Halsuan kuntatiedote vko 21 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %____________________________

Kuulutus, kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille
Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on jaettavana määräraha yksityisteiden tiekunnille teiden
kunnossapitoa varten.
Kunnossapitoavustusta myönnetään hakemusten perusteella niille tiekunnille, joiden talous ja
hallinto ovat kunnan hallintosäännön, yksityistielain ja kuntalain määräysten mukaiset.
Hakemuslomakkeet on palautettava täytettyinä ja tarvittavilla liitteillä varustettuna Halsuan
kunnan rakennus- ja ympäristötoimistoon 9.6.2017 klo 15 mennessä.
Hakemuslomakkeita voi noutaa kunnantoimistosta, tulostaa kunnan nettisivuilta, tai tilata
puhelimitse 040 680 2225/Eija Aksela. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnilta selvitys
aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä (kuittijäljennös tms.)
Mahdolliset tiedustelut vt. rakennustarkastaja Jari Kauppiselta 040 680 2221.

Pesäpalloa Käpylässä
C-tytöt Halsua-Kannus pe 26.5.2017 klo 18.00.
Naisten maakuntasarjaa Halsua-Kannus ti 30.5.2017 klo 18.00.
Naisten maakuntasarjaa Halsua-Reisjärvi to 1.6.2017 klo 18.00.
Kanttiini avoinna!
__________________________________________________________________

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan torstaina 1.6. klo 12.30.
Kevään viimeisen tilaisuuden päätämme iloisesti Ilkka Kauppisen bändin tahdissa.
Tanssien jälkeen maistuu kunnan tarjoamat kahvit.
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (KanalaKannisto) puh. 0400 269 048 ja Alanko Oy:n (Ylikylä) puh. 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!
Tervetuloa!
________________________________________________________________________________

Kuntotalon remonttitalkoot pysähdyksissä, kevättöiden ajaksi,
jatkosta ilmoitetaan.
Ylikylän kylätoimikunta
Ps. Voidaan toki mennä, jos porukkaa löytyy.

Tervetuloa
Tyttäremme Roosan valmistujaisjuhlaan
pe 2.6. klo 15 lähtien
Sari Heikkala ja Jarmo Pollari

____________________________________________________________
100-vuotiaan Suomen kunniaksi istutamme kunnantalon edustalle TULEVAISUUDEN KUUSEN
maanantaina 5.6. klo 10.00 kesätyöntekijöiden läsnäollessa.
Kaikki halukkaat ovat myös tervetulleita seuraamaan istutusta.
Seuraavassa kuntatiedotteessa ohjelmasta tarkemmin.
AIRSOFT-kerho on päättänyt kevätkautensa. Kokoonnumme seuraavan kerran yhteisturnaukseen
Vetelin, Kaustisen ja Perhon airsoftaajien kanssa heinäkuun 13. päivä klo 12-15 Meriläisen
montulla. Ilmoitamme tapahtumasta lisää kesäkuun lopulla kuntatiedotteessa.
________________________________________________________________________________

Lastenleiri Aittaniemessä
10-14vuotiaille 28.-30.6.2017.
Leiri on Vetelin ja Halsuan seurakuntien yhteinen.
Ohjelmassa on paljon mukavaa yhteistä tekemistä, puuhastelua, askartelua, kisailuja, leikkejä,
hartaushetkiä, uimista jne.
Leirimaksu 20e, sisaralennus 5e.
Ilm. 9.6. mennessä Vetelin kirkkoherranvirastolle
p. 050 4455 200.
Leirille otetaan 30 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.
________________________________________________________________________________

Kaustisen Seudun Turkistarhaajat ry hakee Turkistarhausneuvojan äitiysloman sijaista.
Sijaisuus voi mahdollisesti jatkua hoitovapaa-ajalle.
Asiakkaanasi tulee olemaan noin 100 turkistilaa Kaustinen – Veteli – Halsua alueella,
toimipaikkanasi Kaustinen ja päätehtävänäsi neuvonta- ja koulutustyö ja sen organisointi.
Tehtävän hoito edellyttää omaa autoa ja ajokorttia.
Edellytämme perus ATK-taitojen hallintaa, omatoimisuutta sekä kiinnostunutta ja aktiivista
asiakaspalveluasennetta. Eduksi katsomme lisäksi turkistarhausalan tuntemuksen.
Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää
9.6.2017 mennessä osoitteella: Kaustisen Turkistarhaajat ry, Kappelintie 13, 69600
KAUSTINEN. Kuoreen merkintä ”Turkistarhausneuvoja”. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoa voi kysyä: turkistalousneuvoja@kase.fi
__________________________________________________________________________

UIMAKOULU ALKAA MAANANTAINA 12.6.
Vielä mahtuu mukaan!
Ilmoittautumiset tekstarilla ( 040 718 3688)
tai sähköpostilla ( halsua4h@halsua.fi) ti 6.6. klo 15.00 mennessä!
(viikon 18 kuntatiedotteessa lisätietoa)

________________________________________________________________

Perhonjokilaakson lääkärinvastaanoton toiminta 26.06. – 04.08.17
Tunkkarin terveyskeskus, lääkärinvastaanotto
 toiminta supistettua 26.06. – 04.08.17
Perhon terveyskeskus, lääkärinvastaanotto
- 05.06. – 04.08.17 avoinna klo 8 – 14
- suljettu 26.06. – 30.06.17, 20.07. – 21.07.17 ja 27.07. – 28.07.17
Halsuan sairaanhoitajan vastaanotto
 avoinna ajanvarauksella 1.6.17 alkaen
 suljettu 26.06. – 30.07.17, jolloin yhteydenotot Tunkkarin sairaanhoitajan vastaanotolle
Tunkkarin vastaanoton toiminnan ollessa supistettua vastaanotolla (puh. 040-8045000) hoidetaan
ensisijaisesti Halsuan, Kaustisen ja Vetelin päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat.
Tarvittaessa päivystyksellinen hoito annetaan myös alueilla oleskeleville, esim. lomailijoille. Virka-ajan
ulkopuolella terveyskeskus on suljettu, jolloin yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa K-P:n
keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.
Perhon vastaanoton suljettuna ollessa yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa Tunkkarin
terveyskeskukseen, puh. 040-8045000 tai virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen,
puh. 06-8264500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.
Hätätilanteessa soittakaa yleiseen hätänumeroon 112.
Perhon terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton suljettuna ollessa myös laboratorio on suljettu. Tällöin
laboratorionäytteet otetaan Tunkkarilla.
Halsuan näytteenotto on suljettu 26.6.-30.7.17. Tällöin palvelee laboratorio Tunkkarilla.
Lääkäripäivystys (katso kesän poikkeukset vastaanottojen aukioloajoista tiedotteen yläosasta):
Halsua, Kaustinen, Veteli
Arkipäivisin ma – pe klo 8 – 16 lääkäripäivystys on Tunkkarin terveyskeskuksessa. Päivystys toimii ajanvarauksella,
puh. 040-8045000.
Perho
Arkipäivisin ma – pe klo 8 – 16 lääkäripäivystys on Perhon terveyskeskuksessa. Päivystys toimii ajanvarauksella, puh.
040-8043000.
Muina aikoina lääkäripäivystys on K-P:n keskussairaalan yhteispäivystyksessä (puh. 06-8264500, osoite: Mariankatu
16-20, 67200 Kokkola) eli:
- arkipäivisin ma – to klo 16 alkaen seuraavaan aamuun klo 8
- viikonloppuisin pe klo 16 – ma klo 8
- juhlapyhien aattoina klo 16 alkaen seuraavaan arkipäivään klo 8
- jouluaattona

Vastaanottojen ja toimipisteiden toiminnasta on tietoa myös Soiten nettisivustossa
www.soite.fi.

