Halsuan kuntatiedote vko 7 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 21.2.2019 klo 12 mennessä osoitteella
kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Nyt saa ottaa kantaa!
Kunnan verkkosivuilta ajankohtaispalstalta löytyy linkki, jonka takana muutama väite seutumme
tulevaisuudesta ja kehittymisen näkymistä. Olisi tärkeää saada sinunkin arviosi käyttöömme!
Väitteisiin vastaaminen vie sinulta muutaman minuutin.
Vastaathan viimeistään ke 20.2. mennessä!
KASE Kasvuohjelma -hanke kiittää!

Kysely yhdistyksille!
Ajankohtaispalstalta löytyy myös kysely järjestöille ja yhdistyksille, johon vastaukset 28.2.
mennessä.

Halsuaviikon 2018
Taidekurssin näyttely kunnantoimistolla
11.2.-31.3. asti.
Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn.

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset
Kannelmaan torstaina 21.2. klo 12.30!
Kahvitellaan katsellen valokuvia Halsualta
ennen ja nyt, esittelijänä Voitto Kalliokoski!
Kuljetukset:
Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys
Petri Hotakaiseen (Meriläinen-KalliokoskiKanala-Kannisto-linja) p. 0400 269 048.
Kyytikeskus p. 02 0730 0000
(vammaispalvelu- tai sos. palvelulain mukaiset
kyydit).
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien
mukaan, yhteydenotot Kalevi Lindforsille
p. 0400 769 279 tai
Kannelmaan 040-804 5550.
Naapurit ja Ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!

Polunkävijöiden kokoontuminen Käpylässä su 24.2. alkaen klo 16.00
TalviTaitoTapahtuma 2019 Laukassa 8.-10.3.
Mukavaa leiriohjelmaa ulkona luonnossa ja sisällä Peurunpirtissä sekä tietenkin TalviTaito-kisa!
Ilmoittautuminen leirille 3.3. mennessä s.posti: kauko.korkeaniemi@gmail.com tai
p. 044 918 1720 / Kauko Korkeaniemi

Perjantaisin alkaa Miian uusi jumpparyhmä eläkeläisille!
Treenaamme lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta helposti ja turvallisesti.
Paikkana Kaustisen Fysioterapia - Halsuan Toimipiste (Osuuspankin vieressä), Perhontie 14.
Kokoonnumme pe 1.3. ja 8.3. klo 10.30, sitten pe 15.3., 29.3., 5.4., 12.4. ja 26.4. klo 11.00.
Hinta 5 €/kerta. Tiedustelu & ilmoittautumiset puh. 040 672 6150. Lämpimästi tervetuloa! :)

Perhonjokilaakso Cup 2019
Ensimmäinen osakilpailu keskiviikkona 20.2.2019 Kaustisella klo 19.00 urheilukentän
maastoissa. Hiihtotapa perinteinen.
Ennakkoilmoittautuminen ma 18.2. klo 21.00 mennessä s-postilla: veikot.ilmot@kaustinen.fi
Lähtölista luettavissa KP-V:n nettisivuilta tiistaina 19.2. illalla.
Pakkasraja -15 astetta, tieto mahdollisista muutoksista löytyy KP-V:n sivuilta.
Sarjat:
T6 400 m P6 400 m
T8 800 m P8 800 m
T10 1,5 km P10 1,5 km
T12 2 km P12 2 km
T14 2 km P14 2 km
T16 3 km P16 3 km
N 3 km, M 6 km (3+3), N kunto 2 km ja M kunto 5 km (3+2).

Seuraavat lasten hiihdot Halsualla 27.2. Kisoja sponsoroi Halsua-Ylipään OP

TALVILOMAVIIKON TAPAHTUMAT
Ma 25.2.
• Keilaus- ja uintireissu Kokkolaan klo 12 – 15.30, lähtö klo 10.40 Kotipesän pihalta,
ilmoittautumiset viimeistään 18.2. mennessä. Matkat, keilaus ja uinti maksuttomia.
Ti 26.2.
• Lasketteluilta Kaustisen hiihtokeskuksessa
klo 17 – 20, mehu- ja makkaratarjoilu.
Ke 27.2.
• Sisäleikkipuisto Vetelin liikuntakeskuksen salissa klo 10 – 15. Pomppulinnoja, jättiläisdartsi,
airtrack ym. Sisäänpääsy 2 euroa.
• Retki Jyväskylään Leo´s leikkimaahan ja Superparkkiin. Liput + matka 20 euroa, pelkkä
matka 10 euroa. Lähtö Kotipesän pihalta klo 8.25. Ilmoittautumiset viim.18.2. mennessä.
To 28.2.
• Perhonjokilaakson AIRSOFT-turnaus Halsualla Meriläisen montulla klo 12 – 15. Tauolla
mehua ja makkaranpaistoa nuotiolla.
Pe 29.2.
• Nuorten ilta Ns:n talolla klo 18 - 23
Huom! Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä naapurikuntien nuorisotoimien ja 4Hyhdistysten kanssa ja järjestyvät jos riittävästi ilmoittautumisia tulee. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Timo Marjusaari (tekstiviesti) p. 040 718 3688 tai sähköposti: halsua4h@halsua.fi

Lasten ELOKUVA torstaina 21.1. klo 18
Lasse-Maijan Etsivätoimisto, Ensimmäinen arvoitus.
K-7
kesto n. 1h 30 min
Mehua ja kahvia myynnissä.
Tervetuloa!
Ei pääsymaksua

Eläkeliiton väki, hoi!
Kokoonnumme keskiviikkona 20.2.19 klo 13 Halsua-talolle päiväkahville.
Poliisista tulee Elisa Hotakainen muistuttelemaan turvallisuuteen liittyvistä tärkeistä asioista.
Aloitamme päiväkahvitilaisuudessa myös v. 2019 jäsenmaksujen keräämisen, jäsenmaksu on tänä
vuonna 10 euroa. Jäsenmaksun voi myös maksaa tilillemme 15.3.19 mennessä, jolloin arvomme
20 euron lahjakortin niiden jäsenten kesken, jotka ovat maksun oma-aloitteisesti maksaneet.
Laskiaistiistaina 5.3.19 klo 12 – 14 vietetään laskiaisrokkapäivää. Myymme hernekeittoa ja
rieskoja, ottakaa oma astia mukaan. Samalla myös laskiaispullan kera kahvittelemme sekä
myymme arpoja.
Summassaaren matka on varmistunut aj. 12.-14.3.19, jos jollakin vielä menokenkä vipattaa, niin
kiiruusti puhelu Ainille, puh. 040 719 1067. Hotelli tarvitsee listan lähtijöistä pikapuoliin.
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan
ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt
villkoren för betalningsförmedling och endast
till det kontonummer som betalaren angivit.

Uudet ryhmät kutsuvat Kaustisen ja Kokkolan seutukunnan sekä Sievin ja
Reisjärven toimijoita!
Viskuri- hankkeen kehittämisryhmässä on vähintään 3 yrittäjää ja ryhmä kokoontuu 5 kertaa.
Kokoontumisissa kuullaan tutkittua tietoa, toimintatapoja ja onnistumisia. Asiantuntijoiksi pyydetään
tarpeen mukaan viljelijöitä, yrittäjiä ja tutkijoita tuomaan tieto ryhmän oman idean kehittämiseksi.
Ryhmien toiveet kootaan ensimmäisenä päivänä ja sisältöä myös muokataan porukan tarpeiden mukaan.
Yksityisrahoitusosuus on 400 e/h:lö/ryhmä.
ja jonkinkaan verran viljely-yhteistyöstä kiinnostuneiden ryhmässä voidaan
miettiä rehun sopimustuotantoa joko kotieläintilalle tai jalostavalle teollisuudelle. Sadonvaran hankintaa
tai myyntiä voidaan arvioida yhdessä tehtäväksi, laskelmien perusteella pohditaan viljelyn
kannattavuutta ja yhteiskaluston soveltuvuutta mietitään esim. rehumaissin kylvö- ja korjuukaluston
osalta. Rehukasvina voi olla esim. sinimailanen, maissi, syysruis, ruisvehnä, härkäpapu tai muut
palkokasvit. Huom! Kaikelle alueella viljelylle härkäpavulle ja herneelle on jo ostaja.

Uusista rehukasveista

-ryhmässä mietitään mm. kirjanpidon, tilintarkastajan, hallituksen ja
toimitusjohtajan toimintaa. Ryhmässä pohditaan, mitä esim. toimitusjohtajalta vaaditaan, mistä asioista
tehdään kirjalliset päätökset ja miten hallitus toimeenpanee päätöksiä. Ryhmässä voidaan myös pohtia
vaikka yhteisen toimitusjohtajan palkkaamisesta.

Osakeyhtiön hyvä hallintotapa

sopii kotieläintiloille ja turkistarhoille tilanteissa, joissa työtä olisi enemmänkin
teetettäväksi, mutta ei kuitenkaan työntekijän palkkaamiseen asti. Työpanos ostettaisiin tilalle, jolloin
työnantajastatusta ei tilalle tulisi. Ryhmätoimintaan toivotaan mukaan myös henkilöitä kuten lomittajia,
joilla olisi halua perustaa oma tai yhteinen yritys ja tehdä työpäivä täyteen laskutettavaa työtuntia.

Itsejärjestetty lomitus

Pienellä porukalla saattaa jo olla mietitty oma yritysidea. Nyt kannattaa kysyä, voisimmeko hankkeen
kautta auttaa ideanne etenemistä! Aiheina voisivat olla esim.:
- bio-osuuskunta esim. pohjavesialueen nautakeskittymälle tai kylän yhteinen lämpökeskus
- konerengas, yhteisnavetta tai vaikka pelto-osuuskunta
- yhteinen teurastamo tai jalostuslaitos esim. lammastaloudelle tai riistalle
- erikoiskasvin kasvatus tai elintarvikejalostaminen (esim. hamppu, kvinoa, yrtit, sienet)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Liisa Koskela p. 050 5120 615 tai liisa.koskela(at)proagria.fi

