Halsuan kuntatiedote vko 47 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 30.11.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Halsuan kunnan Tekninen toimisto myy 2 kpl päältä ajettavaa
Partner P11-C 94 ruohonleikkuria, vuosimallia 2011.
Leikkurit ovat runko-ohjattavia, leikkuupöytä on kolmiteräinen.
Leikkurit on numeroitu (1 ja 2) ja ovat nähtävillä Kunnantoimiston ulkovarastossa
ke 29.11.2017 klo 12.00 – 14.00.
Tarjoukset tulee tehdä kirjallisena ke 8.12.2017 klo 15.00 mennessä.
Kuoreen merkintä, ”tarjous ruohonleikkuri”. Tarjouksessa on mainittava:
tarjoaja yhteystietoineen, tarjottavan ruohonleikkurin numero ja hinta €, hinta sisältää
arvonlisäveron 24 %.
Ruohonleikkurit myydään siinä kunnossa missä ne myyntihetkellä ovat, ilman takuuta ja
palautusoikeutta. Jos samasta ruohonleikkurista tulee useampi samansuuruinen tarjous,
ostaja ratkaistaan arpomalla. Kunta pidättää oikeuden hylätä yksittäistä ruohonleikkuria
koskevat tarjoukset tai kaikki tarjoukset.
Myytävien ruohonleikkurien pohjahinnat:
Ruohonleikkuri n:o 1
650 € alv 24 %
Ruohonleikkuri n:o 2
650 € alv 24 %
Tarjoukset toimitetaan osoitteella:
Halsuan kunta
Tekninen toimisto
Kauppisentie 5, 69510 Halsua

EU:n Ruokakassien jako Yritystalolla 25.11. klo 11.30
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on
edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää
köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää.
Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla
aineellista tukea.

Tervetuloa!

KIRJASTON LUKUPIIRI jatkuu maanantaina 11. päivänä joulukuuta klo 18.oo.
Kirjana on Marjatta Pulkkisen Tuohi-Antin mustalammas.
Kysykää kirjaa Marialta!
Kaikki mukaan.
Tulkaa juttelemaan ja pohtimaan, vaikka kirja olisi jäänyt lukemattakin.
Katsellaan vähän, mitä kirjoja mainosten perusteella joulu tuo tullessaan.
Kalevi ja Maria

Suomen metsäkeskus ja Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin
-tiedonvälityshanke järjestää
Kuolinpesät ja yhtymät metsänomistajana -tiedotustilaisuuden
ke 29.11.2017 klo 18-20 Halsuan kunnan valtuustosali, Kauppisentie 5, Halsua
Kuolinpesä ja yhtymä metsätilan omistusmuotona, omistusjärjestelyiden ja mahdollisen
sukupolvenvaihdoksen suunnittelu.
Tilaisuudessa mukana Metsäpalvelu Metsän Tähden Tiimi Oy.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset viimeistään ma 27.11. klo 16 mennessä
https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai
riitta.koivukoski@metsakeskus.fi puh. 050 314 0455

HUOM! Käykäähän vastaamassa kyselyyn, jotta saadaan ideoita

lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen. Kysely löytyy myös kunnan
kotisivuilta.
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Perhonjokilaakson lääkärinvastaanoton toiminta 18.12. – 29.12.17
Tunkkarin terveyskeskus, lääkärinvastaanotto
- toiminta supistettua 18. – 29.12.17
Perhon terveyskeskus, lääkärinvastaanotto
- suljettu 27. – 29.12.17
Halsuan sairaanhoitajan aamuvastaanotto
- suljettu 27. – 29.12.17
Tunkkarin vastaanoton toiminnan ollessa supistettua vastaanotolla (puh. 040 804 5000) 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. 06 826 4500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.
Hätätilanteessa soittakaa yleiseen hätänumeroon 112.
Perhon vastaanoton suljettuna ollessa yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa Tunkkarin
terveyskeskukseen, puh. 040 804 5000 tai virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan
yhteispäivystykseen, puh. 06 826 4500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. Hätätilanteessa
soittakaa yleiseen hätänumeroon 112.
Perhon terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton suljettuna ollessa myös laboratorion näytteenottopiste
Perhossa on suljettu. Sulkemisen aikana näytteenotto on Tunkkarilla.
Laboratorio: Tietoa laboratorion toiminnasta netissä www.nordlab.fi. Laboratorion näytteenottoon
20.11.17 alkaen ainoastaan ajanvarauksella: www.nordlab.fi tai puhelimitse arkisin klo 7-18, puh. 020
619 8019 (kunkin oman liittymän mukainen palvelumaksu, ei erillistä palvelumaksua).

Lääkäripäivystys
Halsua, Kaustinen, Veteli
Arkipäivisin ma – pe klo 8 – 16 lääkäripäivystys on Tunkkarin terveyskeskuksessa. Päivystys
toimii ajanvarauksella, puh. 040 804 5000.
Perhon lääkäripäivystys vuoden 2017 loppuun saakka:
- arkipäivisin ma klo 8 – 16 ja ti, ke, to klo 8 – 11 päivystys on Perhon terveyskeskuksessa
(puh. 040 804 3000)
- arki-iltapäivisin sekä arkiperjantaisin päivystys on Tunkkarin terveyskeskuksessa
(puh. 040 804 5000)
Päivystys toimii ajanvarauksella.
Muina aikoina lääkäripäivystys on K-P:n keskussairaalan yhteispäivystyksessä
(puh. 06 826 4500, 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.
15.11.2017 K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky

