Halsuan Kuntatiedote vk 20 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset ke 25.5.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Ilmoitukset seuraavaan kuntatiedotteeseen (vk 21) jo
keskiviikkona 25.5. klo 12 mennessä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käynnistää tuntitöiden kilpailutuksen seuraavien töiden osalta: rakennustyöt, sähkötyöt, LVI-työt ja konetyöt.
Tarjousten jättöaika 31.5.2022 klo 15 mennessä.
Tehtävät sopimukset ovat voimassa vuoden loppuun (1.6.-31.12.2022)
Tarjouspyynnöt ja -lomakkeet ovat kunnan nettisivulla, johon linkki ajankohtaista-palstalla.
Lisätiedot tarvittaessa: Antti Tuominiemi, puh. 040 680 2220

Kaikki jäte ei kuulu viemäriin
Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi sen mikä on ensin syöty ja juotu sekä tavalliset pesuvedet.
Viemäriin sopimattomat jätteet tai nesteet aiheuttavat ongelmia kiinteistön omissa viemäreissä,
yleisessä viemäriverkostossa, pumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamoilla.
Käytä siis viemäriä oikein.
Viemäriin eivät kuulu:
Vanupuikot, tulitikut, tupakantumpit, vaipat, kosteuspyyhkeet, terveyssiteet,
muovit, tamponit, kondomit, käsipyyhepaperit, sukkahousut, tekstiilit, paistinrasvat,
ruuan tähteet, paperihylsyt, imurin roskat, vaaralliset ongelmajätteet
(esim. polttoaineet, lääkkeet, liuottimet, lakat ja maalit yms.).

Puutarhajätettä voi viedä Halsuan hyötyjäteasemalle aseman
aukioloaikoina. Hinta 10 € peräkärryllinen.
Hyötyjäteasema Halsua, Ilmarisentie 3, avoinna ti 15-18 ja to 11-14.

ENERGIANEUVONNAN KIRJASTONÄYTTELY KULUTTAJILLE
Halsuan kirjastossa 19.5.-9.6.2022
Kirjastonäyttelyssä on esillä monenlaista tietoa kodin ja vapaa-ajan energiakulutukseen liittyen.
Energianeuvoja paikalla 9.6. klo 12–14.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Kotikuluma, viikko 21
ma-ke
to
pe-su

lounas
suljettu
grilli ja pizza auki (perjantaina ei lounasta)

Vuokrataan asunto
Kiinteistö Pihlajamäki Ky, Perhontie 14 (Op:n viereinen rakennus)
Asunto
- tupakeittiö, huone, vaatehuone, pesuhuone, sauna, noin 55 m2
- remontoitu
- palvelut lähellä, pankki, posti, kauppa, apteekki, kirkko
- heti vapaa
Muut vuokrattavat tilat
- noin 80 m2 liiketila ja n. 25 m2 toimisto
Myös koko kiinteistö myytävänä.
Tapio Jokela
040 556 1121, tapio.jokela@pp2.inet.fi

Lomituksen paikallisyksiköiden yhdistymisen tilanne
Paikallisyksiköiden yhdistämisen valmistelutyöstä on vuoden vaihteessa vastannut projektiryhmä, joka
koostuu kaikkien kuuden paikallisyksikön vastuuhenkilöistä. Ryhmän tehtävänä on ollut tuoda yhteen kaikki
tarvittava tieto alueen yksiköistä; hallinnosta, lomittajista ja asiakkaista ja johtaa valmistelua. Valmistelun
pohjatyönä käytetään Melan valtakunnallisen hankkeen ja organisaatiojohtamisen asiantuntijoita.
Käytännön toimia uusien toimintatapojen muodostamiseksi pohditaan myös koko lomahallinnon voimin
erilaisissa työryhmissä kuten lomittajien työvuotosuunnitteluun, tilakäynteihin, asiakaspalveluun sekä
palkka- ja henkilöstötietojen käsittelyyn liittyen.

Alueellinen organisoituminen
Hallinnollinen keskus on Toholampi ja lisäksi on sovittu kaksi sivutoimipistettä Kalajoelle sekä Nivalaan.
Tämän lisäksi selvitetään kunnilta miten voidaan järjestää paikallinen asiointi asiakkaille sekä lomittajille
kokouksia ym. varten.
Oranisoitumisesta on sovittu, että yksikössä muodostetaan kaksi aluetta: eteläinen ja pohjoinen. Lomittajien
työvuorosuunittelu toteutetaan tiimeissä. Tiimien tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku ja alueellinen
tuntemus sekä välttää henkilöriippuvuus tilakäyntien ja poissaolojen sattuessa.
Valmistelun tavoitteena on saada organisaatiomalli valmiiksi kesäkuun aikana, jotta Toholammin kunta voi
perustaa tarvittavat virat ja toimet ennen kesälomakautta. Organisaatio olisi valmis myös henkilötasolla
syyskuun aikana.

Yhteistoimintaryhmä
Lomituspalvelujen eri osapuolten yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi paikallisyksikön toimialueelle
perustetaan yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomituspalveluiden
hallintohenkilöstö, lomittajat ja Mela-asiamies sekä kunnanhallituksen edustaja. Alueen tuottajaliitot MTK
Keski-Pohjanmaa ja MTK Pohjois-Suomi nimeävät maatalousyrittäjien edustajat ja Suomen Turkiseläinkasvattajien liitto turkisyrittäjien edustajan. Lomittajat valitsevat keskuudestaan lomittajien edustajat.
Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on toimia lomituksen hallintohenkilöstön tukena lomituspalvelujen
järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä, seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön
toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu.

Sähköinen asiointi
Sähköinen asiointi mahdollistaa monipaikkaisen toimintatavan ja turvaa sujuvan asioinnin.
Yhteydenpidossa ja asioinnissa on jo nyt pitkälti siirrytty sähköiseen asiointiin. Jatkossa on mahdollista
asioida sähköpostitse myös suojatun sähköpostin välityksellä. Lomitusnetin käyttö on myös lisääntynyt ja
sen käyttöä tullaan asioinnissa lisäämään. Lomitusnetissä tehdyt hakemukset vähentävät lisäselvityspyyntöjen määrää. Puhelinpalvelussa siirrytään keskitettyyn asiakaspalveluun ja tämän käyttöönotosta
tiedotetaan myöhemmin lisää.

Tiedotus
Tässä vaiheessa Toholammin yksikkö on tiedottanut kuntia yhteisessä tilaisuudessa Teamsin välityksellä.
Paikallisyksiköt ovat omissa yksiköissä voineet jakaa tietoa hallinnolle ja lomittajille sekä yhteistyötahoille.
Liikkeenluovutukseen ja henkilötietojen siirtoon liittyen on asiat käsitelty YT-menettelyn mukaisesti kaikissa
nykyisissä hallinnoivissa kunnissa. Myöhemmin järjestetään tilaisuuksia myös asiakkaille tiedotusta ja
keskustelua varten. Myös lomituspalvelulakiin on tulossa muutoksia ja näistä muista eteen tulevista asioista
kerromme tilanteen mukaan.
Paikallisia tilaisuuksia järjestämme syksyn aikana eri paikkakunnilla eri osapuolille, jokainen oman yksikön
puitteissa.
Yhteistyöterveisin
Sanna Niemi
lomituspalvelujohtaja
Toholammin kunta
040 150 5220

Carita Söderbacka
vt. lomituspalvelupäällikkö
Kaustisen kunta
050 318 0346

Hanna Nikupaavo
lomatoimenjohtaja
Kalajoen kaupunki
044 4691 253

Markus Rauma
lomituspalvelujohtaja
Nivalan kaupunki
040 344 7260

Urpo Åvist
lomatoimenjohtaja
Reisjärven kunta
040 3008 225

Tuija Naakka
lomituspalvelupäällikkö
Haapaveden kaupunki
044 7591 317

Osallistuminen Halsuan järviryhmän roskakalahaasteeseen
Nimi
Kalastettujen särkikalojen (särki, lahna) määrä (kg)
Muut mahdolliset terveiset järviryhmälle

Palauta kuntaan 31.8.2022 mennessä! Osallistujien kesken arvotaan lounaslippupaketti
Kotikulumaan (sis. 2 lounaslippua).

