Halsuan Kuntatiedote vk 47 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 26.11.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %
MUISTUTUS PILAANTUNEISTA REHUPAALEISTA
Pilaantuneet rehu- ja olkipaalit ovat jätettä, ellei niitä käytetä hyödyksi. Vanhoja paaleja ei tule
hylätä ja jättää maastoon. Jatkossa asiaan tullaan kiinnittämään huomiota neuvonnan ja
tarvittaessa siivouskehotusten muodossa.
Toimi näin:
•
•
•
•
•

Vanhoista paaleista tulee poistaa muovit ja rehumassa käyttää esimerkiksi peltojen
viherlannoitteena lohkojen uusimisen yhteydessä.
Halsuan hyötyjäteasemalle saa viedä henkilöauton peräkärryllisen verran
maatalousmuoveja hintaan 25 € / kerta.
Suuremmat muovimäärät voi toimittaa Millespakan jätekeskukseen Alajärvelle, hintaan
155 € / tonni (sis. alv).
Vaihtoehtona on myös maatalousmuovien noutopalvelu Kiertoa Suomesta
(https://kiertoasuomesta.fi/fi/muovit-kiertoon)
Muovien poltto maastossa ei ole sallittua.

Halsuan Rakennus- ja ympäristölautakunta

RISKINARVIOINNIN LAATIMINEN HALSUAN VESI OY
Terveydensuojelulaki velvoittaa talousvettä toimittavia laitoksia tekemään riskinarvion, jotta
vesihuollon häiriöihin voidaan varautua, välttää häiriötilanteita ja toimia poikkeustilanteissa
vahinkoja minimoiden.
Halsuan Vesi Oy on suorittanut riskinarvioinnin yhteistyössä terveystarkastajan ja
ympäristösuojelusihteerin kanssa verkkopohjaisen WSP (Water Safety Plan)-ohjelman kautta.
Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan periaatteen mukaisesti.
Riskinarvioinnin yhteydessä on kartoitettu talousveden laatua ja toimittamista uhkaavia riskejä
koko vedentuotantoketjussa, pohjaveden muodostumisalueelta vedenottamoiden ja verkoston
kautta kuluttajille saakka. Riskien vaikutuksia on arvioitu ilmenemistodennäköisyyden ja
seurauksen vakavuuden perusteella riskiluokkiin, joista kriittisen riskin luokkaan nousevat seikat
vaativat välittömiä toimenpiteitä.
Riskinarvioinnin yhteydessä on laadittu toimenpideohjelma ja aikataulu niille toimenpiteille,
joiden avulla havaittuja riskejä voidaan pienentää. Riskinarvioinnin perusteella vesilaitoksella on
tavoitteena mm. kiinteistöjen vesimittareiden takaiskuventtiilien tarkistuttaminen parin vuoden
sisällä sekä vesijohtoverkoston saneeraaminen viiden vuoden kuluessa.
Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 08.05.2020.

Parturi-kampaamo Hanna tiedottaa
Työni jatkuvat entiseen tapaan. Ajanvaraukset p. 040 865 9896. Tervetuloa!

PERUUTUS
Eri toimijoiden ja yhdistysten ohjeistuksiin perustuen jätämme tänä vuonna sisätiloissa
järjestettävät yhteismyyjäiset väliin. Yhdistykset voivat myydä tuotteitaan ulkomyyntinä
harkitsemissaan paikoissa (torimyynti).
(Lisätietoja Malvisto 044-2863 584 tai Lindfors 0400-769 279).

KIRJASTO TIEDOTTAA!
Teuvo Isokangas Kaustiselta on tavattavissa kirjastossa ma 23.11. klo 17-18.
Hän ottaa vastaan sota-ajan materiaalia JR 29:n ensimmäisen pataljoonan miehistä kirjaansa
varten. Asiasta tarkemmin kuntatiedotteessa vk 44/2020.

Elokuva
SE MIELETÖN REMPPA
torstaina 26.11. klo 19.00 koulun draamaluokassa.
Vapaa pääsy. K-12. Kesto 1 h 26 min.
Tervetuloa!
Sami Hedbergin ja Kiti Kokkosen tähdittämä hillitön Se mieletön remppa
-komedia kertoo pariskunnasta, joka perii unelmiensa talon ja joutuu
keskelle kaikkien aikojen remonttisoppaa.

Yritystalo auki joulunavauspäivänä pe 27.11. klo 14-19
Myynnissä:
Kauneuspisteeltä Oriflame-tuotteet ja lahjasetit
Perfect Home
Hierontapalvelu Tiaskorpi: lahjakortit hierontaan (paikalla klo 14-16)
Tupperware (paikalla klo 16 alkaen)
Tiinan käsityöt
Meikkipusseja, tyynynpäällisiä, avainnauhoja ja saunatyynyjä Marimekko-kankaista
Käsintehtyjä joulutonttuja ja narutonttuja
Tossuja
Punajuuria ja perunoita
Kauratuotteita ja hunajaa
Tervetuloa ostoksille!

JOULUNAVAUS
HALSUALLA
27.11. klo 16-18
Halsuan kunta järjestää pienimuotoisen joulunavauksen Kotipesän pihassa
Ohjelmassa:
• Joulupuuro
• Arvontaa (arvontalipuke löytyy viimeiseltä sivulta)
• Bingo alkaen klo 17.30
Arvonnassa ja bingossa hyvät palkinnot.
Tervetuloa!

Halsuan Energiaosuuskunnan vuosikokous
27.11. 2020 klo 19.00 Halsuan kunnanvirastolla, (Kauppisentie 5)
Tervetuloa!

Hallitus.

Urheiluhallilta löytynyt rannekello, voi noutaa kunnanvirastolta.

Meriläisen Martat
Vallitsevan tilanteen takia perinteinen
joululauluilta Meriläisen museolla peruutetaan,
sen sijaan on tulossa
pe 11.12. klo 12 alk. joulumyyjäiset torttukahveineen Halsua-talolla.
Tervetuloa!
Meriläisen Martat
Halsuan Nuorisoseura ry:n SYYSKOKOUS la 12.12.2020 klo 16.00 Ns-talolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat

Tervetuloa!

MLL:n Halsuan osaston VUOSIKOKOUS
ti 24.11.2020 klo 19 kunnantoimistolla
Hallituksen kokous klo 18.30 Tervetuloa!

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 30.11. klo 18
Keskustelemme Minna Lindgrenin kirjasta VIHAINEN LESKI.
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

Arvontalipuke
Tällä arvontalipukkeella voit osallistua Halsuan joulunavauksessa järjestettävään arvontaan.
Arvontalipukkeita otetaan vastaan Kotipesän pihassa joulunavauspäivänä. Arvonta suoritetaan
perjantaina 27.11. klo 18

Nimi ja puhelinnumero

