Halsuan Kuntatiedote vk 18 / 2020
seuraavaan ilmoitukset to 7.5.2020 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.

Kesätyöhaku käynnissä
Halsuan kunta ottaa palvelukseensa halsualaisia 16 vuotta täyttäneitä ja
joihinkin työtehtäviin mahdollisesti myös otetaan 15 vuotta täyttäneitä.

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Työpaikkoja pääasiassa teknisellä sektorilla, esim. ruohonleikkuu tai perennapuisto.
Työaika rajoittuu ajalle 1.6. - 31.8.2020 niin, että yksi henkilö voi olla työssä enintään 3
kuukautta. Palkka on kiinteä sopimuspalkka käsittäen loma- ym. korvaukset. Palkan suuruus on
n. 700 €/kk. Työaika 6 h/pv.
Hakemukseen on henkilötietojen ja syntymäajan lisäksi laitettava toivomus työtehtävistä ja työn
ajankohdasta. Hakemukset on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna pe 8.5.2020 klo 15
mennessä osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua, tai vapaamuotoisena sähköpostina
osoitteella halsua.kunta@halsua.fi
Hakulomake löytyy kunnan kotisivuilta.

KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjastosta lainattua aineistoa voi taas palauttaa palautusluukusta!

Kaustisen fysioterapia / Halsuan toimispiste tiedottaa:
Halsuan toimipiste avoinna toukokuun alusta alkaen alustavasti MAANANTAISIN ja TIISTAISIN
ja 14.5. alkaen tarpeen mukaan myös torstaisin ja perjantaisin.
Toimimme ohjeistuksien mukaisesti ja hoidamme henkilöitä, jotka eivät kuulu koronan vuoksi
riskiryhmään. Jos sinulla on hoitosarja kesken tai kaipaat palveluitamme niin soita ja varaa
aika numerosta 040 672 6150. Terveyttä ja hyvinvointia toivottaen;
Fysioterapian työntekijät

Kakkukankaalta äitienpäivään! (soita 040-7504966 ja tilaa 5.5. mennessä)
Täytekakku mansikkamoussella ja Äiti-laatalla: 5 hlö (28 €) 10 hlö (35 €) (L, kysy myös glut.)
Kinkku(lohi)voileipäkakku: 5 hlö 20 € (23 €) 10 hlö 40 € (45 €) (L)
Vaniljainen vadelmajuustokakku: pieni 30 €, iso 40 € (L, kysy myös glut.)

PYÖRÄILYHAASTE
Ylikyläläiset haastavat taas muut halsualaiset pyöräilyotteluun 1.5.-31.8.2020
Pyöräilysuoritukset merkitään vihkoihin Kuntotalolla, Yritystalolla ja Marjusaarella.
Suoritukseksi lasketaan mikä tahansa edestakaista Ylikylä-KK väliä (12 km)
vastaava pyöräilymatka tai muu vastaava liikuntasuoritus.

Ylikylän kyläyhdistys

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä | Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Hoitotarvikkeiden tilaukset Soitessa koronavirustilanteessa
Koronavirustilanteen aikana kaikki hoitotarvikkeiden tilaukset tehdään:
• puhelimitse: puh. 044 730 7611, puhelinaika ma-pe klo 9-11.
» Voit myös jättää takaisinsoittopyynnön, mikäli linja on varattu. Sinulle soitetaan takaisin
viimeistään seuraavana arkipäivänä.
• tai sähköisesti palse.fi -portaalin kautta.
» Sivustolle kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta verkkopankkitunnuksilla,
sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.
Kaikki hoitotarvikkeet toimitetaan asiakkaille suoraan omaan kotiin. Kuljettaja soittaa asiakkaalle
ennen tuotteen toimittamista.

Maaseututoimi tiedottaa
Päätukihaku alkanut 27.4.2020
Päätukihaku on alkanut Vipu-palvelussa maanantaina 27.4.2020. Hakuaika päättyy 15.6.2020.
Huom! Tarvittaessa tukioikeuksien siirrot 103A- ja 103B-lomakkeilla kuntaan. Kyseisten
lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on myös 15.6.2020.

Jatkositoumuksia voi hakea päätukihaussa
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa päätukihaussa.
Sitoumukset ja sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan 30.4.2021 asti.
Tutustu jatkositoumuksia koskeviin kysymyksiin ja vastauksiin ruokavirasto.fi-sivustolla.

Kevään sähköiset tukikoulutukset viljelijöille
Tietolinkki-hanke järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sähköistä tiedottamista:
Tallenteet
Videotallenteita on tehty kevään päätukihakuun, valvontahavaintoihin ja ojitusilmoituksiin
liittyvistä asioista. Tallenteet löytyvät www.kpedu.fi/tietolinkki -sivuilta, valikosta Materiaalit,
jossa on myös esitysten pdf-tiedostot.
MTK:n tutkimusjohtaja Juha Lappalaisen esitys seuraavan ohjelmakauden suuntaviivoista:
https://dreambroker.com/channel/ova5ox5v/dgycyq5o
Kyselytunnit
Verkon välityksellä järjestetään kaksi kyselytuntia, joissa kuntien maaseutuhallinnon ja alueen
ELY-keskusten asiantuntijat ovat vastaamassa kevään tukihakuun ja tukiehtoihin liittyviin
kysymyksiin. Lähetyksissä käydään läpi ennalta saatuja sekä chatin kautta tilaisuuden aikana
tulevia kysymyksiä.
Tiistaina 5.5.2020 klo 10-11
Perjantaina 8.5.2020 klo 10-11
Ennakkokysymyksiä voi lähettää https://link.webropolsurveys.com/S/6FE64131C535073C
Osallistumislinkki https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215, sposti.
jussi.karhulahti@halsua.fi

