Halsuan Kuntatiedote vk 23 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 11.6.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.

MUSEON KESÄKAUDEN AVAUS
Keskiviikkona 10.6. klo 12.00.
Musiikkia paikallisin voimin; Risto Hotakainen, Hanne Jylhä ja Silja Kauppinen.
Palolan tuvassa mahdollisuus kuunnella Paavo Suihkosen vuonna 1969 Halsualla
nauhoittamia tarinoita. Haastateltavina olivat mm. Nestori Jyrkkä, Geela
Tuominiemi, Augusta Hotakainen, Erkki Venetjoki, Tyyne Jokela.
Kahvi- ja mehutarjoilu TERVETULOA!

Koronatilanteen vuoksi
Eläkeläisille varattu urheiluhallilta vuoro, joka on maanantaisin klo 10-12.
**********************************************************************
Kesäkuun ajan, maanantaisin kiinteytetään kroppaa ja varsinkin keskivartaloa.
Tule kuntoilemaan koulun saliin ma 8.6. klo 18-19.
Liikuntatoimi

ENNAKKOTIETO PUULADON MYYNNISTÄ
LC-Halsua rakentaa jykevää puulatoa Syrjälän teollisuusalueella.
Lato tullaan kesän aikana myymään huutokaupalla ja huutokauppatulo
lahjoitetaan lyhentämättömänä myöhemmin ilmoitettavaan hyvään tarkoitukseen.
Käykääpä katsomassa!
Halutaan ostaa mökki/tontti Halsuanjärveltä
Myös huonokuntoiset mökit huomioidaan. Yhteydenotot klo 17 jälkeen p. 040 7567 123 / Henna

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Halsuan Eläkeyhdistyksen kalakerhon onkikisat alkaa 10.6.2020 klo 11 Venetjärven kodalla.
Ongitaan entisin säännöin.
Tervetuloa entiset ja uudet onkijat leikkisään porukkaan. Ongitaan koronasääntöjä noudattaen.
Päiväkahvitilaisuuksia eikä retkeä järjestetä koronatilanteen takia tänä kesänä, myös piirin
suunnistuskisat Vetelissä ja yhdistyksen 45-vuotisjuhla peruutettu.
Tulossa:
5.7.2020 Sanajumalanpalveluksen jälkeen yhteislaulua museon pihalla.
Boccian pelaajat kokoontuvat joka tiistai klo 10.00 urheiluhallin pihalle pelaamaan mölkkyä.
Lehmirannan valloitus -viikko siirretty 28.7.-3.8.2020. Ilmoittautumisohjeet ja ohjelma piirin
sivuilla.
2.7.2020 Piirin rantaongintakilpailu Lestijärvellä. Omat eväät mukaan!

Halsua-talon ja Viljami Kalliokoski museon kannatusyhdistys r.y:n
Vuosikokous 15.6. klo 18.00 Halsua-talolla, sään salliessa ulkona.
• esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Ruokajakelu Yritystalolla jatkuu lauantaisin koronarajoitusten muututtua
Ensimmäinen jakokerta la 13.6. klo 10.30 Yritystalo
Hartaushetki pidetään sään salliessa ulkona, sade säällä sisällä, mutta muistetaan turvavälit.
järj. Vetelin-Halsuan Helluntaiseurakunta

Palvelupisteiden poikkeavat aukioloajat kesällä 2020
Koronaviruspandemia on tuonut muutoksia Soiten aiemmin linjattuun
sulkusuunnitelmaan. Tässä kesän 2020 sulkusuunnitelmassa on huomioitu
pandemiatilanne.
Halsuan aamuvastaanotto on suljettuna -7.8.2020,
Halsuan neuvola suljettu -31.8.2020 ja
Halsuan Työtupa suljettu 6.7.-2.8.2020

Maaseututoimi tiedottaa
Päätukihaku
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.
********************************************************************
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215,
sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi

Rentouttavaa kesää!

