Halsuan Kuntatiedote vk 42 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 27.10.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Urheiluhallin käyttäjät

-

hallivuorolisäys: to klo 17.00–18.30, yksityisvuoro
punttisalin käyttäjät – niin nuoret kuin vanhat: maksattehan punttisalin
käyttömaksun!
• maksut: 5e/kerta
10€/kuukausi
35€/ 6 kk (puoli vuotta)
• tilille: FI96 5033 4820 0101 08 / Halsuan kunta

Punttisali ei ole varattavissa. Mikäli hallivuoron varanneet eivät käytä vuoroaan,
halli on vapaasti käytettävissä muille asiakkaille.
Selätetään pimeysahdistus ja lähdetään liikkeelle! Tervetuloa hallille!
Liikuntatoimi

HALSUAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2023-2026
Halsuan kunnan kuntastrategiatyö vuosille 2023-2026 on käynnissä, strategia laaditaan
neljän vuoden jaksolle kerrallaan.
Kuntastrategia on yksi tärkeimpiä päätöksentekoa ohjaavia asiakirjoja, siksi sen laadinnassa halutaan kuulla laajasti erilaisia Halsualla vaikuttavia sidosryhmiä. Alla oleva ilmoitus
koskee halsualaisia nuoria, kutsumme teitä aktiivisesti mukaan vaikuttamaan strategian sisältöön ja painopisteisiin!

Strategian etenemisestä ja eri kohderyhmille suunnattavista työpajoista tiedotetaan erikseen. Olkaa kuulolla!

Digiraati-palvelu toteutetaan yhteistyössä Kaustisen seutukunnan kanssa.

JOULUKONSERTTI
Tulossa: laulaja-sellisti Seeli Toivion joulukonsertti Halsuan kirkossa ke 7.12. klo 19.00.
Orientoidu jouluun ja laita päivämäärä jo kalenteriisi!

KIITOS kaikille Hiljan Lenkille osallistuneille ja järjestäjille!
Tapahtumassa arvontapalkintoja voittivat: Pekka Kellokoski, Karri Tuominiemi, Kari Patana, Simo ja Hanna-Kaisa Hotakainen, Evely Kähr, Lilija ja Lotta Mastokangas.
Kiitokset myös arvontapalkintojen lahjoittajille: Oriflame/Satu Laasasenaho, parturi-kampaamo Hanna, Timo Marjusaari, Anita ja Voitto Tuominiemi, Hanne ja Petri Jylhä ja Halsuan kunta.
Ensi vuonna uudestaan!

Ylikylän kyläyhdistys ja Liikuntatoimi

Meriläisen Martat

Perinteinen isänpäiväkakkukurssi la 12.11.2022 klo 12.00. Lapset ja/tai huoltajat voivat
osallistua myös kakkupohjien tekoon pe koulun opetuskeittiöllä klo 14.00 alkaen.
Ilmoittautuminen molempiin päiviin Eija 0400 967276 tai Maili 040 5765694 ma 7.11 mennessä. Tervetuloa!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys

Tulossa: "Elämäni biisi" Ylikylän kylätalolla la 19.11.2022 karaokelaulajien esittäessä valitut
musiikkikappaleet. Yleisö voi osallistua arvaamaan kenen biisi soi.
Avoin kaffitilaisuus Halsua-talolla perjantaina 28.10. klo 13!
Tervetuloa viettämään virkistävää syyspäivää kanssamme kahvittelun ja juttelun merkeissä.
Lisätietoja: SRK diakoni Tiina Karhulahti 040 732 4117.
Tilaisuuden järjestää: SPR Kaustisen osaston Halsuan ystävätoiminta, Eläkeliiton Halsuan
yhdistys ja Halsuan seurakunta

Kaustisen seutukunta tiedottaa

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja
hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu!
KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoitteessa https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoitumisen suurhanketoimijoiden
kanssa.
Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257.
Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden toimijat
etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen myös sähköpostitse
ja puhelimitse.

Kartoitamme suuria aurinkosähköhankkeita
Kiinnostus aurinkosähköön on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Kartoitammekin nyt potentiaalisia hankkeita,
joissa voidaan tuottaa aurinkosähköä hehtaarikokoluokan alueilla. Kerro hankkeestasi oheisella lomakkeella tai vastaa, jos asia muuten kiinnostaa, vaikka tarkkaa hankeajatusta ei olisikaan. Selvitämme hankkeiden yhteistyömahdollisuuksia ja mahdollisia mittakaavaetuja. Voit kuitenkin ilmoittaa lomakkeella myös, jos et halua hankettasi yhteistyöverkostoon.
Lomakelinkki: Kysely aurinkosähkön tuotannosta Kaustisen seutukunnassa
Tai lue alla oleva QR-koodi:

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma -hankekokonaisuus

Tiistaina 25.10 klo.14.30 Järvelän Raila tulee viihdyttämään musiikillaan meitä.
Tule iltapäiväkahville kaverin kanssa ja nauttimaan Railan musiikista!

!! KIINTEISTÖVEROTUKI HAETTAVANA VIIMEISTÄÄN 31.10.2022 OMAVEROSSA!!
Maataloudenharjoittajat voivat hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuksille. Tuen hakuaika on 15.9.–31.10.2022. Voit hakea tukea, jos maatalouden tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 euroa. Tuki on enintään 35 000 euroa.
Kiinteistöverotukea voi hakea OmaVerossa
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
Tarkempaa tietoa ja ohjeita osoitteessa:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/kiinteistoverotuki/

