Halsuan Kuntatiedote vk 44 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 5.11.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kunnanvaltuuston kokous torstaina 12.11.2020 klo 19
Käsitellään vuoden 2021 veroprosentit ja muut ajankohtaiset asiat
Tervetuloa seuraamaan kokousta!

Opiskelija-avustukset haettavana
Halsuan kunnassa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla lukiossa tai ammatillisessa
oppilaitoksessa opiskeleva, tai näiden jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija on oikeutettu 300 €
vuosittaiseen opiskelija-avustukseen. Opiskelijan on asuttava vieraalla paikkakunnalla ja
opiskelun on oltava päätoimista. Hakijan on vuonna 2020 täytettävä vähintään 18 vuotta.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan nettisivulta. Hakemus on
toimitettava kunnanvirastoon niin, että se on perillä viimeistään perjantaina 13.11. klo 15
mennessä.
Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelun päätoimisuutta osoittava
todistus. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202. Kunnanhallitus

Koronatiedote 30.10.2020, Keski-Pohjanmaan alue on koronaepidemian perustasolla
Keski-Pohjanmaalla on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus käytössä julkisissa tiloissa,
kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa.
Kuntalaisia kehotetaan noudattamaan yli 15-vuotiaille annettua maskisuositusta sekä edelleen
hyvää käsihygieniaa ja 1-2 metrin turvavälien säilyttämistä.
Alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin
osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä on kielletty marraskuun loppuun saakka. Mikäli
tilaisuudessa pystytään noudattamaan annettuja ohjeita turvallisuudesta, voi tilaisuuteen
osallistua useampiakin henkilöitä.
Halsuan koulu
Koululla huolehditaan käsihygieniasta ja luokkakohtaisista turvaväleistä sisätiloissa,
kasvomaskien käyttöä suositellaan erityisesti yläkoululaisille (hlökunnan lisäksi).
Koululaiskyydityksissä kuljettajille vahva maskisuositus. Toistaiseksi koulu on lähiopetuksessa,
seurataan ohjeistusta ja siirrytään tarvittaessa etäopetukseen.
Kirjasto Henkilökunta paikalla:
Omatoimikirjasto on avoinna

ma, ke, pe 14-19 ja to 10-16
ma-pe, su 8-21 ja la 8-18

Kunnanvirasto On avoinna normaalisti ma-pe klo 9-15.
Mahdolliset tapaamiset on hyvä sopia viranhaltijoiden kanssa etukäteen.
Muistoadressit kerätään niin, että listat ja keräyslipas ovat aulassa (tasaraha)
Urheiluhalli
Punttisalin käyttäjiä pyydetään desinfioimaan käyttämänsä käsipuntit ja kuntolaitteet
suihkepullon ja käsipyyhepaperin avulla käytön jälkeen.

ISÄNPÄIVÄKAKKUKURSSI lapsille
koulun opetuskeittiöllä la 7.11.2020.
Alle 5-vuotiaat huoltajan kanssa.
Ilmoittautuminen ma 2.11. mennessä
Maili Ruuska 040 5765694
Eija Salmela 0400 967276
Tervetuloa!
Meriläisen Martat
Hei martta!
Tule martta-iltaan Halsua-talolle ke 4.11. klo 18.00.
Suunnittelemme isänpäivää ja joulunalustapahtumia. Kaikki mukaan!
Tervetuloa!
Meriläisen Martat

Vuokralle tarjotaan
Vuokrataan paritalosta saunallinen kolmio 68 m2, juuri remontoitu, valoisa ja rauhallinen.
sijainti Alitie 21, Halsua p. 0400 478 434 Asko Kauppinen

KASE Kauppa on auki!
KASE Kauppa on Kaustisen seutukunnan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa toteuttama
lahjakorttien verkkokauppa. Kauppa löytyy sivuilta www.kaustisenseutu.fi ja sieltä oikealta
”KASE Kauppa”.
KASE Kaupan tarkoituksena on auttaa alueemme yrittäjiä korona-ajassa ja lisäämään myyntiä
tuomalla yrittäjälle helppo uusi myyntikanava. KASE Kaupassa on mukana jo liki 20 yrittäjää ja
lisää sopii. Kaupasta voit hankkia lahjakortteja eri liikkeisiin alueellamme, mukana on kauppoja
ja palveluyrityksiä.
Käytä siis KASE Kauppaa ja vinkkaa vaikka kauempana asuville sukulaisille tästä
mahdollisuudesta!
Miten yrittäjänä pääsen mukaan KASE Kauppaan?
Yrittäjälle KASE Kaupasta ei tule kustannuksia. Ainoastaan myyntitapahtumista pidätetään 2€:n
käsittelymaksu verkkokaupan alustan toteuttaneen yhteistyökumppanimme toimesta ja tätä
varten yrityksen on allekirjoitettava palvelusopimus yhteistyökumppanimme kanssa. Kaustisen
seutukunta auttaa yrittäjiä saamaan tuotteensa ja/tai palvelunsa KASE Kauppaan myyntiin.
Mikäli kiinnostuit, toimi näin: Alla olevasta linkistä löydät lomakkeen, jolla voitte nyt alkaa
toimittamaan meille tietoa lahjakorteista. Linkistä löydät lomakkeen ja lyhyet ohjeet, mm.
mahdollisten lahjakortteihin toivomienne kuvien osalta (kuvat eivät toki pakollisia). Eli nyt voitte
jo alkaa lähettää kuvauksia – hintoineen- tuotteistanne ja palveluistanne. Me KASEn puolesta
hoidamme nämä sitten tuonne järjestelmään eli teidän ei tarvitse ”säätää” sen enempää!
Lomakkeeseen tästä: https://bit.ly/2WLahor
Mikäli lomakkeen osalta tai palvelusta muutoin on kysyttävää, niin ole yhteydessä.
Lahjakorttiverkkokaupasta saat lisätietoja:
timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi tai jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

Kanalan Vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan Osuuskunnan alueella olevien
vesimittareiden lukemia 22.11.2020 mennessä.
puh. 040 5655 425 tai sähköposti anneli.kentala@halsua.fi
Ilmoituksen voi myös jättää Lestijärventie 1076, vihreä postilaatikko (joko tällä tai muulla
paperilla). Vesiosuuskunnan toimesta tehdystä luennasta peritään maksu.
Vesimittarilukema: ______________________________________
Asiakkaan nimi ja päiväys: _________________________________________
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 2 kahvipakettia!

KIRJASTO TIEDOTTAA!
HEI! Olen Teuvo Isokangas Kaustiselta
Otan vastaan marraskuun aikana Perhonjokilaakson kuntien kirjastoissa sekä Ullavan
kirkonkylän, sekä Rahkosen kirjastoissa sota-ajan materiaalia JR 29:n ensimmäisen
(Perhonjokilaakso) pataljoonan miehistä (lisäksi ensimmäinen komppania oli Ullavasta) kirjaani
varten.
Miten tunnistan onko läheiseni ollut kyseisessä pataljoonassa? Jos tarinoissa, päiväkirjassa,
sotilaspassissa tms. on mainintaa seuraavista paikoista, Korpiselkä, Tsiipakka, Värtsilä, Laaja,
Hyrsylä, Yläjoki, Somba, Prääsä, Petroskoi, Syväri tai Homorovitsa, on hän todennäköisesti ollut
kyseisen rykmentin pataljoonassa. Kirjaan tulee miehistöluettelo yli 1000 miehestä.
Onko sinulla edellä mainitun kaltaista, joko vaarisi, isäsi, setä/eno tai jonkun muun läheisesi
”pienintäkin” tarinaa, päiväkirjaa, rintamakirjeitä tai valokuvia? Onko muistoa siitä mitenkä tieto
kaatumisesta tuli kotiin? Mikä oli ensireaktio?
Voit laittaa edellä mainitut kirjekuoreen ja tuoda marraskuun aikana kuntasi kirjastoon. Laita
kirjekuoreen myös puhelinnumerosi, osoitteesi, että voin palauttaa materiaalin. Aina voit soittaa
minulle puh. 040-504 0107 tai lähettää os. Teuvo Isokangas, Siltatie 2, 69600 Kaustinen,
s-posti: teuvo.isokangas@gmail.com.
Olen tavattavissa henkilökohtaisesti kirjastoissa seuraavasti: Halsua ma 23.11. klo 17-18,
Perho ti 24.11. klo 17-18, Veteli ti 17.11. klo 17-18, Kaustinen ma 30.11. klo 17-18, Ullava
Rahkonen ma 16.11. klo 17-18 ja kirkonkylä to 26.11. klo 17-18.
Kiitos jo etukäteen, Teuvo
**********************
SATUTUOKIO lapsille kirjastossa ti 3.11.2020 klo 10.00-10,30.

Uimarannalla on pari venettä uppoamassa!

Tervetuloa kuuntelemaan!

Keskinäisen anteeksiannon lähteelle -raamattupäivä Isänpäivänä 8.11.2020 Halsualla
Paikka: seurakuntatalo
Tilaisuuden ohjelma
Klo 17.00 Kahvittelu
Klo 17.30 Raamattuopetus: Anteeksianto ja kotien elämä, Jouko Heikkinen
Yhteislaulua, Siionin kannel
Raamattuopetus, Abrahamin ja Lootin sovinto, Pasi Palmu
Yhteislaulua, Siionin kannel
Puhe, Juha Karhulahti
Miten isät opettavat lapsilleen anteeksiantoa ja -pyytämistä, Kimmo ja Marko haastateltavina
Huom! Tilaisuudessa mahdollista maksaa Halsuan Sleyn jäsen maksu (3 euroa).
Tilaisuuden jälkeen messu kirkossa klo 19. Juha Karhulahti, Pasi Palmu saarna. Aino-Maija
Ylikoski, laulu
Tervetuloa!

Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku
Nyt vihdoinkin pääsemme yhdessä käytännössä suunnittelemaan ja työstämään Halsuan
maaseutuelinkeinoja kohti yrittäjien itsensä tavoittelemaa tulevaisuutta kohti.
Tärkeissä työpajoissa suunnitellaan ja rakennetaan konkretiaa askel kerrallaan. Jokaisessa
työpajassa on oma aiheensa alustuksineen. Työpajojen pohjamateriaaliksi ja ajatusten
herättäjiksi viime keväänä haastateltiin alueen yrittäjiä puhelimitse.
Ensimmäinen kokoontuminen on ti 17.11. klo 10-14
ja toinen kerta ti 8.12. klo 10-14
Työpajoihin siis keväällä ilmoittautuneet kunnan valtuustosaliin paikalle. (Työpajapäivän
aikana osallistujille 2 x kahvitarjoilu.)
Mukaan mahtuu vielä lisää porukkaa. Jos mielenkiintosi heräsi, kysäise lisätietoja
allekirjoittaneelta. Nyt puhalletaan yhteen hiileen ja annetaan ideoiden roihuta
Terveisin hankkeen uusi projektipäällikkö Pirita Yliaho / Suomen Yrittäjäopisto,
pirita.yliaho@syo.fi, puh: 040 828 4403

