Halsuan kuntatiedote vko 34 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 31.8.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

YRITTÄJÄILTA Halsuan kunnantalolla 29.8. klo 19
Tervetuloa keskustelemaan elinkeinojen ja palvelujen kehittämisestä.

Kahvitarjoilu!
Järj. Halsuan kunta ja Halsuan Yrittäjät

Tiedoksi kuntalaisille!
Tiedotusvälineissä esillä ollut Korpelan Voiman korvausmaksu n. 24,5 miljoonan euroa
Kokkolan kaupungille ei vaikuta asiakashinnoitteluun.
************************************
Ympäristösihteeri on Halsualla ti 29.8. ja seuraavan kerran ti 26.9.2017.
************************************
Halsua-Lestijärvi-Ullava yu-ottelu on peruttu meistä johtumattomista syistä.
Koitetaan ensi vuonna uudestaan.

Myydään
tarjousten perusteella metsää yht. 21,7 ha Karhukorven kylältä.
Mahdollista ostaa myös talo samalla kaupalla.
Katso lisätiedot netistä www.metsäkaupat.fi
tai soita 040 578 9424 /Timo Välisaari

Merkkiammunnat: 3.9. klo 12 - 14 Pahkaharjun ampumaradalla
(viimeiset tälle syksylle)

PYÖRÄILYKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS
Ylikylän Kuntotalolla to 31.8. klo 19.00
Arvotaan polkupyörä suoritusmerkintöjä laittaneiden kesken. Lisäksi pienempiä palkintoja.
Myynnissä makkaraa ja kahvipuffetti. Myyntiarvoilla arvotaan herkkukori!
TERVETULOA!

Kyläyhdistyksen johtokunta

KUHINA -KARAOKE ja Tanssit
Ylikylän kuntotalolla 2.9. klo 21.00
*Puffetti ja rakovalkea*

Heippa Eläkeliiton väki!
Kesä on hurahtanut nopeasti ja aloittelemme syksyn toimintoja kokoontumalla
partiomajalle eli Haukanpesälle torstaina 7.9. alkaen klo 18 .
Nautitaan syksyn hämärästä, kynttilöiden valosta, kahveista, makkaranpaistosta, peleistä
ja yhteislaulusta. Yhdistys tarjoaa makkarat. Ei arvontaa.
Tervetuloa suurella joukolla mukaan!

VETERAANIT ja VETERAANINAISET KIITTÄVÄT
hyvin onnistuneesta sotaveteraanikeräyksestä 22.8.

Keräysajankohdasta johtuen monet eivät olleet kotona, mutta
oheisella tilisiirrolla voit vielä osallistua keräykseen. Halsuan
Osuuspankki on luvannut, että tästä tilisiirrosta ei mene tilillepanomaksua.
Kaikki keräysvarat menevät lyhentämättömänä veteraanien ja
veteraaninaisten hieronta- ja jalkahoitoihin.

Halsuan kuntatiedote vko 34 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 31.8.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Seutukunta tiedottaa Koulutuksia tarjolla syksyllä 2017:
Tehoa myyntiin ja markkinointiin
Myynnin foorumista apu digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.
Lue lisää: www.myynninfoorumi.fi
Some uhka vai mahdollisuus
Aika:
14.9. Klo 17.30 – 20
Paikka:
Centria-ammattikorkekoulu, Kokkola
Asiantuntija: Jorma Uusitalo
Hinta:
80 €/henkilö
Ilmoittatumiset 10.9. mennessä Mikko Hänniselle puh. 044 561 2152 tai
mikko.hanninen@kase.fi

EA 1-KOULUTUS
AMMATTIKULJETTAJILLE - AMMATTIPÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUSPÄIVÄ
Opetusmuoto Lähiopetus
Laajuus 16 t
Kesto 6.10. ja 13.10.2017
Paikka Halsua
Oppilaitos Osuvakoulutus Oy
Hinta 248 €/pv (sis.alv)
Tavoite: Ensiavun peruskurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka
jokaisella olisi hyvä olla. Koulutuksessa opitaan auttamaan hätätilanteessa ja
tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
Kohderyhmä: Ammattikuljettajat.
Sisältö: Koulutukseen sisältyy luentoja ja harjoituksia: -Tapaturmat ja niiden yleisyys
- Toiminta tapahtumapaikalla - Potilaan tutkiminen - Elvytys - Sairauskohtaukset
- Verenvuodot ja shokki - Haavat ja ruhjeet - Pään ja kasvojen vammat
- Raajojen murtumat ja nivelvammat - Myrkytykset - Palovammat - Defibrilaattorin käyttö
Toteutus: Koulutus on lähiopiskelua ja kesto 16 oppituntia.
Lisätietoja: EA1-kortti on voimassa kolme vuotta.
Koulutuksesta saa 1 jatkokoulutusmerkinnän / päivä TraFin ammattipätevyysrekisteriin
(rekisteröitymismaksu 17 €/päivä).
Koulutusta voidaan järjestää myös yrityskohtaisesti. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä ja
maksimikoko 15.
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta http://www.kpedu.fi tai puh. 040 808 5010,
hakijapalvelut@kpedu.fi Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2017

MAASEUTUTOIMI TIEDOTTAA
Maaseutuasiamies Jussi Karhulahti on perhevapaalla 9.8.- 28.12.2017.
Tänä aikana Halsuan kunnanvirastolla on tavattavissa maaseutuasiamies Pekka Siirilä
torstaisin klo 12 – 15 puh. 040 861 8932, pekka.siirila@kaustinen.fi
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Koulutuksen vuoksi to 31.8. ei toimistopäivää Halsualla.
Maatalousasioita hoitavat myös muut Maaseutuyksikkö KaseKa:n maaseutuasiamiehet:
Klemola Seija

puh. 040 060 1093

seija.klemola@perho.com

Luoma Aila

puh. 040 032 0365

aila.luoma@toholampi.fi

Similä Marketta

puh. 044 524 2462

marketta.simila@lestijarvi.fi

Vähäsöyrinki Mervi

puh. 044 474 5221

mervi.vahasoyrinki@kannus.fi

Johtava maaseutuasiamies Hautamäki Jukka puh. 050 579 0111 jukka.hautamaki@veteli.fi

VESIMITTAREIDEN LUENTA
Halsuan Vesi Oy pyytää vesilaitoksen alueella olevien vesi- ja
jätevesimittareiden lukemia syyskuun aikana.
puhelin

040 680 2225

sähköposti

eija.aksela@halsua.fi

Ilmoituksen voi jättää myös paperilla kunnantoimistoon (joko tällä tai jollain muulla paperilla)
Vesilaitoksen toimesta tehdyn luennan taksa on 24,80 €/kerta

VESIMITTARILUKEMA
Asiakkaan nimi

käyttöpaikan osoite taikka mittarinumero(t)

________________________________________________________________
päiväys

lukema(t)

________________________________________________________________
syyskuussa lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia.

