Halsuan kuntatiedote vko 6 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %____________________________

Kaikille hiihdon ystäville voiteluopastusta
Käpyhovilla ma 13.2. klo 19
TERVETULOA! Hiihtojaosto
______________________________________________________________________________________________

Tervetuloa
Ystävänpäiväkahville
tiistaina 14.2.2017 klo 10 – 16
K-Market Halsua

_____________________________________________________________________
SOTAVETERAANIT, -INVALIDIT JA NAISET
Kokoonnumme kahvitilaisuuteen kunnantalolle tiistaina 14.2. klo 12.oo.
Sytytämme kynttilän viime vuonna poisnukkuneiden jäsentemme muistolle.
Pohditaan tämän vuoden ohjelmaa. Laulukirjat mukaan. Arvontaa.
Kaikki mukaan!
______________________________________________________________________________________________

Eläkeliiton päiväkahvitilaisuus ja kevätkokous
pidetään Halsua-talolla
keskiviikkona 15.2.2017 alkaen klo 15 (HUOM. AIKA).
Piiristä on paikalla toiminnanjohtaja Taina Alanko. Tervetuloa joukolla kahvittelemaan
ja osallistumaan päätöksentekoon! Kahvitarjoilu, ei arvontaa.
Tulossa:
Keskiviikkona 22.2.17 järjestämme tilaisuuden "Ruokailemme yhdessä" Halsua-talolla parhaaseen lounasaikaan alkaen klo 11. Kokit valmistelevat hyvät murkinat: lohikeittoa, muttia, emäntien leipää, kotikaljaa ja jälkiruoaksi punaista heraa eli juustokeittoa. Ruoan lisäksi voimme jutella
maailman paremmaksi paikaksi ja maistuuhan ruoka myös paremmalta, kun se nautitaan hyvässä
seurassa. Ruokailemaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat säätyyn katsomatta, nuoremmille tiedoksi, että eläkeläisyys ei ole tarttuva tauti.
Sunnuntaina 23.4. alkaen klo 13 järjestämme Halsuan kirkossa runo- ja musiikkitapahtuman
pääosin halsualaisin voimin. Tilaisuuteen kutsumme koko piirin väkeä. Merkitkää kalentereihin.
_______________________________________________________________________________________

MUISTA KIRJASTON LUKUPIIRI!
Kokoonnumme kirjastoon keskiviikkona 15.2. klo 18.oo. Kirjana on Väinö Linnan
PÄÄMÄÄRÄ. Tutustumme myös Vapaussodan perinneliiton julkaisuun MITEN SUOMI
SAAVUTTI ITSENÄISYYTENSÄ. Tulkaa kaikki – uudet ja vanhat.
Kalevi ja Maria

Halsuan Hyväntuuliset torstaina 16.2. klo 12.30 Kannelmassa
Musiikista vastaa Pirtsakat, mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua!
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (Kanala-Kannisto) puh.
0400-269 048 ja Alanko Oy:n (Ylikylä) 0400-268 398. Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien
mukaan. Yhteydenotot Kalevi Lindforsille puh. 0400-769 279 tai Kannelmaan 040-804 5550.
Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!
Olette lämpimästi tervetulleita!
Tilaisuuden järjestää : KOTIHOITO
________________________________________________________________________________

Elokuva: HYMYILEVÄ MIES torstaina 16.2. klo 19.00 Koulun draamaluokassa.
Ohjaus: Juho Kuosmanen, pääosissa: Jarkko Lahti, Eero Milonoff ja Oona Airola.
Elokuva kertoo nyrkkeilijä Olli Mäestä ja on palkittu mm. Cannesin elokuvajuhlilla.
Pieni pätkä elokuvaa on kuvattu myös Halsualla. Kesto: 1h 29 min. K-7.
Näytös on ilmainen. Tervetuloa!
_______________________________________________________________________________________

HUOM! Airsoftaajat ja sählyäjät 17.2. perjantain sählyä eikä airsoftia ole .
Aloitamme airsoftaamisen Meriläisen montulla pe 24.2. klo 16 - 17.30.
Talvilomaviikolla tulossa perinteiset 3 tunnin softailut torstaina 2.3. klo 12 - 15.
_______________________________________________________________________________________

HALSUAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
pidetään ke 22.2.2017 klo 19 alkaen kunnantalon valtuustosalissa.
Riistakeskuksen terveiset tuo riistasuunnittelija Juha Heikkilä.
Tule keskustelemaan ja kertomaan mielipiteesi meitä koskevissa riista-asioissa.
Tervetuloa

Kahvitarjoilu

Hallitus

Muistithan, PIENPETOKILPAILU jatkuu 30.4.2017 saakka.
Kilpailuun kuuluvat eläimet: minkki, näätä, kettu, supikoira ja mäyrä
_____________________________________________________________________________

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA !!!
Vanhempia muistutetaan, että alaikäiset eivät saa olla urheiluhallilla ilman valvontaa.
Urheiluhallille on tilattu valvontakamerat ja koulun valvontakamera tallentaa hallin
sisäänkäyntiä jo nyt ( siitä on ilmoitus hallin ulko-ovessa).
Kevään punttisalimaksun, 25,- euroa voi maksaa, joko käteisellä kunnantoimistoon tai
pankkisiirrolla Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 010108. Muista merkitä käyttäjän nimi.
Toivomme kaikkien punttisalia käyttävien hoitavan maksun helmikuun aikana.
Liikuntatoimi
______________________________________________________________________________

Marjusaaren Maamiesseura ry:n vuosikokous
pidetään torstaina 23.2.2017 klo 19.30 Sinikan mökillä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunnan kokous klo 19.oo
Tervetuloa!

Johtokunta

_______________________________________________________________________________________________________________________

Tulossa…

Ei yksin Ylikylän vaan koko pitäjän laskiaisrieha
Laskiaissunnuntaina 26.2.
Ylikylän kuntotalolla.
HUOM. KORJATTU PÄIVÄMÄÄRÄ
Puffetista hernekeittoa, pannaria, mehua, kahvia.
Lapsille mäenlaskua + napakelkka
Nyt porukalla mukaan!

Ylikylän kylätoimikunta

Ps. Samalla voi tutustua kuntotalon remonttiin.
_________________________________________________________
Meriläisen Martat ry:n VUOSIKOKOUS
pidetään kunnantalon kahviossa ti 28.2. klo 18.oo,
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä suunnitellaan tulevaa toimintaa.
Hallitus kokoontuu ma 27.2. klo 18.oo samassa paikassa.
Runsasta osanottoa toivoen
Hallitus
________________________________________________________________________________

Halsuan Toivon VUOSIKOKOUS to 16.3. klo 18.30 Halsuan Yritystalolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa
Halsuan Toivon johtokunta kokoontuu torstaina 23.2. klo 18.30 Halsuan Yritystalolla.
Esillä v. 2016 tilinpäätös
Jaostoja pyydetään lähettämään toimintakertomuksensa, -suunnitelmansa ja talousarvionsa
kokouspäivään mennessä sähköpostiosoitteeseen johanna.rokala@halsua.fi
_______________________________________________________________________________________

Ostetaan Halsualta kunnossa oleva omakotitalo. Puh 0400 – 196 679

KUULUTUS

KUNNALLISVAALIT 2017
Sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä toimitetaan kuntavaalit. Kuntavaaleissa valitaan Halsuan
kuntaan 15 valtuutettua 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jari Penttilä, puh. 040-680 2202 tai hänen estyneenä ollessaan taloussihteeri Marko
Malvisto, puh. 040-6802210. Asiakirjat voidaan myös lähettää Halsuan kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitet-tuna osoitteella: Kauppisentie 5, 69510 Halsua.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo.

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo seuraavina aikoina:
ke-pe
la-su
ma-ti

29.3.-31.3.2017
1.-2.4.2017
3.-4.4.2017

klo 09.00-16.00
klo 10.00-16.00
klo 09.00-16.00

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys suoritetaan 29.3.4.4.2017 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai puhelimitse, puh. 040-680 2211
(keskus) tai 040-680 2202 (Jari Penttilä).
Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys
henkilöllisyydestään.

Halsualla 8.2.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

