Halsuan Kuntatiedote vk 2 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 16.1.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kuulutus kaavan hyväksymisestä
Halsuan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2019 § 41
hyväksynyt Halsuanjärven osayleiskaavan.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kunnan internet-sivulla
www.halsua.fi kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat sekä
kunnanvirastossa. Hyväksymispäätös (pöytäkirjaote) on
saatavissa Halsuan kunnanvirastosta. Muutosta
hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Yksityiskohtainen valitusosoitus on
päätöksen liitteenä.
20.12.2019

KUNNANHALLITUS
******************************************

Kuulutus kaavan hyväksymisestä
Halsuan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.3.2019 § 6
hyväksynyt Halsuan keskustan asemakaavan muutokset ja
laajennuksen.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kunnan internet-sivulla
www.halsua.fi kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat sekä
kunnanvirastossa. Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava
tulee voimaan tällä kuulutuksella.
20.12.2019

KUNNANHALLITUS

Halsuan kunta tarjoaa kevään aikana 10 kertaa
jumppatunteja eläkeläisille. Ensimmäinen tunti
perjantaina 17.1.2020 klo 14.30-15.30 urheiluhallilla.
Tervetuloa! Vetäjänä Fysioterapian Miia

Halsuan seurakunnassa piispan messu ja juhla
seurakuntatalolla 12.1.2020
Su 12.1. klo 10 Piispanmessu ja Kokkolan
seurakuntayhtymään liittymisen juhlamessu
piispa Jukka Keskitalo, avustaa lääninrovasti Erkki Huuki ja
asessori Heikki Nissinen,
saarna kirkkoherra Juha Karhulahti, kanttori Aarre Polso,
musiikkia kirkkokuoro Satu Riihimäen johdolla, suntiot Kaarina
Koivisto ja Hannu Mikkonen, seurakunnan luottamushenkilöt,
työntekijät ja seurakuntalaiset palvelevat messun muissa
tehtävissä.
Messun jälkeen kirkossa toimitetaan yleinen piispantarkastus,
piispa Jukka Keskitalo, asessori Heikki Nissinen, lääninrovasti
Erkki Huuki ja notaari Rosa Teräväinen.
Klo 12 Lähetyslounas seurakuntatalolla ja
n. klo 13 Piispantarkastuksen päätösjuhla seurakuntatalolla.
Piispa Jukka Keskitalo, Kokkolan seurakuntayhtymän
puheenvuoro hallintojohtaja Helinä Marjamaa,
lääninrovasti Erkki Huuki, kirkkoherra Juha Karhulahti,
hallinnon puheenvuoro emeritus kunnanjohtaja Kalevi Lindfors,
musiikkia mieskuoro Halla, Aarre Polso, sekä Satu ja Aune
Riihimäki.
Tervetuloa mukaan yhteiseen juhlaan!

Kiitokset syntymäpäiväni muistaneille!
Annikki Syri
Taidenäyttely kunnantoimistolla 2.1.-14.2.2020
Halsuan näyttelyssä esillä mm. Halsua-viikon kesäkurssin töitä.
Tervetuloa tutustumaan upeisiin töihin!

Satutuokio lapsille kirjastossa
ti 14.1.2020 klo 9.30-10.00.
Tervetuloa kuuntelemaan!

Halsuan Keskustan paikallisosaston SYYSKOKOUS
ke 15.1.2020 klo 19 Kunnanvirastolla.
- asialistalla sääntöuudistus
Tervetuloa!
Halsuan Maa- ja Kotitalousseuran Allasjumppa
jatkuu 15.1. alkaen keskiviikkoisin klo 12-13. Tervetuloa!
Myös uudet ovat tervetulleita mukaan,
ota yhteyttä Anu p. 040 827 9961 tai Anneli p. 0400 340 270

Elokuva
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU
to 16.1. klo 19
Halsuan koululla, ikäraja on k-12
Vapaa pääsy
Tervetuloa!

Lyhty-seurakunta (Perhontie 7)

EU:n ruokajako vähävaraisille
pe 17.1. EU:n ruokajako klo 17
pe 31.1. EU:n ruokajako klo 17
Ota oma kassi mukaan.

Joka perjantai keskustelu- ja rukouskokous klo 18.
Kaikki ovat tervetulleita!

Eläkeliiton reissu Kivitippuun
Eläkeliiton reissu Kivitippuun 20.-22.1.20 lähestyy. Menemme
kimppakyydeillä, soitellaan ja sovitellaan niin, että kaikki saavat
kyydin. Huoneet luovutetaan normaalien hotellisääntöjen
mukaan eli n. klo 15.
Hierontojen hinnat 30 €/henkilö maksetaan suoraan hotellissa.
Majoitus ja ruokailut peritään reissulla jaettavilla pankkisiirroilla.
Toivotaan, että saadaan mukava retki talven taittajaiseksi.

Maaseututoimi tiedottaa
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot julkaistu v. 2020
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten
hyvinvointikorvausta vuodelle 2020. Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien
tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2020 alkaen.
Tutustu ehtoihin ruokaviraston sivustoilla.
Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta Vipu-palvelussa
7.–31.1.2020.
Eläinmääräilmoitus avautuu Vipussa 7.1.2020
Voit ilmoittaa vuoden 2019 eläinmäärät Vipu-palvelussa 7.1.–17.2.2020.
Ilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten
hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2019.
Lue lisää eläinmääräilmoituksista (ruokavirasto.fi).
Myötätuulta tuottajalle -hanke
Myötätuulta Tuottajalle –hanke on maatalousyrittäjien hyvinvointihanke.
Hanke toimii ensiapuna jaksamiseen, hyvinvointiin, talouteen yms.
liittyvissä vaikeuksissa. Hanketyöntekijän kanssa voi luottamuksellisesti
keskustella ja pohtia yhdessä mitä tilanteelle voidaan tehdä.
Hanketyöntekijän apu on maksutonta.
Ole tarvittaessa yhteydessä hankevetäjään:
Suvi Lempiälä p. 040 920 9863 tai suvi.lempiala@mtk.fi.
Huom. Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien yhteenvetoja
maksetuista maataloustuista. Näet tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot
Vipu-palvelussa.
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, Maaseutuasiamies, Lestijärven
YTA/Halsuan kunta, puh: 040 680 2215,
sähköposti: jussi.karhulahti@halsua.fi

