Halsuan kuntatiedote vko 44 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 9.11.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Kutsu kuntalaisiltaan ti 7.11.2017 Halsuan yhtenäiskoululle
Kaffitarjoilut alkaen klo 18.30 ja tilaisuus klo 19
Juhlavuosi on mainio hetki katsoa taaksepäin ja juhlia menneitä. Kunnioittaa
tehtyä. Se on myös loistava mahdollisuus pohtia tulevaa.
Tällä hetkellä kunnassa työstetään uutta kuntastrategiaa, jotenka Halsuan kunta
haluaa kuulla kuntalaisten hyviä ideoita ja kehitysajatuksia. Tule siis kuulemaan ja
vaikuttamaan kunnan tulevaisuuden vision suunnitteluun.
Tervetuloa!

Halsuan kunta

HUOM!
Viikon 45 peli-ilta pidetään poikkeuksellisesti jo torstaina 9.11. klo 18 - 21.
Tulossa yhteinen Disco Halsualle ns:n talolle pe 24.11. Vetelin ja Kaustisen
nuorisotoimien kanssa!
4H-sählykerho aloittaa pelikauden perjantaina 3.11. klo 16 - 17.30
urheiluhallilla. Omat varusteet mukaan!

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan 9.11. klo 12.30
"Iloitkaa tästä maasta" Suomi100 teema jatkuu. Kuunnellaan ja muistellaan
menneitä, lopuksi juodaan kunnan tarjoamat kahvit! Toiveena on, että kaikilla,
joilla on kansallispuku, pukisivat sen ylleen.

Kuljetukset:
Palvelutaksia käyttävät (Kanala-Kannisto-linja) ottakaa yhteys
Petri Hotakaisen puh. 040 026 9048.
Kyytikeskus puh. 020 730 0000 (sos.-ja vammaispalvelulain muk. kyydit).
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan, yhteydenotot Kalevi Lindforsille
puh. 040 076 9279 tai Kannelmaan puh. 040 804 5550.
Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!

KINKKUBINGO Masalassa pe 10.11.2017 klo 19.00
Tervetuloa! Masan Caravan ry

Perhonjokilaakson kansalaisopistossa on

AVOIMET OVET
viikolla 45 (6. – 12.11.)
Alla Halsuan kurssit. Muiden kuntien avoimet kurssit löytyvät opiston
kotisivuilta: www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
•

YINJOOGA ma klo 17- 18.30 Koulukeskus

•

RUNO- / NÄYTELMÄPIIRI ke klo 18 – 20 Koulukeskus

•

KÄSITYÖPIIRI ke klo 16.15 – 18.30 Koulukeskus / käsityöluokka

•

KUDONTA to klo 12 – 15 Yritystalo

•

KUVATAIDEPIIRI la klo 10 – 12.30 Koulukeskus

Tervetuloa tutustumaan opiston kursseihin
ja seuraamaan opetusta!

Halsuan Energiaosuuskunnan vuosikokous ti 14.11.2017 klo 19.00
Halsuan Yritystalo, Vetelintie 3, Ruustilin toimisto - sääntömääräiset asiat + osk:n jatko.
Tervetuloa!

Hallitus

MYYTÄVÄNÄ Sekaklapia 5 €/i-m3 puh. 040 536 5461 Kujala Jaakko

MYYDÄÄN huoneisto paritalosta
Huoneisto 104 m2, Huuskontie 4 B 1. Rakennettu 1996, 3mh, oh, k, s ja khh.
Kaukolämpö ja oma takka. Hyvällä paikalla, harrastusmahdollisuuksien lähellä.
Hintapyyntö 62 000 €, Soita ja kysy!
Markku Salmela 040-7780083 tai Tanja Valkeapää 050-3401777
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAVARTIO
SANKARIHAUDOILLA
Itsenäisyyspäivänä eli keskiviikkona 6.12.2017 järjestetään valtakunnallinen tapahtuma,
jossa Suomen sankarihaudoilla ovat kunniavartiossa sankarivainajien ikäiset miehet.
(Kaatuneen lotan haudalla nainen). Toisin sanoen Halsualla 55 miestä. Jokaisen sankariristin
takana seisoo saman ikäinen vartija kuin sankarivainaja on ollut kuollessaan.

55 miehinen vartio siirtyy paikalleen kirkosta eri komennosta ennen seppelpartion ja lippujen
tuloa. Vartiossa ollaan seppeleenlaskun ajan ja tarvittaessa sen jälkeen niin kauan, että
todennäköisesti runsaslukuinen valokuvaajien joukko on saanut työnsä tehtyä.
Vartio kestänee noin 20 minuuttia. Pukukoodia ei ole, mutta lämpimästi pitää pukeutua.
Vartio pitää lakin päässään koko seppeleenlaskuseremonian ajan ja poistuu paikaltaan sen
jälkeen eri komennosta.

Etsimme seuraavanlaisia vartiomiehiä:
19-vuotiaita

2

25-vuotiaita

5

32-vuotiaita

3

20

”

6

26

”

3

33

”

3

21

”

5

27

”

3

37

”

1

22

”

1

29

”

5

39

”

2

23

”

3

30

”

4

41

”

2

24

”

5

31

”

1

43

”

1

Etusija annetaan sankarivainajien omaisille. Mikäli ilmoittautuneita tulee yli tarpeen,
suoritetaan valinta niiden hyväksi, joiden ikä on lähimpänä sankarivainajan ikää.
Vartiomiehen ei ole vielä tarvinnut suorittaa asevelvollisuuttaan. Palkkaa tai palkkiota ei
makseta. Tämä on kunniatehtävä.
Tehtävään valituille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.
Ilmoittautumisaika päättyy 11.11.Tämän jälkeen vapaat paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset ja muut tiedustelut 040 076 9279 (Kalevi Lindfors).

Halsuan kunta

Halsuan seurakunta

Halsuan Sotaveteraaniyhdistys ry

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE kehittää yhdessä
Halsuan kunnan, alueen järjestöjen ja yhdistysten, seurakuntien sekä
sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa Halsuan lasten, nuorten ja
perheiden palveluja perhekeskusmallin kautta. Sen tavoitteena on
kokonaisvaltainen perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä omien
voimavarojen vahvistaminen.

Nyt Sinulla on mahdollisuus sanoa ehdotuksesi ja
mielipiteesi Halsuan perhepalveluiden
kehittämiseen.
Missä olisi hyvä kohtaamispaikka perheille? Mistä haluaisit saada tietoa
Halsuan palveluista? Mitkä palvelut toimivat nykyisellään hyvin? Mitä
palveluja tai toimintaa tulisi saada lisää?
Käy jättämässä kommenttisi siitä, miten Perhetorin pitäisi toimia, jotta se palvelisi
perheitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kommentit jätetään nimettömänä.
Kysely on osa YAMK – opinnäytetyötäni ja tutkimuksen tuloksia käytetään Perhetoritoimintamallin kehittämiseen. Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisiä
periaatteita ja Padlet-seinän aineisto hävitetään aineistonkeruun jälkeen. Mikäli
teille herää kysymyksiä, voitte ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Skannaa QR-koodi tai näpyttele sivulle:

padlet.com/kplape/halsua

Kiittäen, Suvi Pokela
Opiskelija
Terveyden edistäminen (YAMK)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektityöntekijä
Lapsi- ja Perhepalveluidenmuutosohjelma LAPE
p. 040 804 2144
suvi.pokela@soite.fi

