Halsuan Kuntatiedote vk 1 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 14.1.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Liikuntatoimen terveiset!
Kiitos kaikille teille, jotka maksoitte viime vuonna punttisalimaksun. Maksulla voimme kunnostaa
ja kehittää punttisalia.
Nyt olisi taas aika maksaa kevään punttisalimaksun 35 € (ajalle 1.1.-30.6.2021)
Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08. Muista merkitä käyttäjän nimi.
Punttisalin kertamaksu on 5 € ja yksi kuukausi 10 €.
Punttisalimaksu koskee kaikkia 15-vuotta täyttäneitä, alle 15-vuotiaat treenaavat
ilmaiseksi, mutta vai huoltajan tai valmentajan kanssa.

Uudenvuoden tervehdys Halsua-talolta!
Halsua-talon vapaaehtoisvoimin pyörittämiseen tarvitsisimme taas apuanne
vapaaehtoisen kannatusmaksun muodossa.
Yritykset/yhdistykset 20,Yksityiset 5,Tilinumero Halsua-talo ja Viljami Kalliokoski museo
FI81 5033 0320 0105 31
Vuokraamme taloa erilaisiin tilaisuuksiin 30,-/vrk
isommat tilaisuudet sopimuksen mukaan.
tiedustelut 0400 967 276/Eija
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Lyhty-seurakunta järjestämä

Ruokajakelu
pe 8.1. klo 16.30-17.30
pe 22.1. klo 16.30-17.30
Keskustelu- ja rukouskokous klo 18 Tervetuloa!
Ruokajakelussa muistetaan pitää 3 metrin turvavälit ja vahva suositus kasvomaskien käyttöön.

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
TUKIYHTEENVETO VIPU-PALVELUSTA
Näet tiedot maatilallesi maksetuista tuista Vipu-palvelussa heti, kun tuki on maksettu.
Tukiyhteenvedon saat Maatila-valikosta, kohdasta Maksutapahtumat. Ruokavirasto ei enää
lähetä tukiyhteenvetotietoja postin kautta.
ELÄINMÄÄRÄILMOITUKSET 17.2.2021 MENNESSÄ
Vipu-palvelussa on mahdollista tehdä 7.1.2021 alkaen eläinmääräilmoitus v. 2020.
Eläinmääräilmoitukset koskevat tiloja, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointitukea v. 2020
sioista tai siipikarjasta.
Myös tilat, jotka ovat hakeneet v. 2020 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta tai
sikatalouden tuotannosta irrotettua tukea, ilmoittavat hevoset ja ponit sekä siipikarjan. llmoitus
on syytä tehdä, ellei vaadittava eläintiheys 0,35 ey/ha täyty naudoilla, sioilla, lampailla ja
vuohilla.
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2021.
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT ON JULKAISTU
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta
vuodelle 2021. Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit valita
eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden
laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta,
esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella. Voit tehdä uuden sitoumuksen
kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2021. Haku
avautuu Vipu-palvelussa alkuvuodesta. Tiedotamme haun ajankohdasta tarkemmin, kun
valtioneuvoston asetus hyvinvointikorvauksen sitoumuksesta on tullut voimaan.
Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2021 alkaen.
Sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka
ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm.
lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELYkeskuksesta päätöksen. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan
ELY-keskuksessa Heikki Rautio, antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi,
p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, 040 680 2215, jussi.karhulahti@halsua.fi

Järviseudun jätelautakunnan jätemaksutaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto
on kuulutettuna kunnanviraston ilmoitustaululla ja verkkosivulla Kuulutukset – Halsuan kunta
Kuulutuksissa on taksa kokonaisuudessaan sisältäen myös jätekeskukselle toimitettavien
jätteiden hinnat.
Perusmaksut vuodelle 2021
-

Vakituinen asunto, kuntien toimitilat
Vapaa-ajan asunto
Vapaa-ajan asunto (vakituinen asunto Millespakka Oy:n
toimialueella)
Hyötyjäteaseman vastaanottomaksut, korkeintaan 2 m 3 jäte-eriä
-

Minimimaksu
Henkilöautollinen
Henkilöautollinen + peräkärryllinen tai pakettiautollinen

hinta € sis. alv
38,50
16,00
12,70
kotitalous

yritys

10,00
15,00
25,00

15,00
20,00
30,00

Maksutta akut, autonrenkaat, jäteöljy, loisteputket ja lamput, metalli, sähkö- ja
elektroniikkaromu, joka vastaa kotitalouksien SER-jätettä. Ei esim. pakasteallas.

Halsuan koronatiedote 5.1.2021
Keski-Pohjanmaa on koronaviruksen leviämisen kiihtymisvaiheessa. Kiihtymisvaiheen
suositukset ovat voimassa 17.1.2021 saakka.
Määräyksistä ja suosituksista tarkemmin linkistä: Määräykset ja suositukset - Soite

Kokoontumisrajoitukset
•

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin
tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu.

Halsuan kunnanvirasto
- asiointi ajanvarauksella
- keskuksen numero 040 680 2211
Muistoadressit kerätään niin, että listat ja keräyslipas ovat aulassa. Tasaraha

Harrastustoimintaa koskevat suositukset
•

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään
kaikenlainen sisätiloissa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta.

•

Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa
turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja
esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten
harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin.

•

Urheiluhallissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin
joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta.

Halsuan kirjasto
Henkilökunta paikalla:

ma, ke, pe 14-19 ja to 10-16

Omatoimikirjasto on avoinna

ma-pe, su 8-21 ja la 8-18

Urheiluhalli

Suljettu ulkopaikkakuntalaisilta.

Käsidesiä on käytettävä ja punttisalin käyttäjien tulee desinfioida käyttämänsä käsipuntit ja
kuntolaitteet suihkepullon ja käsipyyhepaperin avulla käytön jälkeen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
•
•
•

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.
Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava hoidettavan omassa
huoneessa ja yleisiä oleskelutiloja vältetään.
Tarkista toimintayksikön ajantasaiset ohjeet ennen vierailua.
Tällä hetkellä Kannelmassa asuvaa voi käydä tapaamassa 1-2 henkilöä kerrallaan/vrk,
ilmoita etukäteen vierailustasi 040 804 5553.

Matkustussuositukset
•

Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

