perinteisellä hiihtotyylillä.

Tervetuloa!

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN RIVITALOHUONEISTO
Halsualla, Lähdetie 5 A 2, 3h+k+s, 76 m2
Tiedustelut OP Halsua / Heidi Pöyhönen, puh. 010 2587 020

MAASEUTUTOIMI TIEDOTTAA
MTK-Halsuan sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään ti 10.4.2018
Halsuan kunnantalolla klo 19.00
- Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat
- Maitoalan mahdollisuuksista on kertomassa pitkäaikainen maatalousvaikuttaja
Markku Kiljala
- Maataloustuki -info 2018
- Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
- MTK-Halsuan johtokunta
**********************************************************************************************************

Tulossa:
MTK-Keskipohjanmaan liiton kevätkokous Halsuan srk-talolla pe 20.4. klo 9.30.
- mukana mm. MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi
**********************************************************************************************************

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.
Huom! Navetan rakentamisesta kiinnostuneille järjestetään tutustumisreissu
FinnMilk Oy:n Seinäjoelle, ma 23.4.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215,
sposti: jussi.karhulahti@halsua.fi

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!
t. Kunnantalon väki

