_______________________________________________________________________________________________
Halsuan kuntatiedote vko 22 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %_____________________________

Saimme Kannelmaan lahjoituksina viisi lepotuolia.
Kiitämme lämpimästi lahjoittajia;
K-market/ Juha Jokela, Hietalahti&Pojat, Hoivakuluma/ Leena Hietalahti,
Sea Fur/ Marko Meriläinen ja Lions Club Halsua.
Kiittäen Kannelman asukkaat ja henkilökunta!
_______________________________________________________________________________

Kuvia kyliltä -valokuvaprojekti
Miltä kotikyläsi näyttää vuonna 2017?
Pirityisten Kuvia kyliltä -valokuvaprojekti kokoaa sähköistä kuva-arkistokeskipohjalaisista
kylistä. Kaipaamme mukaan myös halsualaisia kuvaamaan omia kotikyliään.
Tarkoituksena on kuvata maisemia, kylänäkymiä, kylänraitteja, ihmisiä ja tapahtumia.
Kuvilla kylä jää historiaan juuri sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Lähde mukaan ja kuvaa
oma kotikyläsi muistoksi jälkipolville! Kuvausaikaa on 15.8.2017 asti. Toimita valmiit
kuvat mahdollisimman suurikokoisina jpg-tiedostoina osoitteeseen
tiina.palola@pirityiset.fi.
Katso lisätiedot pirityiset.fi.
_________________________________________________________________________

Lämmin kiitos muistamisesta!
Roosa Pollari
____________________________________________________________________

Palveluaikamme uudistuivat
Konttori on avoinna 5.6.2017 alkaen
•

ma - pe klo 9 - 11.30 (kassapalvelut saatavilla) Laajemmat palveluajat
ajanvarauksella ma - pe klo 9 - 15.30

•

torstaisin klo 9 – 17

•

lisäksi 1.7.2017 alkaen palvelemme kahtena päivänä viikossa puhelin- ja
verkkoneuvotteluin klo 17 asti

Saatavilla ajanvarauksin myös OP Vakuutukset ja ajoneuvojen rekisteröinnit!
Ajanvaraukset arkisin klo 9 - 15.30 numerosta 010 258 7010. Ajanvarauksen voi tehdä
myös verkkopalvelun kautta 24 h/vrk.
Puhelinpalvelumme OP 0100 0500 palvelee Sinua ma-pe klo 8-22 (pvm/mpm).
Verkkopalvelut joka päivä 24 h/vrk www.op.fi

Pesäpalloa Käpylässä
To 15.6.2017 C-tytöt Halsua-Vimpeli klo 18.30 (huom. aika).
Pe 16.6.2017 B-poikien SM-sarja Halsua-Pattijoki klo 18.00.
Ma 26.6.2017 B-poikien SM-sarja Halsua-Alajärvi Vetelin Ruohopatilla klo 18.00.
Pe 30.6.2017 Naperot Halsua-Reisjärvi klo 18.00.
________

NAPEROIDEN PESISHARJOITUKSET KÄPYLÄSSÄ
Tiistaisin ja torstaisin klo 10:00-12:00
Vetäjinä toimivat Aino Pollari ja Pinja Karjalainen
Huom! Juomista ja evästä mukaan.
_______________________________________________________________________________

POLIISI MUISTUTTAA!
Poliisi ei koskaan kysy pankkitunnuksia puhelimitse, valepoliisit kysyvät.
Ei pidä missään tapauksessa antaa tietoja puhelimitse!
_______________________________________________________________________________

Eläkeliiton ja MTK:n yhteinen toukosiunaus
järjestetään torstaina 15.6.17 alkaen klo 19 Juha ja Merja Ala-Korven tilalla.
Kanasen miehet musisoivat ja siunauspuheen pitää vt.kirkkoherra Pertti Torppa.
MTK:n tarjoamat kahvit, tervetuloa joukolla mukaan!
Tilaisuudessa on mahdollista tehdä lippuvarauksia Kaustisen juhlille.
________________________________________________________________________________________

Halsua-viikolla järjestetään pihakirppiskierros 8.7.2017 lauantaina.
Kirpputorin pitäjiä pyydetään ilmoittamaan osoitteensa 22.6. mennessä Halsuan
kunnantoimistolle.
Osoitteen voi myös ilmoittaa s-postilla osoitteeseen
halsua.kunta@halsua.fi TAI
soittamalla kunnantoimistolle numeroon 040 680 2211

