Halsuan Kuntatiedote vk 26 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 6.8.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.
KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA 29.6.- 2.8. JA AVOINNA TAAS 3.8.
Seuraava Kuntatiedote jaetaan elokuussa viikolla 32, ilmoitukset to 6.8. klo 12 mennessä.
Kuulutukset nähtävissä vain verkossa. Mahdollisesti julkitulevat tuulivoimakaavakartat
nähtävillä myös kunnanviraston ikkunassa.
Halsualaisten suruadressimuistamisia ei kerätä kunnanvirastolla sulkuaikana.
Siivooja lomailee viikot 27-31, joten URHEILUHALLIN ja KÄPYHOVIN KÄYTTÄJÄT, toivoisimme teiltä siisteyttä ja siivoaisitte jälkenne, jotta jokaisen on mukava tulla hallille.
Tiedoksi: 15.6.20 tutkimustuloksen mukaan, sekä kirkonkylällä, että Masalassa Uimarantavesi
on laadultaan hyvä.

METSÄSTÄJÄKURSSI 4.-5.7.2020 klo 9-15
Metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutus
Jahtila Kaustinen, Timmerpakantie 17
Rhy lahjoittaa uuden Metsästäjän oppaan kurssille määräaikaan ilmoittautuneille.
Osa koulutuksesta tapahtuu ulkona, varustus sään mukaan.
Ilmoittautuminen 30.6. mennessä.
Retkieväsruokailu sisältyy päivään. Ei osallistumismaksua.
Ilmoittautumiset perhonjokilaakso@rhy.riista.fi tai Erja p. 040 5479 308 (iltaisin)
Järjestää Perhonjokilaakson ja Lestijärven rhyt

Metsästäjätutkinnot Halsua ke 8.7 ja ti 23.7 klo 19 Yhtenäiskoululla

PUULATOHUUTOKAUPPA
LC-Halsuan timpurit ovat rakentaneet komean puuladon Syrjälän teollisuusalueelle.
Lato myydään siellä 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
Pihakirppispäivänä 4.7. klo 11-15 Ylikylän Kuntotalolla useita myyjiä. Pöytäpaikkoja vapaana sisällä sekä ulkona. Ylikylän kyläyhdistys kahvittaa. Vapaaehtoinen kahviraha.
Jatkossa Kuntotalolla kahvitellaan kesäviikonloppuisin vapaaehtoisvoimin. Kahvitusvuoroihin voi
ilmoittautua kirppispäivänä tai milloin vaan esim. sihteerille. Kahvit ym. talon puolesta!
p. 040 732 1036 /Minna
Tervetuloa!

Halsuan Perennapuisto osallistuu
avoimet puutarhat tapahtumaan
5.7.2020 klo 12-17
avoimetpuutarhat.fi

Halsuan Kesäravit su 5.7. klo 18.00
Liput 10 € sis. käsiohjelman, alle 16-vuotiaat 5 €.
Taattua ravitunnelmaa, vain 470 pääsee koronarajoitusten vuoksi yleisöön, siksi kannattaa
varata lippu Facebookista Halsuan Hevosjalostusyhdistyksen sivuilla olevasta linkistä.
Paikalla herkulliset hampurilaiset taikova Kolomen Kokin Katupaja ja lakukauppias ym.!
Tervetuloa raveihin!
Halsuan Hevosjalostusyhdistys ry
(Talkookahvit klo 15 Käpyhallilla)

Kaustisen Fysioterapia Halsuan toimipiste tiedottaa!
Jumppia heinäkuussa koulun alapihan kentällä (vesisateen sattuessa urheiluhallilla)
to 2.7. klo 15, kahvakuulatreeni
to 9.7. klo 15, jumppa oman kehon painolla
pe 17.7. klo 14, sisältö sovitaan osallistujien kanssa.
Osallistumismaksu 6 € / kerta, käteismaksu, mutta maksuvälineenä käyvät myös jumppapassit,
smartum- ja tyky-setelit.

Tervetuloa!

MTK- Halsua kevätkokous
MTK- Halsua kevätkokous pidetään 15.7. klo 19.00 Halsuan kunnantalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
Tervetuloa! - MTK-Halsuan johtokunta

Järvikylän yksityistien hoitokunta tiedottaa
Tiehoitokunta on hankkinut tiesuolaa pienissä säkeissä, säkit ovat Jouko Rannan hallissa.
Kristofferin-, Ahon- Tofferin- ja Tapiontie vakituiset- ja loma-asukkaat voivat hakea suolaa (alustavasti yksi säkki per kiinteistö) ja levittää oman liittymän kohdalle.

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

Halsuan Maa- ja kotitalousseuralla on vuokrattavana seuraavat astiat
- Hyötykasvikuivuri 5 €/2vrk
- Kahvinkeitin 8 €/vrk
- Mehumaija 3 €/vrk
- Ruokalautaset+ haarukat+ veitset 30 kpl/ltk 5 €/vrk/ltk (näitä 2 laatikkoa)
- Kahviastiasto (kupit, lautaset, asetit, lusikat, juomalasit, sokerikko, kermakko)
30 hlö 10 €/vrk/ltk (2 laatikkoa)
- Lisäksi tarjottimia, lasikannuja ja pumpputermos
Tiedustelut ja varaukset Anu p. 040 827 9961 tai Anneli p. 0400 340 270

Kanalan kylätoimikunta tiedottaa
Kanalan koulun vuokraus 50 €/vrk
Kahvikeittimet (40 tai 60 kupin keittimet) 10 €/vrk
Pöytäliinoja pienet 1 €/kpl ja isot 2 €/kpl, palautus pestynä ja silitettynä.
Lisäksi voi tiedustella kahvi- ja ruokakaluston vuokrausta.
Lisätietoja Tuulikki Koskela p. 0400 810 597 tai Helena Kanala p. 040 555 5564
Kanala Elinvoimaiseksi ry

Olemme lomalla 18.7.-2.8. sääskien syöttinä ja paarmojen purtavana.
Terv. P&P MONITOIMI (Paula & Pekka)

Kanalan Vesiosuuskunnan varsinainen kokous
maanantaina 20. heinäkuuta 2020 Kanalan kylätalolla klo 19.00.
Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana ennen toukokuun loppua. Koronaviruksen vuoksi kokoukset voidaan pitää vuonna 2020
syyskuun loppuun mennessä.
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
2. todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muuten laillinen ja päätösvaltainen
3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta.
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudella
6. päätetään ylijäämän käyttämisestä
7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kutsu vesiosuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään
kahta viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan ensisijaisesti yleisenä kutsuna kunta- tai kylätiedotteessa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Ideoidaan yhdessä!
Pirityiset ja Kyytiin2 -hanke kutsuvat kaikki kuntalaiset osallistumaan maaseudun kehittämiseen.
Maaseudun kuljetukset ovat työn alla ja niiden kehittämiseksi on otettu käyttöön Ideariihi-Innovointialusta. Linkki Innovointialustaan on tässä:
https://app.viima.com/pirityiset/idea-riihi/?categories=54212
Jos luet kuntatiedotteen painettua versiota etkä voi klikata yllä olevaa linkkiä, löydät linkin helpoiten sivuston www.kyytiin2.fi etusivulta.
Ideariihessä voit lukea toisten keksimiä ajatuksia, kommentoida ja tykätä niitä sekä lisätä omia
ehdotuksiasi kuljetuspalveluiden kehittämiseen. Palvelua on helpoin käyttää tietokoneella, mutta
myös kännykällä se onnistuu. Liikkuminen liittyy kaikkeen, oli sitten kyseessä työmatka, lomailu,
harrastus, asiointi, tapahtuma tai kouluun meno. Tule mukaan kehittämään verkossa!
Lisätietoja ja apuja antaa:
Tomas Luoma, projektipäällikkö, p. 040 142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
Kyytiin2 -hanke

Osoitteet

PIHAKIRPPIkselle

la 4.7.2020 klo 11-15

Kartta kirppispaikoista löytyy viimeiseltä sivulta.
1. Hietalahdentie 18

Tummunkamarin pihakirppis, myynnissä kirppistavaraa laidasta laitaan.
Useampi myyjä paikalla. Tarjolla raparperijuomaa. Tervetuloa!

2. Hietalahdentie 44

Lasten ja aikuisten vaatteita ja kenkiä, urheiluvälineitä, sisustustavaraa,
astiastoja, dvd-elokuvia ym.

3. Hietalahdentie 46

Naisten vaatteita, kodintavaraa, kenkiä.

4. Kirkkotie 15

Tyttöjen ja naisten vaatteita, kodin sisustustavaraa mm. mattoja, lasitavaroita kuten Iittalaa ja Sarpaneva. Kahvia, mehua ja leivonnaisia.

5. Kirkkotie 20 D3

Myytävänä vaatteita, kodintavaraa yms.

6. Kytöharjuntie 29

Myynnissä kirppistavaraa laidasta laitaan.

7. Köyhäjoentie 8

Myynnissä lasten vaatteita, kirjoja, leluja, naisten vaatteita, laukkuja
Oriflamen tuotteita

8. Köyhäjoentie 10

Kaikkea sekalaista tavaraa, mitä maalaistalosta löytyy, tule katsomaan!

9. Lestijärventie 1076 Lasten- ja aikuistenvaatteet, kaurahiutaleita ja hunajaa.
10. Loukkukoskentie 1 Ylikylän Kuntotalo, kahvila ja useita myyjiä.
11. Metsotie 2

Vohvelikahvila, jossa tarjolla vohveleita suolaisella ja makealla
täytteellä. Sekalaista kirppistavaraa.

12. Perhontie 22

Halsua-Talo, useita myyjiä ja sisällä kahvia ja mehua vapaaehtoisella
maksulla Halsua-talon hyväksi.

13. Perhontie 620

Kirjoja, vaatteita, leluja, kahvia ja leivonnaisia. Tule katselemaan kotieläimiä.

14. Pikkutie 3

Myynnissä Marimekon kankaista ommeltuja meikkilaukkuja, pussukoita
ja avainnauhoja. Pentikin astioita esim. Tapio-sarjaa, ym.

15. Syrjäläntie 3-5

PUULATOHUUTOKAUPPA klo 13, Leijonat

16. Tynkkisentie 30

Myynnissä vaatteita, sisustustavaraa, astioita ja muita löytöjä! Myös ilmaistavaraa!

17. Tyrnitie 3

Myytävänä mm. lasten vaatteita ja kenkiä ym. tavaraa. Useampi myyjä.

Kaustisen seutukunnan lahjakorttiverkkokauppa on avattu
Kaustisen seutukunta ja Liveto ovat yhteistyössä alueen yritysten kanssa avanneet KASE -Kaupan, josta voi ostaa alueen yritysten lahjakortteja, ja siten tukea paikallisia toimijoita. Kase –
Kauppa toimii osoitteessa www.kaustisenseutu.fi. Lahjakorttiverkkokaupassa maksuvälineenä
käyvät yleisimmät maksutavat, ja lahjakortit toimitetaan ostajalle sähköpostitse.
Lahjakorttiverkkokaupan perustamisen taustalla on Kaustisen seutukunnan halu auttaa yrittäjiä,
joiden liiketoimintaa koronavirustilanne on vaikeuttanut. Keväällä tehtyjen kyselyjen perusteella
katsottiin, että seutukunta voisi tällä tavalla olla yritysten tukena tilanteessa, jossa ihmiset eivät
liiku ja käytä palveluja kuten normaaliaikoina. Kaustisen seutukunta toimii lahjakorttiverkkokaupan ylläpitäjänä ilman erillistä korvausta. Yhteistyökumppaniksi löytyi Liveto, jonka palvelusta ei
synny yrittäjälle ylläpito- tai käyttömaksuja. Liveto pidättää yrittäjiltä pienen provision jokaisesta
KASE –Kaupan kautta myydystä lahjakortista.
KASE –Kaupalla Kaustisen seutukunta haluaa myös madaltaa yrittäjien kynnystä verkkokaupan
kokeilemiseen. Verkkokaupasta kiinnostuneita yrittäjiä on mukana lähes 20, joista ensimmäiset
ovat nyt sitoutuneet palvelun käyttöön. Lahjakorttiverkkokaupassa mukana olevien yritysten lukumäärällä ei ole ylärajaa ja mukaan tulee toivottavasti uusia yrityksiä, joten Kaustisen seutukunnan kotisivuilla toimivaa verkkokauppaa kannattaa käydä säännöllisesti tarkkailemassa.
Palvelu kulkee lahjakorttiverkkokaupan nimellä. KASE Kasvuohjelma –hankkeen projektipäällikkö Timo Pärkkä kertoo, että verkkokaupan kautta voi kuitenkin myydä monipuolisesti erilaisia
palveluja ja tuotteita.
- Oman perustuotteen ja lahjakortin ympärille voi rakentaa kokonaisuuksia, ja myydä vaikka palvelupaketteja, kursseja, maistiaisiltoja tai muuta vastaavaa, Pärkkä kuvailee.
Kaustisen seutukunta selvitti voisiko paikallinen toimija olla toteuttamassa verkkokauppaa,
mutta koronatilanteen vaatimalla nopealla aikataululla se ei ollut mahdollista. Tärkeimmäksi
asiaksi katsottiin Pärkän mukaan se, että pystytään pikaisesti helpottamaan koronatilanteen aiheuttamaa myynnin heikkenemistä alueen kivijalkaliikkeissä. Ratkaisulla halutaan madaltaa
verkkokaupankäynnin kynnystä sekä yrittäjien että asiakkaiden keskuudessa.
- Uudet yrittäjät ovat tervetulleita mukaan verkkokauppapalveluun. Koko Kaustisen seutukunnan
yrityspalvelutiimi auttaa mielellään asiassa eteenpäin, Pärkkä kertoo.
Lisätietoja:
Timo Pärkkä, projektipäällikkö, p. 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi
Jarno Peltola, projektipäällikkö, p. 040 562 2512, jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

Haitallisia vieraslajikasvustoja
Hävitä vieraslajit puutarhastasi ja käsittele puutarhajäte niin, ettei itämiskykyisiä siemeniä tai
kasvinosia voi säilyä. Huolehdi ettei laji leviä myöskään maa-aineksen mukana. Niitä ei saa
päästää ympäristöön, pitää hallussa eikä kasvattaa. Torjuntatyötä on jatkettava usean vuoden ajan. Omassa puutarhassa kannattaa suosia kotimaisia tai heikosti leviäviä kasveja.
Jättipalsami
Kasvin keskimitta n. 1,5 m. Lehdet suikeita, tiheästi hammaslaitaisia. Vaaleanpunaiset kukat jopa 4 cm. Siemenkota repeää kypsänä ja sinkoaa siemenet metrien päähän.
Helppo kitkeä, poista mahdollisimman varhain, ennen siementen kypsymistä.
Kitkeminen toistetaan kolme kertaa kesän aikana, sillä pienikin yksilö kukkii ja
muodostaa siemeniä.
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2
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JÄTTIPUTKET
KASVIT OVAT KOOKKAITA, KUKINTOVARSI ON YLEENSÄ 2–3 METRIÄ. VARSI ON LÄPIMITALTAAN
JOPA 10 CM, KARVAINEN, JA SIINÄ ON PUNAISIA LAIKKUJA. LIUSKOITTUNEET LEHDET JOPA 3 METRISIÄ. KUKAT OVAT VALKOISIA TAI HENNON VAALEAPUNAISIA. JÄTTIPUTKET LISÄÄNTYVÄT VAIN SIEMENTEN AVULLA.
LUONNOSSAMME KASVAA MYÖS ALKUPERÄISIÄ KOOKKAITA SARJAKUKKAISKASVEJA, JOITA EI PIDÄ
SEKOITTAA JÄTTIPUTKIIN JA JOITA EI OLE SYYTÄ HÄVITTÄÄ, NE OVAT MITOILTAAN SELVÄSTI JÄTTIPUTKIA PIENEMPIÄ.

Torjunnassa muista: pilvinen sää, suojavaatetus, hengitys- ja silmäsuojat. Jos kasvinestettä joutuu iholle, pitää iho pestä heti vedellä ja saippualla. Suurten ihoalueiden jouduttua kosketuksiin
kasvinesteen kanssa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Komealupiini
Lupiini leviää tehokkaasti siemenistä, jotka säilyttävät itämiskykynsä pitkään. Hävittäminen vaatiikin pitkäjänteisyyttä ja torjuntatyö vie vuosia.
Kun lupiineja on vähän, ne kannattaa kaivaa yksitellen juurineen ylös maasta.
Laajempia lupiinikasvustoja voi yrittää hävittää niittämällä. Niittojäte tulee korjata
pois maaperän liiallisen rehevöitymisen välttämiseksi.

Kaikki vieraslajit löytyvät sivustolta https://www.vieraslajit.fi/fi
EU:n vieraslajiasetus tuli voimaan 1.1.2015. Kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan
1.1.2016 ja uudistettu valtioneuvoston vieraslajiasetus 1.6.2019.

Hävittämiseen liittyvät oikeudet ja säännökset
Kaikkiin yksityisen henkilön toimenpiteisiin toisen alueella, kun kyse ei ole jokamiehenoikeudesta, tarvitaan alueen omistajan tai haltijan suostumus. Tämä koskee myös yleisiä alueita,
joilla tarkoitetaan esimerkiksi kunnalle kuuluvia ulkoilualueita, puistoja, uimarantoja ja vastaavia.
Vaikka kunta olisi sallinut esimerkiksi rauhoittamattomien kasvien keräämisen ulkoilualueilta, tähän ei lähtökohtaisesti sisälly kasvien, edes haitallisten vieraslajikasvien, esiintymien hävittäminen kokonaan.

Pihakirppiksen kohteet kartalla la 4.7. klo 11-15
Hietalahden ja kirkonkylän kohteet

Kirkonkylältä Lestijärven suunta kohde nro 9

Ylikylän ja Tofferin kohteet 6, 10 ja 13

