Halsuan kuntatiedote vko 4 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 31.1.2019 klo 12 mennessä osoitteella
kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

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. Työhön kuuluu myös osallistuminen kuntakonsernin kiinteistöjen
päivystysrinkiin (5 hlö) työajan ulkopuolella. 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.

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA !
Retkilatu on avattu Lovelammin kodalle ja on hyvässä kunnossa. Retkilatua pyritään
pitämään auki mahdollisuuksien mukaan. Ladulle pääsee Meriläisen ns. Sylvin montulta ja
Taipaleesta Nygårdien kohdalta, jossa latu ylittää Köyhäjoentien.
Liikuntatoimi

Halsuan Vesi Oy
Kirkonkylä-Hietalahti alueella:
Oletteko havainneet paineen alentumista tai katkoksia vesijohtoveden tulossa?
Poikkeuksellisista havainnoista tulee ilmoittaa kunnanvirastolle, myös muut Halsuan Veden
piiriin kuuluvat, jos havaitsette ongelmia veden juoksussa, ilmoitelkaa niistä.
p.040 680 2221 / Jari Kauppinen tai p.040 168 0435 / Markus Lahti

Masala on auki sunnuntaina 27.1.2019 klo 12-15
Tervetuloa!

Kiitokset kaikista lahjoituksista Käsityökamarin keräykseen!
Vauvanvaate, lanka- ja kangaskeräys jatkuu; tavaraa voi jättää Yritystalon
aulaan, kun ovet ovat auki. Muulloin soita p. 040 864 9589/ Anne
Terveisin: Tiltan Kamarin tytöt

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 30.1.2018 klo 19.
Perinteisellä hiihtotyylillä.
Hiihdot sponsoroi Hietalahti ja Pojat Oy
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto
Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan torstaina 31.1.19 klo 12.30.
Hyvinvointipäivässä mukana Satu Laasasenaho/Oriflame, Leena Hietalahti/Hoitokuluma,
Kaarina Koivisto/Parturi-kampaamo Koo Koo.
Tervetuloa ihan jokainen viettämään mukava kahvihetki hemmottelun merkeissä!
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 puh. 040 804 5550.
Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!!

Käpyhovin varaston siivous 9.2. klo 10
Käpyhovin takahuoneen varastossa on säilytyksessä paljon
ylimääräistä tavaraa. Joten varasto tullaan siivoamaan 9.2.
Yhdistykset vastaavat omasta tavarasta varastossa, jota eivät halua
heitettävän menemään.
Kaikki ylimääräinen tullaan heittämään roskiin.

Eläkeliitto tiedottaa
Eläkeliiton väki lähtee kevätretkelle Saarijärven Summassaareen 12.-14.3.19.
Retken hinta on 100 euroa/henkilö ja hinta sisältää majoituksen ja puolihoidon. Matka tehdään
kimppakyydein, sovitellaan kaikille kyyti.
Ilmoittautumiset Ainille, puh. 040 719 1067, 10.2.19 mennessä.
Kyläluutana kulkeva kuvakirja toiminnastamme kiertää jossakin, eihän ole unohtunut
kenenkään kirjahyllyyn. Jos mahdollista niin tuopa se seuraavaan päiväkahvitilaisuuteen, joka
pidetään 20.2.19 klo 13 Halsua-talolla. Tietysti arvontaa kahvittelun lomassa. Poliisin edustaja
tulee kertomaan turvallisuusasioista, jos ei suurempia roistoja ole ko. päivänä kierroksessa.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 13.2.19 klo 15 (Huom. aika) Halsua-talolla. Ei
arvontaa.

Lounaskahvila Nuopparin Kuulumisia!
Kolome kuukautta on takana Lounaskahvila Nuopparin
taivalta ja reilu neljä kuukautta edessä tätä määräaikaista
kokeilua lounasruuasta sekä kahvilasta. ”Kokkikin” on
pysynyt menossa mukana ja pikkuhiljaa oppinut
tuntemaan halsualaisia ☺ Moni on kysellyt minulta,
aionko jatkaa toukokuun jälkeen. Se asia selviää
itsellenikin tulevien kuukausien aikana. Jatkon kannalta
palveluiden kysyntä on suurin vaikuttava tekijä ja pienessä
kunnassa tämä on se suurin haaste. Toiminta
nykymuotoisena jatkuu 31.5.2019 asti. Kesästä ja syksystä
ei ole vielä tietoa, mutta kevät painetaan ”sata lasissa” ja tarkoituksena saada väki liikkumaan kohti Nuopparia
erilaisten tempauksien ja tapahtumien ja teemailtojen merkeissä. Jos sulla on joku hyvä ajatus, niin otahan
yhteyttä ja kerro se mullekkin. Tulossa myöhemmin mm. Foamingrolling eli putkirullauskurssi (iltapaloineen),
jossa opetellaan perustekniikoita.
Kiitos ruokailijoille, kahvittelijoille ja kakkujen tilaajille! Ilman teitä ei ole Lounaskahvila Nuopparia ☺
- Tarja Kangas-

TULEVIA TAPAHTUMIA (pistähän kalenteriin) Nähdään Nuopparilla!
-

Keskiviikkoisin 18-20 iltakahvila
Torstaisin 9.30 miesten aamukahvit (naisetkin voipi toki tulla)
Torstaisin 13.30 naisten iltapäiväkahvit (sallittu myös miehille)

Kysäisehän kaveria mukaan ja tulukaa kahville tapaamaan muita joko
yllämainittuina aikoina tai milloin teille parhaiten passaa. Joka aamu
klo 9-11 kahvi + pulla tai sämpylä 3 €.

Muistathan, että voit käydä ostamassa
lounasruokaa kotiin (omat astiat mukaan).
Meillä on käytössä myös lounaspassi, jolla
joka 11. lounas on ilmainen. Lounaan hinta
8,5 € ja keittolounas 7,5 €.

Ma 28.1.- Pe 1.2. Kirppis
- Pöytämaksu 5 €, joka maksetaan tuodessasi myyntiin tulevat tavarat.
- Pöydän voit varata numerosta 040-750 4966. Samalla saat pöytänumeron hinnoittelua varten.
- Myyntiin tulevat tavarat voit tuoda Nuopparille sunnuntaina 27.1. klo 19-20 tai maanantaiaamuna klo 9
lähtien. Tavarat tulee hakea pois perjantaina klo 17 mennessä. Minä vastaanotan maksut ja tilitän teille
tavaroiden poishaun yhteydessä. Oman rekkitangon voi tuoda pöydän viereen.

Ke 13.2. Tuote-esittelyilta klo 18.30
- Paikalla Oriflame (Satu Laasasenaho), Evelace alusasut (Terhi Möttönen), PartyLite (Aino-Maija Ylikoski) ja
Tupperware (Anu Karhukorpi)
- Jokaisella esittelijällä on aluksi 10 min puheenvuoro, jonka jälkeen asiakkaat saavat vapaasti tutustua
tuotteisiin ja tehdä ostoksia. Kahvila auki 18-20 eli hyvin ennättää juoda kupposen kahvia kera leivoksen ennen
esittelyjen alkua.

To 14.2. Ystävänpäivän tarjous
- Osta itsellesi leivoskahvit, ystäväsi saa ne puoleen hintaan!
- Nuoppari avoinna 9-15 ja 18-20
Kahvilan hinnasto: Kahvi 1,5 €, Limsa 2 €, Pillimehu 1 €, Juustokakku 3,5 €, Sämpylä 2 €, Pulla 2 €,
Voileipäkakku 4 €, Porkkanapiirakka 2,5 €, Kinderpiirakka 2 €, Rocky Road 2 €
Hintaesimerkkejä:
(valikoimat vaihtelee päivittäin)
Kermakakut (ilman koristeita)
Tilauksesta leivon täytekakut, voileipäkakut ja juustokakut.
Muitakin leivonnaisia voipi toki kysellä. Jätäthän kakkutilauksesi
vähintään viikkoa ennen.
https://www.facebook.com/kakkukangas/
https://www.facebook.com/lounaskahvilanuoppari/

Tarja 040-7504966

10 hlö 28 €, 20 hlö 45 €
Kinkkuvoileipäkakut
10 hlö 40 €, 30 hlö 100 €
Juustokakut
26 €/36 €

MAASEUTU – JA ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA
Elinkeinojen edistämismäärärahojen käyttöperusteet v. 2019
1. Uusien yritysten perustaminen. Tukea maksetaan 800 euroa/yritys heti kun yritys on
perustettu ja yritystoiminta lähtenyt käyntiin. Mikäli yritys työllistää yrittäjän lisäksi myös
muita työntekijöitä vähintään 6 kk:n ajan, voidaan maksaa lisätukea 600 euroa työntekijää
kohti.
2. Yritysten kehittäminen. Erilaisiin suunnitelmiin ja yritysten kehittämisiin (esim.
sukupolvenvaihdos, investoinnit, koulutukseen, kehittämishankkeisiin,
maksuvalmius/kannattavuuslaskelmiin) maksetaan avustusta 50 %, mutta enintään 1000
€/yritys/v. Spv- suunnittelua ja siihen liittyviä laskelmia voidaan kuitenkin avustaa 80 %:n
asti, yhden kerran. Mikäli samaan kehittämisselvittelyyn saadaan tukea esim. ELYkeskukselta, otetaan se avustusta myönnettäessä huomioon.
3. Monivuotiset erityisviljelmät perustamistuki 600 €/ha (esim. mansikan, tyrnin, omenan,
vadelman, mesimarjan, ruusunjuuren, nokkosen, mustaherukan tai pensasmustikan viljely)
0,30 ha:sta – 5,00 ha:n asti.
4. Salaojitussuunnitelmatukea maksetaan 50 €/ha.
Tilaukset; salaojateknikko Eero Peltoniemi, puh. 040 – 506 8263
5. Metsätaloussuunnitelmiin 1€/ha, maksukatto 100€/hakija/vuosi
Tilaukset; Metsänhoitoyhdistys, Metsäntähden Tiimi oy ja Metsäkeskus
6 . Karjanjalostussuunnitelmien ja yksilötestausten käyntimaksu (enint. 90
euroa/tila/käynti)
Tilaukset; Elina Liedes (naudat) puh. 040 311 5749 ja
Ritva Tuppurainen (siat) puh. 0400 614 112.
Lisätietoja asiasta: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215
sähköposti: juskar@halsua.fi Kohtien 2, 4 ,5 ja 6 tuet maksetaan suoraan palvelun
antajalle/suunnitelmien tekijöille, heiltä saatujen tietojen mukaan tai maksetun laskun
perusteella.
Kunnanhallitus päättää tarvittaessa ja harkintansa sekä käytettävissä olevan määrärahan
puitteissa erikseen muusta elinkeinotuesta.
Seutukunnan yrityspalvelulta (KASE-YPP) / Mikko Hänninen, saa apua yritysten perustamis- ja
kehittämisasioissa, puhelin 044 561 2152, sähköposti mikko.hanninen@kase.fi
Proagria Keski-Pohjanmaa antaa neuvontaa sekä maatalous, että muille yrityksille. Proagrian
neuvojat tekevät myös laskelmia ja suunnitelmia, puh. 020 747 3250.
Kaustisen seutukunnan alueella on käynnissä useita elinkeinoja palvelevia hankkeita, joiden
kustannuksiin kunta osallistuu. Yritysten kannattaa mennä mukaan sellaisiin hankkeisiin, jotka
ovat ajankohtaisia oman toiminnan kehittämisen kannalta.
Tietoja hankkeista saa yrityspalvelupisteeltä (Hänninen), maaseutuasiamieheltä, KASE:n
kotisivuilta tai hankevetäjiltä.
Lisäksi yrityksillä (myös maatalousyrityksillä) on mahdollisuus hakea ELY- keskukselta
kehittämisavustusta mm. yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen ja elinkeinosuunnitelmiin.
Mikäli avustuksen määrä ylittää em. prosenttirajat, lautakunnan varoista ei makseta kohdassa
1 ja 2 kohdassa mainittuja avustuksia samaan kohteeseen.

