Halsuan kuntatiedote vko 31 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 10.8.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. alv 24 %

Jahtikangas auki lauantaina 12.8. klo 10-14
Tervetuloa tutustumaan syksyn uutuuksiin Yritystalolle. Nyt kamppeet kuntoon alkavalle
metsästys- sekä retkeilykaudelle! Tarjouksia jotka voimassa vain kyseisenä päivänä, mm.
kaikki metsästyspuvut -10%
Perjantaina 25.8. olemme Satun Kauneuspisteen kanssa auki, josta ilmoitamme
lähempänä lisää.
https://jahtikangas.fi/

Pesäpalloa Käpylässä
Ke 9.8.2017 klo18:00 B-pojat Halsua - Oulu
***********************

Halsua-Lestijärvi-Ullava yu-ottelu
järjestetään Ullavassa maanantaina 14.8.2017 klo 18.00.
Lajit ja sarjat eivät vielä ole tiedossa ja päiväkään ei ole 100 % varma.
Vahvistus tulee ensiviikon alussa, jolloin tiedot laitetaan Halsuan Toivon nettisivuille.

Ylikylän kylätoimikunta tiedottaa:
Tulossa Kuntotalon väliharjakaiset ym. Asiasta lisää tulevissa kuntatiedotteissa.
Lauantaina jatketaan talakoita, kaikenlaista tekemistä löytyy. Keittolounas.

Lehtomaan yksityistien tiehoitokunnan vuosikokous
Halsuan kunnantalolla torstaina 17.8.2017 klo 19.00.
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat ja tien ongelmakohtien kunnostaminen.
Hoitokunta



Merkkiammunnat: 6.8., 13.8. ja 3.9. klo 12 -14 Pahkaharjun
ampumaradalla



Harjoitusammunnat: su 6.8. klo 14 jälkeen mahdollisuus harjoitella liikkuvaan
hirvitauluun.



Perinteiset Perhonjokilaakson yhdistysten väliset hirviammuntakilpailut pidetään tänä
syksynä Halsualla, aloitetaan valmistautuminen kotikisoihin.
Halsuan rhy ja Halsuan metsästysseura

Halsuan Metsästysseuran kesäkokous Käpyhovilla maanantaina 7.8.17 klo 19.00
Tervetuloa johtokunta
Karhunmetsästyksen järjestäytymiskokous tiistaina 15.8.17 klo 19.00 Kirkonkylän
hirvihallilla.
Ilmoittautumiset Anssi Mastokankaalle tai Ari Jokelalle viimeistään karhunmetsästyksen
järjestätymiskokouksessa. Ei jälki-ilmoittautumisia.

ASE- JA AMPUMAKOULUTUSTA RESERVILÄISILLE
Aika: 9.9.2017 klo 8.30 – 17.00
Paikka: Halsuan ampumarata
Kurssilla harjoitellaan sovellettua kivääriammuntaa, ryhmän ja partion toimintaa
sekä taisteluensiapua eri tilanteissa. Kohderyhmänä ovat sodan ajan joukkoihin sijoitetut
ja sijoituskelpoiset reserviläiset. Kurssin suorituksesta osallistujalle kirjataan 1
kertausharjoitusvuorokausi.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.9. mennessä www-osoitteessa:
www.mpk.fi/koulutuskalenteri/pohjanmaa/kokkola
(MPK kurssinumero 0600 17 12043)
Kurssille otetaan 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin osallistumismaksu on
10 euroa sisältäen koulutuksen, patruunat, makkaran ja kahvin.

KADONNUT
Valkokultainen kihlasormus, heinäkuun alussa Käpylän kentällä, juoksuradan pääsuoran
läheisyyteen. Sormuksessa kaiverrus. puh. 040 849 6800 /Mirjami.

VUOKRATAAN omakotitalo Ylikylässä.
Lisätiedot puh. 040 585 5095 Juha

OSTETAAN käytetty mopo. Esim. Honda Monkey.
Soittele Sirpalle 040 775 9880
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MYYDÄÄN Omakotitalo, Kirkkotie 9, 69510 Halsua
4h+k+khh+s+ph, 139 m², 125.000 €
Hyväkuntoinen 2015 pintaremontoitu kolmen makuuhuoneen omakotitalo Halsuan
kirkonkylällä. Ulkovuori on maalattu 2013. Asunnossa valmius rakentaa lisää huoneita
yläkertaan, jossa tällä hetkellä varastotilaa. Pohjaratkaisu mahdollistaa myös
yritystoiminnan asunnon päädyssä. Sijainti kaupan ja koulun välittömässä läheisyydessä.
Tässä talossa hinta ja laatusuhde kohdallaan.
Soita Ollille ja varaa oma esittelyaikasi 0500 264877

VUOKRALLE TARJOTAAN Rivitalohuoneistoja
Isonnevantieltä
2h+keittiö, 55 m²+ yhteinen pesutupa ja sauna
vuokra 350 € +käyttösähkö+vesi
Uudentalontieltä
3h+keittiö+sauna, 75 m²
täysi pintaremontti tehty
vuokra 500 € +sähkölämmitys ja vesi
takuuvuokra 1kk
Yhteydenotot: Marko M. puh.040 570 4385 tai Marina puh.045 951 6619

KOTIHOITO TIEDOTTAA
Miten tullaan kotihoidon asiakkaaksi
Kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät toimintakyvyn vajauksen vuoksi voi käyttää
kaikille kuntalaisille tarkoitettuja avopalveluita. Kotihoito perustuu aina asiakkaan
toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin, jonka perusteella tehdään yksilöllinen hoidon- ja
avuntarpeen arviointi.
Kotihoito kohdennetaan eniten hoitoa, hoivaa ja sairaanhoitoa tarvitseville
kotihoidonkriteerit täyttäville asiakkaille. Hoidon ja avuntarpeen arviointi on jatkuvaa ja
tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja hoivan ja avuntarpeen väheneminen /
loppuminen.
Kotisairaanhoitoon edellytetään lääkärin lähete. Kotihoidon järjestämiseen tai muutoksiin
liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä toiminnanohjauskeskukseen, jonka
puhelinnumero on 044-730 8216.
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta http://www.soite.fi/sivu/kotihoito

Hoitotarvikejakelu
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 24) edellyttää, että kunnan järestämään asukkaidensa
sairaanhoitoon kuuluvat hoitosunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon
tarvittavat hoitotarvikkeet.
Jakelu perustuu aina lääkärin määrittelemään yksilölliseen, pitkäaikaiseen (yli 3 kk)
tarpeeseen (esim. pitkäaikainen säärihaava, diabetes, avanne-/katetritarvikkeet jne.).
Hoitotarvikejakeluun tarvitaan hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan lähete.
Jos olet uusi asiakas tai tarvikkeesi ovat muuttuneet tai loppumassa puh. 040 804 2475 /
kotisairaanhoito. Pyrimme keskittämään jakelun terveystalolla keskiviikkoisin klo 8-10.
Toivomme lisätilauksien ilmoittamista 2 viikkoa ennen tuotteiden loppumista. Toimitamme
nämä kerran viikossa.

