Halsuan Kuntatiedote vk 2 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 20.1.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

ALUEVAALIT 2022
Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 23.1.2022 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello
20.00 asti. Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto.
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii Halsuan kunnanvirasto seuraavina aikoina:
pe
14.1.2022
klo 9.00-16.00
la-su
15.-16.1.2022
klo 12.00-15.00
ma-ti
17.-18.1.2022
klo 9.00-16.00
Kulku ennakkoäänestykseen paloaseman takaa valtuustosalin ulko-ovesta.
Käytäthän äänioikeutesi, vain äänestämällä voit vaikuttaa.

Pieni ele -lipaskeräys toimii vaalipaikalla ennakkoäänestyspäivinä 12.-18.1.22 ja vaalipäivänä 23.1.22. Mukana Perhonjokilaakson Diabetesyhdistys, Sydänyhdistys ja Kehitysvammaisten Tukiyhdistys. Kiitos tuesta!

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 19.1.2022 klo 19, perinteisellä hiihtotyylillä.
Lähtöpaikka harjun puolella ja ilmoittautuminen lähtöpaikalla. Pakkasraja
-15 astetta. Tervetuloa! Hiihtojaosto

Halsuan kalastuskunnan lupia ja pyydysmerkkejä on myynnissä
Ruuskan huoltoasemalla ja Camping-Halsuan Helmessä.
Luvan hinta halsualaisille 15 €, muille 25 €
Pyydysmerkkejä voi ostaa 5 kpl lupaa kohden, 1 €/kpl
Kalastaessasi verkolla tai katiskalla Halsuan kalastuskunnan alueella tarvitset
kalastusluvan ja pyydysmerkin.

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7
Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin klo 18.00
Ruokajaot pe 14.1. ja 28.1. alk. klo 17.00
Lyhty-kirppis joka ke klo 11–15.00 ja pe klo 12–18.00
Tervetuloa! Huom. turvavälit ja maskit.

Meriläisen Martat
Toiminnansuunnitteluilta pidetään etänä ti 18.1.2022 klo 18–20. Ilmoittautukaa iltaan
lähettämällä nimet, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron Raunille sähköpostitse
rauni.lampela@martat.fi tai puh. 06 8313127 (arkisin 9-14) vähintään kaksi päivää ennen. Kutsun saatte sähköpostiinne viimeistään edellisenä iltana. Kokoonnumme pienellä
porukalla Halsua-talolle klo 17.30 alkaen seuraamaan Teams-lähetystä.
Lisätietoja Maili Ruuska 040 5765694.
Tervetuloa!

Kaipaavatko hiihtosuksesi huoltoa! Tarjoan suksien peruskunnostusta 15 €/pari
Huolto pitää sisällään: Suksien pohjien perusteellisen puhdistuksen,
Vanhan pito- ja luistovoiteen poiston
Uuden pohjavoiteen lisäyksen pito ja luistoalueille.
p. 040 184 0481 Timo

Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja
liikenteen ongelmista. Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia
ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä
oleva vesi, tielle kaatunut puu, liukas tie. Ilmoittajilta pyydetään
tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.
Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen
laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus.
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback
Tienkäyttäjän linja, 24 h, p. 0200 2100 (pvm.). On mahdollista
soittaa myös 112 Suomi -sovelluksen kautta, jolloin soittajan
sijainti välittyy puhelun mukana.

Maaseututoimi tiedottaa
EU-eläintuet
13.1.2022 avattavaksi suunniteltu EU-eläintukien osallistumisilmoituksia koskeva hakuaika
siirtyy. Haku avataan aikaisintaan 20.1.2022.
Eläinten hyvinvointikorvaus
Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuaika sen sijaan on avautunut 13.1.2022. Hakuaika
päättyy 2.2.2022.
Eläinten hyvinvointikorvauksen uusi toimenpide on ’hyvinvointisuunnitelma’. Tämä toimenpide korvaa aikaisempina vuosina olleet toimenpiteet ’ruokinta ja hoito’. Toimenpide
on vapaaehtoinen.
Jos ’hyvinvointisuunnitelma’ valitaan toimenpiteeksi, suunnitelma tulee jättää hakemuksen liitteenä. Toimenpiteen ehtona ovat myös ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi.
Nämä tulee myös liittää hakemukseen. Liitteiden myöhästymisestä seuraa tuen alennus.

Suomi.fi valtuuttaminen uudessa nautarekisterissä
Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama
Suomi.fi- valtuudet. Valtuuksien avulla voit valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan
puolestasi tietoja nautarekisteriin ja/tai selaamaan nautarekisterin tietojasi. Valtuuden
nautarekisterin ilmoitusten tekemiseen ja selaukseen voi antaa henkilö, joka on rekisteröitynyt kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin.
Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Ennen käyttöönottoa eläintenpitäjien tulee tehdä tarvittavat valtuutukset, jotta tieto kulkee jatkossa nautarekisterin ja
esimerkiksi Nasevan tai Minun Maatilani -sovelluksen välillä. Valtuutus mahdollistaa sen,
että eläintenpitäjä ilmoittaa jatkossakin tiedot vain yhteen paikkaan. Esimerkiksi Mtechin
Minun Maatilani -sovelluksella voi tehdä ilmoitukset myös viralliseen nautarekisteriin, kun
eläintenpitäjä antaa valtuudet Mtechille sekä tietojen katseluun että ilmoittamiseen.
Eläintenpitäjä ratkaisee itse, mitkä kaikki tahot hän valtuuttaa ja millä tavoin.
Valtuutukset tehdään Suomi.fi-valtuuksissa.
Tarvittaessa ota yhteyttä neuvojiin mm. Jarmo Sillanpää puh.040 562 7000
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, Maaseutuyksikkö KaseKa, puh.
040 680 2215, sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi

UUSIA KURSSEJA KEVÄTTALVELLA:
(110452) HUOVUTUSKURSSI HALSUALLA 4.2. – 20.2.2022

Kurssilla valmistetaan yksilöllisiä huovutustuotteita eri tekniikoihin perehtyen.
Ensikokoontumisessa kartoitetaan materiaalin hankintatarve ja valmistetaan
pieni huovutustyö. Viikonloppuna huovutetaan erilaisia töitä kurssilaisten kiinnostuksen mukaan. Kokoontumiset pe 4.2. klo 18–20.15, pe 18.2. klo 17–20,
la 19.2. ja su 20.2. klo 10–14.30 Halsuan yhtenäiskoululla.
Kurssimaksu 20 €, opettajana Eeva-Riitta Forsberg

(110451) KÄSITYÖPAJA PERHOSSA KIVIKANKAAN KYLÄTALOLLA 24.1. – 11.4.2022

Käsityöpajassa on mahdollisuus kokeilla eri tekniikoita joustavasti ja kiinnostuksen mukaan. Esim. solmeilua, mikrovärjäystä, huovutusta, kirjovirkkausta
ja Tilda-ompelua. Kokeilujen tuotokset pyritään jalostamaan erilaisiksi käyttötuotteiksi. Varaa ensikokoontumiseen mukaasi ohuehkoja puuvillalankoja
sekä lankaan sopiva virkkuukoukku. Kokoontumiset maanantaisin klo 10–13.
Kurssimaksu 30 €, opettajana Eeva-Riitta Forsberg.
Ilmoittaudu viimeistään viikko ennen kurssin alkamista joko netin kautta
(www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso) tai puhelimitse 050-5790 151 / 050-5790 163

