Halsuan kuntatiedote vko 41 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 18.10.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % (hinnat koskevat A4-kokoista paperia)

KELA korvaa terveyshuoltoon tehtyjä matkoja, jos matka on tehty sairauden, raskauden tai
synnytyksen vuoksi.

TILAA taksi numerosta 0800 93 150 (Pohjois-Suomen Taksi Oy)
vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada korvauksen. Tilauspuhelu on maksuton.

MASALASSA

la 13.10. Laten KARAOKE klo 20.30 alkaen.
su 14.10. PIZZAUUNI päällä klo 12-15.
Tervetuloa Masalaan!

OMATOIMIRETKI SOIDINKALLIOLLE
Reitti vapaavalintainen, makkaraa ja mehua Soidinkallion kodalla
su 14.10. kello 12.00-14.00.
Liikuntatoimi

4H:n METALLIROMUN KERÄYS Syrjälän teollisuusalueella 15. – 28.10. entisen Levyteamin
hallin ja kunnan varastohallin välissä. Keräykseen voi tuoda kaikenlaista metalliromua, mikä
ei sisällä ongelmajätettä. Keräykseen ei kelpaa jääkaapit, pakastimet eikä
renkaat. Lisätietoja Timo Marjusaari p 040 718 3688
PERHONJOKILAAKSON 4H-yhdistysten AIRSOFT-TURNAUS perjantaina 19.10.
klo 12 – 15 Meriläisen montulla. Tauolla mehua ja makkaran paistoa.
Perjantaina 19.10. ei peli-iltaa Ns:n talolla

METALLINKERÄYS

Ylikylässä Aholla

Lokakuun kahdella viimeisellä viikolla 15.10. alkaen.
Ahontie 64, navetan takana.

EI KYLMÄLAITTEITA ja AUTON ym. muita kumirenkaita (niistä menee
sakkomaksua)
Ylikylän kyläyhdistys

Halsuan Nuorisoseurantalolla
BINGO ke 17.10.2018 klo 19
Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

SOTAVETERAANIT, -INVALIDIT JA NAISET
Kokoonnumme kahvitilaisuuteen kunnantalolle tiistaina 16.10. klo 12.oo.
Mukana on myös musiikki eli Risto ja Simo ovat luvanneet myös tulla.
Laulukirjat mukaan. Arvontaa. Myös kannatusjäsenet ovat tervetulleita!

EU:n ruokajakelu Halsuan Yritystalolla
Perjantaina 19.10. klo 16.30-18.00
Tervetuloa!

Muutoksia Puhelinmuistioon
Kela-taksi p. 0800 93 150
Jätekuljetus, Kaustisen Monitoimi p. 0207 118 282 EI Käytössä
Haapala Maija p. 040 706 0946
Skantsi Anne p. 040 706 5548

Eläkeliiton kahvitilaisuus maanantaina 15.10.18 alk. klo 13 Halsua-talolla.
Yhteislauluja syysteemalla, kuunnellaan musiikkia, pelataan bingoa, ostellaan arpoja ja
luonnollisesti kahvitellaan suut makeiksi. Tervetuloa myös uudet jäsenet tutustumaan
toimintaan!
Tulossa: Kirkkokonsertti "Halsualta helähtää" Halsuan kunnan 150 v juhlavuoden kunniaksi
4.11.18 alkaen klo 14

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Karaoketansseihin Kannelmaan
perjantaina (huom! päivä) 19.9. 12.30.
Esiintyjinä Vexi, Pekka, Jarmo ja Eka.
Mukavan menon jälkeen juodaan kunnan tarjoamat kahvit!
Kuljetukset:
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 p. 040 804 5550. Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!!

Halsuan Toivon Pesiskauden
PÄÄTTÄJÄISET
Perjantaina 19.10.2018 Nuorisoseurantalolla
Kahvitus alkaa klo 18.30
Tervetuloa!

Pesäpallojaosto

Kaikille avoin Salaattia ja pikkulämpimiä -kurssi Halsuan yhtenäiskoululla
tiistaina 23.10.2018 klo 17.00.
Ilmoittautumiset ti 16.10. mennessä p. 040 576 5694 / Maili Ruuska tai
sp: merilaisen.martat@marttayhdistys.fi
Tervetuloa!

Meriläisen Martat

LUKUPIIRI aloittaa syyskauden kokoontumalla
maanantaina 29.10. klo 18.00 kirjastoon.
Käsiteltävänä kirjana on Jörn Donnerin Finlandia-palkittu kirja ” Isä ja poika”,
jota on saatavissa kirjastosta keskiviikosta 10.10. lähtien.
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

ILLAT PIMENEVÄT - KÄYTÄ
HEIJASTINTA

Maaseututoimi tiedottaa
Ympäristökorvauksen syysilmoitus
Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi jättää sähköisesti Vipu-palvelussa. Ilmoitusaika
päättyy 31.10.2018.
Viljelijät voivat ilmoittaa Vipu- palvelussa lohkot, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen
toimenpiteitä lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen tai peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.
Syysilmoitusta ei tarvitse tehdä lietelannan sijoittaminen peltoon- ja ravinteiden ja
orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteistä, jos lannoitetta ei ole levitetty.
Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, toimita Vipu-palvelun kautta molemmista
lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja,
josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella
465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan viimeistään
31.10.2018.
Jos liitteestä ei käy ilmi lannoitemateriaalien ravinnesisältö, säilytä tuoteseloste saatavilla
tilalla.
Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voit jättää myös maataloushallinnon
paperilomakkeella numero 465. Paperilla jätetty ilmoitus tulee toimittaa kuntaan 31.10.2018
mennessä.
Korvauksien maksuaikataulu
Maaseutuviraston tavoitteena on maksaa ympäristökorvauksesta ja ympäristösitoumuksista
(85%) marraskuussa 2018. Eläinten hyvinvointikorvauksesta (50%), kansallisista
peltokorvauksista (100%) ja LHK:n loppumaksusta (15%) on tavoitteena maksaa marraskuun
2018 aikana.
Investointien suunnittelu
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voi saada lähes ilmaista
neuvontaa. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on
7000 €/tila.
Voit valita itselle sopivan neuvojan Maaseutuviraston julkaisemasta neuvojarekisteristä ja
sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat. Palvelu on
vaivaton viljelijälle.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu,
kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
Lisätietoja:
Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sähköposti:
jussi.karhulahti@halsua.fi

