Halsuan Kuntatiedote vk 5 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 6.2.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavojen
valmisteluvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Halsuan
kunnanvirastolla 7.2.2020 asti. Asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä ja
lausuntoja nähtävilläoloaikana.
Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta (korjaus)
Hotakainen Arto (Perhontie 725, 69750 Karvonen) on jättänyt rakennus- ja
ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 115 a § hakemuksen. Kyseessä on toiminnan
laajennus Halsuan Karvosen kylässä rakentamalla uuden eläinsuojan tilalla Koppaneva 74-4021-302. Tilalle rakennetaan uusi eläinsuoja 216 lihanaudalle ja 216 6-12 kk ikäiselle
sonnivasikalle sekä 2 uudelle lietesäiliölle, joiden yhteistilavuus on 5 980 m 3. Lannan
varastointitilavuus vastaa 12 kuukauden varastointitilavuutta. Lannan levitykseen käytettävissä
oleva peltopinta-ala on 317 hehtaaria. Lähin asuinrakennus sijaitsee 380 metrin etäisyydellä
rakennettavasta eläinsuojasta.
Kuulutuksen asiakirjat ovat nähtävillä Halsuan kunnanvirastossa ajalla 15.1. - 14.2.2020
viraston aukioloaikoina osoitteessa Kauppisentie 5, 68510 Halsua.
Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä
hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle
määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 68510 Halsua tai halsua.kunta@halsua.fi.
Muistutus tulee jättää viimeistään 14.2.2020 klo 15.00.
Lisätietoja hakemuksista antaa rakennustarkastaja Jari Kauppinen puh. 040 680 2221
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Halsuan kunta tarjoaa jumppatunteja eläkeläisille
perjantaisin klo 14.30-15.30 urheiluhallilla.
ohjelma jatkossa:

31.1. punttisali
7.2. halli
14.2. halli
21.2. punttisali
6.3. halli
13.3. punttisali
20.3. halli
27.3. halli
Hallin puolella esim. tuoli- tai keppijumppaa, rentoutusta..

Kaikki tervetuloa! Vetäjänä Fysioterapian Miia

LUKUPIIRI kokoontuu Miika Nousiaisen JUURIHOITO-romaanin ääreen
maanantaina 24.2. klo 18.00 kirjastossa.
Kirjaa saatavana kirjastosta keskiviikosta 5.2. alkaen.
Tervetuloa!

LC-Halsua ja Maa- ja Kotitalousnaiset ovat lahjoittaneet
kuntalaisten käyttöön defibrillaattorin eli sydäniskurin, laite
on K-Market Halsuassa.
Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Ti 4.2.2020 Päiväkahvit Halsua-talolla klo 13.00. Anna-Maija Marjusaari tulee puhumaan hoivaja kotipalveluista. Jäsenmaksukeräys
Tulossa:
Ke 12.2.2020 Yhdistyksen vuosikokous Halsua-talolla klo 15.00.
La 22.2.2020 Keski-Pohjanmaan piirin boccia-mestaruuskilpailut alk. klo 19.00 Länsipuiston
koululla, Torikatu 41, Kokkolassa.
Pe 13.3.2020 Keski-Pohjanmaan piirin pilkkikilpailut klo 9.30 Masalan rannassa,
Lehtomaantie 151, Halsualla.

Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan suunnittelutilaisuus
Nuorisoseurantalolla ti 4.2. klo 14
Tule tutustumaan toimintaan ja kuuntelemaan mitä kivaa on suunnitelmissa tälle vuodelle.
Mukana Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisista Kirsi, Anu ja Niina
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 5.2.2020 klo 19.
Vapaalla hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta.
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset
Kannelmaan torstaina 6.2. klo 12.30 Vohvelikesteille!
Vohveleita paistamassa Meriläisen Martat ja musiikista vastaa Ritva Kalliokoski!
Tule herkuttelemaan, tapaamaan tuttuja ja ota naapurikin mukaan!
Kuljetukset:
Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys
Petri Hotakaiseen (Meriläinen-Kalliokoski-Kanala-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!

Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ry, järjestää keväisen teatteriretken Ouluun
lauantai 21.03.2020 klo 13.00, jossa on Vihainen leski esitys. Teatteriesitys kertoo leskeksi
jääneestä henkilöistä, joka yrittää selvitä eteenpäin elämässänsä. Lisätietoja esityksestä voi
katsoa osoitteesta, https://teatteri.ouka.fi/naytelma/vihainen-leski/.
Matkan hinta on Sydänyhdistyksen jäsenille 78 €, ei jäsenille 103 €, matkaan sisältyy ruokailu,
teatteri, kahvit ja matkat. Matkan vetäjänä on Teuvo Hyötylä puh,0400 921 934 tai
sp, perhonjokilaaksosydan@gmail.com. Viimeinen ilmoittautuminen on 20.02.2020.

Tiedote 28.1.2020

KASE YRITYSPALVELUN UUDET HENKILÖT ALOITTAVAT TYÖSSÄÄN HELMIKUUSSA
Kaustisen seutukunnan KASE Yrityspalvelun henkilöstö vaihtuu helmikuun aikana yritysneuvonnan
tehtävien siirtyessä Erkki Laiteelle ja Jarmo Finnilälle. Yritysneuvoja Erkki Laide aloittaa tehtävässään
1.2.2020 ja yrityskehittäjä Jarmo Finnilä 17.2.2020.
Yrityskehittäjä Jarmo Finnilän asiakkaina ovat pääosin kehittyvät ja kasvavat yritykset. Painopisteenä on
toimivien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Jarmo avustaa yrityksiä tarpeiden mukaan esimerkiksi
kasvuun, innovaatioihin, teknologiaan, kansainvälistymiseen ja investointeihin liittyen. Myös
rahoitukseen, toimitiloihin, koulutukseen ja rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Jarmon
puoleen.
Yritysneuvoja Erkki Laiteen asiakkaina ovat pääosin aloittavat ja muutostilanteissa olevat yrittäjät sekä
myös toimivat yritykset tarpeen mukaan. Aloittavien yritysten neuvontaan sisältyy mm. yritysidean
arviointia, liiketoimintasuunnitelman, kannattavuuslaskelmien ja asiakirjojen laadintaa sekä rahoitukseen
ja tukiin liittyviä selvityksiä ja hakemusten laadintaa. Erkki neuvoo yrityksiä myös muutostilanteissa
esimerkiksi omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvissä tilanteissa, taloudellisissa vaikeuksissa ja
yritystoiminnan lopettamisessa.
Projektipäällikkö Timo Pärkkä toimii seudun yritysverkostojen ja toimialojen kehittämisessä. Timon
tehtävän painopiste on avustaa seudun yrityksiä valmistautumaan alkaviin suurhankkeisiin. Timo on
aloittanut tehtävässään tammikuun alussa.
Erkin, Jarmon ja Timon toimialueena ovat kaikki seutukunnan kunnat: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi,
Toholampi ja Veteli. He tulevat mielellään käymään yrityksessäsi paikan päällä. Tarvittaessa sopiva
tapaamispaikka löytyy jokaisesta kunnasta. Myös etäneuvottelut, sähköposti tai perinteinen puhelu
onnistuvat hyvin.
Ota yhteyttä!
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538
Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154
Timo Pärkkä, projektipäällikkö, p. 040 757 3519
sähköpostit etunimi.sukunimi@kaustisenseutukunta.fi
Lisätiedot: Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Nuorisotoimi tiedottaa

Lisää talvilomaviikon tapahtumista seuraavassa
kuntatiedotteessa.

