Halsuan kuntatiedote vko 3 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 24.1.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Muistutus suruadressin käytännöistä
Muistamiset tulee jättää hautajaisia edeltävänä päivänä viimeistään klo 15 mennessä.
Jos kyläläiset tahtovat laskea muistokukat vainajalle, sen hankkimisen hoitavat kyläläiset. Kukkien
hankkija ilmoittaa hankinnasta kuntaan ja kunta tilittää muistokukat kukkakauppiaalle
adressirahoista.
Suruadressin aloittanut henkilö huolehtii, että adressi toimitetaan ajoissa
muistotilaisuuteen.
Lisätietoja saa kunnantoimistolta p.040 680 2211

Ammattimiehen toimi
Tekninen toimisto julistaa haettavaksi ammattimiehen toimen.
Työsuhde alkaa 1.3.2019 tai sovittuna aikana.
Työtehtäviin kuuluu normaalit ”talonmiehen” tehtävät kiinteistöillä ja alueilla ja kunnan kiinteistöjen
kunnostustyöt. Valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta.
Palkkaus työehtosopimuksen mukaisesti.
Kirjalliset hakemukset on jätettävä 31.1.2019 klo 15 mennessä osoitteella:
Halsuan kunnan tekninen toimisto
Kauppisentie 5, 69510 HALSUA
kuoreen merkittynä ”ammattimies”
tai sähköisesti tekninen@halsua.fi
Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muut mahdolliset
tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.
Lisätietoja asiasta antaa Jari Kauppinen, 040 680 2221.

Lauantaina 19.1.19 MASALASSA on ohjattua avantouintia klo 15.00-17.00 ja kuumaa mehua,
on mahdollista myös tutustua Young Livingin öljyihin ja pesuaineisiin klo 15.00-18.00 SEKÄ
Laten karaoke alkaen klo 20.30 Sunnuntaina 20.1.19 klo 12.00 – 15.00 kaikki moottorikelkkailijat ja muut matkaajat sumpille,
sekä pizzauuni on päällä.

KUUTAMOHIIHTO MA 21.1. YLIKYLÄSSÄ
•Lähtö Kuntotalolta alkaen klo 18, hiihtäen omaan tahtiin
•Osallistumismaksu 5 €, sisältää mehun ja kylmän makkaran, jonka voi paistaa itse
nuotiopaikalla tai Kuntotalolla
•Kuntotalolla myynnissä kahvia ja pullaa
Tervetuloa nauttimaan koko perheen voimin täyden kuun tunnelmasta!
LATUTALKOOT ensimmäisen kerran la 19.1. Kuntotalolla! jatkuen lauantaisin.
Talkooväelle tarjolla lounas.
Ylikylän Kyläyhdistys

Tanssikerho jatkaa taas!
Maanantaisin 21.1. alkaen koulun salissa 😊
Pienet 5v-2lk. Klo 15.30-16.00
Isot 3lk-9lk. Klo 16.00-16.45
Uudet ja vanhat tanssijat tervetuloa!
Jos lapsesi on Kuttapussissa ja tarvitsee hakijan kerhoon, laita minulle viestiä
nro 044 973 7511 ja ilmoita myös Kuttapussiin.
Vetäjänä: Rebekka Helin

Heppakerho alkaa taas😊
keskiviikkoisin alkaen 23.1. Karhulahden tilalla (osoite: Vetelintie 401)
Klo 18-19 ala-aste ja eskari-ikäisille.
Vetäjä: Rebekka Helin

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 23.1.2018 klo 19.
Vapaalla hiihtotyylillä.
Hiihdot sponsoroi K-Market Halsua
Tapahtumassa ARPAJAISET ja KAHVIO AVOINNA.
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto
EU-ruokajakelun yhteydessä Yritystalolla pe 25.1. klo 17-18 Pop Up – ravintola.
Tarjolla ilmainen ateria.
Tervetuloa!

Vapaaehtoistiimi

Polunkävijöiden kokoontuminen Käpylässä su 27.1. klo 16.00
Lisätietoja p. 044 918 1720 / Kauko Korkeaniemi

KANSALAISOPISTON MUISTOT TALTEEN
la 26.1. klo 13 Halsuan kunnanvirastolla
Tervetuloa, halsualaiset, muistelemaan yhdessä kansalaisopiston piireissä ja toiminnassa
kuluneiden vuosikymmenten aikana koettua! Muistoja kerätään opiston 50-vuotisen taipaleen
kunniaksi koottavaan historiikkiin. Kaikenlaiset muistot, vanhat ja tuoreemmatkin, ovat arvokkaita
ja jokaista tarvitaan niiden kokoamisessa. Vuokko Lahti juontaa keskustelupiirin ja kerää muistoja
talteen kahvipöydän ääressä. Samassa yhteydessä otamme vastaan myös kurssitoiveita tulevalle
kaudelle ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan opintopassi lukuvuodelle 2019-2020.
Tulkaahan joukolla muistelemaan!

Kuljettajan ammattipätevyyden koulutuspäivä
Ennakoiva-ajo (1 pv) ma 11.2. hinta 120 € + alv
Hietalahti ja Pojat Oy:n tiloissa klo 8–16.
Hinta sisältää tarjoilut
Ilmoittautuminen ma 4.2. mennessä
p. 06-860 5072 tai henna.hietalahti@hietalahtijapojat.fi
HUOM!

Jäsenetu koskee myös halsualaisia 4H-jäseniä.

Maaseututoimi tiedottaa
Eläinten hyvinvointikorvaus
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle
2019. Tukea voi hakea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472. Haku päättyy 31.1.2019.
Hyvinvointikorvausta hakevien tilojen on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2019 lähtien.
Sitoumusehtoihin on tullut pieniä muutoksia viime vuodesta. Ohjeet ja sitoumusehdot löytyvät
Ruokaviraston sivuilta.
Kriisituki kevätvehnälle
Kasvukauden 2018 poikkeuksellisista sääoloista johtuvia tuotannon menetyksiä korvataan
kahdelle eri kriisituella. Maaseutuyksikkö KaseKan alueella voit hakea ainoastaan pohjoisen
hehtaarituen lisämaksua kevätvehnälle. Voit hakea tukea, jos olet vuonna 2018 viljellyt ja
ilmoittanut päätukihaussa kevätvehnää.
Tukea voi hakea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 486. Haku päättyy 31.1.2019.
Tuki on arviolta 40 euroa/ha. Tuki myönnetään korvauskelpoiselle pinta-alalle ja pienin maksettava
määrä on 100 €.
Lisätietoa ruokaviraston internet-sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/kriisituet/kriisituet-kuiville-alueille/
Koulutusta maatalousverotuksesta
Ajantasalla-hanke järjestää tammikuussa useita tilaisuuksia maatalousverotuksesta.
Kannuksessa, Vetelissä ja Kokkolassa järjestetään koko päivän kestävät koulutukset, jossa
verotukseen paneudutaan perusteellisemmin. Tiiviimmät ajankohtaiskatsaukset järjestetään
Kaustisella ja Ylivieskassa. Tilaisuuksissa ei ole osallistumismaksua.
Maatalousverotuksen perusteet
Kannuksessa ti 22.1.2019 klo 9:30-15, KPEDU Kannuksen toimipaikka, Ollikkalankatu 3
Vetelissä ti 29.1.2019 klo 9:30-15, Kunnanvirasto, valtuustosali, Kivihyypäntie 1
Kokkolassa 31.1.2019 klo 9:30-15, KPEDU Ammattikampus, Talonpojankatu 6
Maatalous ja metsäverotuksen ajankohtaiskatsaus
Kaustisella to 24.1.2019 klo 9:30-12:30, Kaustisen evankelinen opisto, Opistontie 30
Kaustisen tilaisuus sisältää myös katsauksen investointitukiin.
Ylivieskassa to 24.1.2019 klo 13-15:30, Koulutuskeskus JEDU (ammattiopisto), Kuusitie 6
Ilmoittautumiset molempiin ajankohtaiskatsauksiin: http://www.kpedu.fi/kampanjat/ajantasalla
Tarkempi ohjelma ja lisätietoa Ajantasalla-hankkeen nettisivuilla. Ilmoittautua voi myös
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti:
jussi.karhulahti@halsua.fi
www.kaseka.fi

