Halsuan kuntatiedote vko 37 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 20.9.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

NUORTEN PELI-ILTA yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille perjantaisin aloitetaan
14.9. klo 18.15 – 22.00 Nuorisoseuran talolla. Tervetuloa pelaamaan pingistä, biljardia ja ilmakiekkoa sekä tapaamaan toisia nuoria!
Halsuan Nuorisotoimi

Keskipohjalaista jäsenkorjausta Halsualla
Vastaanotto jokaisen kuukauden 15. pv
Eli ensimmäisen kerran jäsenkorjausta meikäläisen toimesta Halsuan nurkissa lauantaina 15.9.
osoitteessa Tynkkisentie 107, 69510 Halsua. Muutoin Kokkola Cityssä, kuntosali Liikevoimassa. Molempiin paikkoihin tervetuloa pyörähtämään, jos kiukkusuonta kirraa ja selkää kolottaa! :)
Ajanvaraukset Kati Kanala p. 0400 955 793

Masalassa HAMPURILAISIA ja PIZZAA
sunnuntaina 16.9. klo 12-15
Maistuisiko? Tervetuloa!

Miia Karhulahden vetämät jumpat alkavat!
Lihasjumppa tiistaisin alkaen 18.9. klo 18.45-19.45, paikkana koulun sali.
Hinta 6 €/kerta tai 10x passi 55 €. Jumppa on nivelystävällistä ja sopii kaikille, ei sisällä hyppyjä.
Treenaamme erityisesti alaraaja- ja keskivartalolihaksia. Tarvitset mukaan jumppakengät, oman
juomapullon, jumppapatjan ja iloista mieltä. Nyt rohkeasti uudetkin mukaan!
Ikääntyneiden/matalan kynnyksen tuolijumppa alk. perjantaina 21.9. klo 13.00
kesto 45 min. Paikkana Yritystalo, entinen kotitalousluokka. Hinta 5 €/kerta.
Ota mukaan sisäkengät/tossut ja juomapullo. Tervetuloa! :)
Maksuvälineinä jumpille käy myös e-passi, Tyky ja Smartum :)
Lisätiedot: Kaustisen Fysioterapia Halsuan Toimipiste, puh. 040 672 6150

Joulutervehdys Halsuan Jouluun 2018
Laita rivi-ilmoitus joululehteen. Ilmoituksen hinta on 5 €.
Listat: K-Market, Kunnantoimisto ja Osuuspankki. Muista hoitaa asia viimeistään 24.9.2018
Tarkemmat tiedot Jukka Hotakainen p. 040 547 9458 tai Voitto Kalliokoski p. 040 557 1260
*************************************************************************************************************

HALSUAN JOULULEHDEN SYNTYNEET -PALSTA
Halsuan Joulu onnittelee kaikkia uusia vauvoja ja vauvaperheitä.
Olemme taas ongelman edessä, koska emme enää saa tietoja kokonaisvaltaisesti
lasten syntymistä mistään. Kaikki on niin salaista.
Joululehti kaipaa tietoja 15.10.2017 – 15.10.2018 syntyneistä vauvoista. Vinkkejä voi antaa kuka vain, koska joudumme kuitenkin kysymään julkaisuluvan vauvan
äidiltä.
Vinkkejä ottaa vastaan Kalevi Lindfors p. 0400 769 279. KIITOS!

Kiitos kun vierailit Halsualla -matkailijakysely suoritettiin heinäkuun aikana.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 50 € lahjakortti K-Market Halsuaan ja
Onnetar suosi Paula Niemistä Paraisilta.
Onnea voittajalle ja Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Maaseututoimi tiedottaa
Syysilmoitus avautuu Vipussa 12.9.2018
Ympäristökorvauksen syysilmoituksia voi jättää Vipu-palvelussa keskiviikosta 12.9. lähtien.
Ilmoitusaika päättyy 31.10.
Viljelijät voivat ilmoittaa Vipussa lohkot, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä
lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen tai peltojen
talviaikainen kasvipeitteisyys.
Maaseutuviraston tavoitteena on maksaa luonnonhaitta- ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (85 %), lokakuussa 2018. Ympäristökorvauksesta ja ympäristösitoumuksista (85%)
on tarkoitus maksaa marraskuussa 2018. Eläinten hyvinvointikorvauksesta (50%), kansalliset
peltotuet (100%) ja LHK:n loppumaksu (15%) on tavoitteena maksaa marraskuun 2018 aikana.
Lisätietoja:
Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti: jussi.karhulahti@halsua.fi

EU:n ruokajakelu Halsuan Yritystalolla
Perjantaina 21.9. klo 16.30-18.00
Tervetuloa!
Punttisalin käyttäjät!
Muistathan maksaa syksyn punttisalimaksun 35 €.
(ajalle 1.7.-31.12.2018) Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08.

Tulossa Halsualle!
Halsualla ei ole tällä hetkellä mahdollisuus lounasruokailuun. Tämän johdosta on tutkittu toiminnan järjestämistä kunnan toimesta. Toimitilojen osalta sopivammaksi paikaksi on todettu Halsuan Nuorisoseuran talo, missä on ajanmukaiset keittiö- ja ruokailukalusteet. Se on myös sijainniltaan hyvällä paikalla.
Kunnan tehtävänä ei pääsääntöisesti ole liiketaloudellinen toiminta. Ruokailumahdollisuus on
kuitenkin olennainen osa kunnassa olevia palveluja. Sen johdosta toimintaa voidaan järjestää
kunnan toimesta väliaikaisena kokeiluna. Keskiviikkoiltana 12.9. kunnanhallituksen kokouksessa päätettiin, että kunta aikoo aloittaa 22.10.2018 määräaikaisena kokeiluna lounasruokailun
Nuorisoseurantalolla.

