Halsuan Kuntatiedote vk 25 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 25.6.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.

Kunnanvaltuuston kokous kunnanvirastolla to 25.6.2020 klo 19
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
****************************************************************************
KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA 29.6.- 2.8. JA AVOINNA TAAS 3.8.
Kuntatiedote jaetaan seuraavasti: ensi viikolla 26, johon ilmoitukset to 25.6. klo 12 mennessä.
Sulun jälkeen, elokuussa viikolla 32, ilmoitukset to 6.8. klo 12 mennessä.
Adressit, Kunnanviraston ollessa kiinni, halsualaisten suruadressimuistamisia ei kerätä kunnanvirastolla.
Siivooja lomailee viikot 27-31, joten URHEILUHALLIN ja KÄPYHOVIN KÄYTTÄJÄT, toivoisimme teiltä siisteyttä ja siivoaisitte jälkenne, jotta jokaisen on mukava tulla tiloihin.
***************************************************************************
Syksyn punttisalimaksu
Syksyn punttisali maksu on 25 €. Maksun voi suorittaa käteisellä kunnanvirastoon
tai Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08, viesti: punttisalimaksu ja käyttäjän nimi.

HUOMIO
Yleinen onkikilpailu sunnuntaina 21.6. klo 11-15. Lähtö raviradan kohdalta Venetjoelle.
Sarjat: miehet, naiset ja nuoret. Mäskätä saa ja osallistumismaksu 10 €.
Järj. Kalastuskunta

Ostetaan omakotitalo
Etsitään hyväkuntoista kotia rauhalliselta paikalta.
Yhteydenotot: Samuel Hietalahti 040-7634477 / hietalahti.samuel@gmail.com

KIRJASTO on suljettu 29.6.-26.7.2020,
mutta Omatoimikirjasto toimii normaalisti sulun aikana
ma-pe klo 8-21, la 8-18 ja su 8-21.
Kirjakuljetus ei kulje tänä aikana, joten varaukset eivät tule lainattaviksi.
Muistathan, että Omatoimikirjaston käyttöön sinulla pitää olla tehtynä käyttöoikeushakemus,
jotta pääset sisälle kirjastoon.
HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ!
toivoo kirjaston väki

Halsuan seurakunta Evankeliumijuhla verkossa 26.-28.6.2020
Evankeliumijuhla "Juhla, jota ei peruta" toteutetaan tänä kesänä verkossa. Juhla lähetetään
suorana lähetyksenä YouTubessa, nettiradiossa ja osia lähetetään myös Radio Dein valtakunnallisilla aalloilla. Juhlaan pääsee mukaan Evankeliumijuhla-sivuston etusivulta!
Ohjelmaa on mahdollisuus seurata myös seurakuntatalolla pe-su.
Lauantaina 27.6. lähetys alkaa klo 11, päivän aikana mukana myös Riihimäen perheen musiikkia ja tarjoilua. Tiedustelut Erkki Hietalahti p.0400 974 126.

PUULATOHUUTOKAUPPA
LC-Halsuan timpurit ovat rakentaneet komean puuladon Syrjälän teollisuusalueelle.
Lato myydään huutokaupalla kirppispäivänä eli lauantaina 4.7. klo 13.oo. Latoon kuuluu myös
kattopellit, mutta niitä ei ole kiinnitetty kuljetuksen helpottamiseksi.
Ladosta saatava myyntihinta lahjoitetaan lyhentämättömänä seurakunnan diakoniatyölle. Näin
varat jäävät omaan kuntaan auttamaan taloudellisessa tai muussa kriisissä olevaa ihmistä tai
perhettä. Diakonia auttaa myös seurakunnan jäsenyyden ulkopuolella olevia. Korona vaikuttaa
todella paljon myös täällä Halsualla.
KÄYKÄÄPÄ KATSOMASSA LATOA JA SITTEN VAIN HUUTAMAAN!
Lisätietoja: Kari Jyrkkä, p. 0400 908 397
LEIJONAT

Halsua-talolla
Pihakirppis 4.7., voit tulla Halsua-talon pihalle myymään omia tavaroitasi,
sisällä kahvia ja mehua vapaaehtoisella maksulla Halsua-talon hyväksi.
Kesäkahvila ja kirppis 6.-10.7., Kirppistavaraa otetaan vastaan ja sitä voi jättää Halsua-talon
kuistille, milloin vain sinulle sopii. Tuotto menee Halsua-talon hyväksi.
Elokuussa tulossa kansallispukujen tuuletuspäivä. Jos sinulla on kansallispuku pukeudutaan siihen tai johonkin sen osaan, lauletaan kansallislauluja ja vanhoja koululauluja. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Tervetuloa!

Lyhty-seurakunta Perhontie 7, Halsua
Rukous ja keskusteluillat perjantaisin klo 18.00
Hävikki ja EU:n ruokajaot joka toinen perjantai klo 17-18, (26.6., 10.7., 24.7. ja 7.8.)
Tervetuloa! Jaetaan mitä saadaan!

KESÄKAHVILA
Ylikylän kyläyhdistys suunnittelee kesäkahvilan pitämistä Kuntotalolla talkoovoimin.
Tilaa on hyvin, joten väki voisi kahvitellen tavata toisiaan suhteellisen turvallisesti.
Hyvällä säällä voi tietysti olla ulkonakin.
Ajatus olisi, että kukin vuorollaan toisi kahvileivät tullessaan. Kahvit, teet, sokerit yms. talon puolesta. Sen enemmän ja useammin kahvila on auki, mitä useampi ilmoittautuu, vaikka parin tunnin vuoroon. Muutkin kuin ylikyläläiset ovat tervetulleita osallistumaan kahvitukseen ja kahvittelemaan. Tarkoitus ei ole tienesti, vaan mentäisiin ainakin aluksi vapaaehtoisen kahvirahan voimin kulujen peittämiseksi. Kaivataan myös kommentteja kyläyhdistyksen väelle minä päivinä ja
mihin aikaan kahvilaa kannattaisi pitää auki.

Ala-asteikäisille LASTENPÄIVÄLEIRI
ma 13.7. - pe 17.7. klo 11-15 Käpyhovilla
Ohjelmassa mm.
luontopolku, aarteen etsintää, frisbeegolfia, keppihevosten tekoa ja
pientä kisailua.
Omat eväät mukaan.
Leiriviikko maksaa 20 €.
Ilmoittautumiset Timolle viimeistään 9.7. mennessä
p. 040 718 3688 tai s.posti halsua4h@halsua.fi

RETKI SÄRKÄNNIEMEEN KESKIVIIKKONA 22.7.
Lähtö klo 8.00 Kotipesän pihalta
Särkänniemiranneke + matka:
Alle 120 cm tai yli 60-vuotias 50 €,
Yli 120 cm 55 €,
Pelkkä matka 20 €.
Rannekkeella pääset huvilaitteisiin (turvallisuusrajat huomioiden), Koiramäen eläinpuistoon, akvaarioon, planetaarioon ja Näsinneulaan.
Matka järjestyy, jos ilmoittautuneita tulee vähintään 15.
Sitovat ilmoittautumiset pe 10.7. klo 16.00 mennessä tekstiviestillä numeroon
040 718 3688 tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi

Lomituspalveluiden tehtävänä on järjestää lakisääteiset lomituspalvelut paikallisyksikkömme alueella.
Kaustisen lomituspalveluiden alue sisältää Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kunnat.
Me kaikki Kaustisen lomituspalveluissa olemme
sitä varten, että kotieläintuotantoa harjoittava maatalousyrittäjä saa sijaisen hoitamaan eläimiä puolestaan, kun hän pitää vuosilomaansa, sairastuu tai pitää perhevapaata. Turkistarhaajalle mahdollistamme vuosiloman ja lisävapaan pitämisen. Lomitusjärjestelmä tukee maatalousyrittäjien ja turkistuottajien yhdenvertaisuutta työssäkäyviin nähden ja on mielestämme yhtä tärkeä hyvinvointipalvelu kuin muutkin STM:n vastuulla
olevat palvelut.
Huolehdimme alkutuotannon parissa toimivien ihmisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Pyrimme toimimaan joustavasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella henkilöstöllä. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla omalta osaltamme turvaamassa kotimaisen elintarvikeketjun huoltovarmuutta. Ruokaa tarvitaan ja tuotetaan jatkossakin. Tärkein voimavaramme
ovat maatalouslomittajamme. Meillä on palveluksessamme nyt 54 vakituista maatalouslomittajaa ja lisätyövoimaa palkkaamme tarpeen mukaan.
Lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski vastaa lomituksen paikallisyksikön säädösten mukaisesta toiminnasta ja kehittämisestä sekä asiakkaiden että Melan suuntaan. Lomituspalveluiden
päätösten valmistelu ja niiden tekeminen, henkilöstöasiat, tiedottaminen ja yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa ovat Hilkan keskeisiä päivittäisiä työtehtäviä. Hilkka hoitaa pääsääntöisesti
myös turkislomituksen.
Lomasihteeri Satu Nordgren hoitaa lomittajien palkanmaksun, asiakaslaskutuksen. Hän toimii
tarvittaessa lomituspalvelupäällikön sijaisena.
Johtavat maatalouslomittajat ohjaavat ja valvovat lomitustyötä. Pääsääntöisesti heidän työhönsä kuuluu lomittajien työsuunnitelmat ja töiden järjestäminen lomittajille, yrittäjien vuosilomaja sijaisapulomitusten järjestäminen, työnjohtokäynnit sekä tilakäynnit, joissa tarkastetaan työturvallisuus.
Mira Kukkola toimii esimiehenä Kaustinen maatalouslomittajille. Hän tekee myös turkistilakäynnit.
Tuula Pulkkinen toimii esimiehenä Halsuan ja Vetelin maatalouslomittajille.
Maria Mikkola toimii esimiehenä Perhon maatalouslomittajille.
Maatalouslomittajat tekevät varsinaisen lomitustyön eli hoitavat eläimet: lehmät, mullit, siat, hevoset, lampaat ja turkiseläimet.
Maatalouslomittaja Kairi Lina kertoo:
Olen työskentelenut maatalouslomitajana 10 v.
Kaustisen kunnassa.
Tykkän työstä- se on monipuolista. Lomitajal on iso
vastu- navetassa pitäs olla jokaiselle päivälla ja kelillä.
Kiva on pyöritä eri paikoissa. Mukava on mennä
takasin tuttuun paikkaan. On työissä myös huonoja
puolia.
Mennä 2x päivässä. Koska talvi aamu mennessä et
tietä onko tie auratu, hiekotettu? Maito pitäsi olla
tankissa enne, kuin maitoauto tulee hakemaan.
Olles äiti on tosi raskas aamulla varhain herätä lapsi.
Kel pitäs mennä hoitoon. Mutta tähän on tottutu.
Kyllä jokaisella ammatilla on oma hyvää ja huono puoli.
Tiedän tehevät tärkeää työtä. Meidän vastulla on arvoikat maatilat/ eläimet/ kõnet. Sen aikana,
kun omistaja on lomalla tai sairanna.
Tarvitsemme lomittajia lyhytaikaisiin lomituksiin ruuhka-ajoille. ”Ilmoita itsesi” alueesi johtavalle lomittajalle puh. 040 760 1357. Jos kiinnostuit lomituspalveluista, löydät lisätietoa mm.
tästä linkistä. https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalouslomitus/
Lämmintä ja satoisaa kesää toivoen Hilkka, Satu, Maria, Mira ja Tuula

