Halsuan kuntatiedote vko 50 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 21.12.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Kunnantoimisto ja yhteispalvelupiste suljettu 27.12.2017–1.1.2018 välisen ajan.
Kuntatiedote ei ilmesty vkolla 52

Halsuan kunta tarjoaa vanhuksille ja vammaisille mahdollisuutta pihateiden
talviauraukseen, hintaan 10 €/aurauskerta.
Sopimus asiasta tehdään teknisen toimen kanssa.
Myös viime talvena aurauspalvelua saaneiden on ilmoitettava uudelleen, jos haluavat jatkaa
sopimusta. Puh. 040 680 2221/Jari Kauppinen tai 040 680 2225/Eija Aksela
Kunnanhallitus

Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen syyskokous
pidetään ke 20.12.2017 klo 14.00 Kunnantoimistolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Johtokunta

Tuo kotihin, jos pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin,
Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa.
Halsua Talon puolesta kiitän teitä kaikkia toimintaamme osallistuneita.
Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uuttavuotta! -Ritva-

Tanssikerho on siinä vaiheessa, että olisi aika päättää kausi
kaikille avoimella tanssiesityksellä
Tanssiesitys on keskiviikkona 20.12. Halsuan nuorisoseurantalolla klo 18.00.
Mukana ovat isompien- sekä pienempien ryhmä. Esityksessä on myös väliaika,
jonka aikana on kanttiini, josta voi pientä maksua vastaan ostaa naposteltavaa.
Esitykseen sisäänpääsy on ilmainen ja kaikki ovat tervetulleita!

Järj. Halsuan 4h, Rebekka Helin ja Jenna Kunelius

Tervetuloa!

Sählykerho kokoontuu urheiluhallilla viimeisen kerran tälle vuodelle
pe 15.12. Kerho jatkuu tammikuussa 2018 pe 12.1. klo 16.00 – 17.30.
Tämän vuoden viimeinen peli-ilta
perjantaina 15.12. klo 18.00 – 22.00. Kiitos kaikille kävijöille!
Tammikuussa perjantaina 12.1. taas tavataan!

Kiitos kaikille metalliromun lahjoittajille!
Metallia kertyi yli 12 tonnia.
Toukokuussa 2018 keräämme metalliromua seuraavan kerran.
Terveisin: Halsuan 4h-yhdistys

PIHLAJATUVAN JA TYÖTUVAN JOULUJUHLA
ke 20.12.2017 klo 14.00 srk-talolla.
Tervetuloa ystävät ja kyläläiset joulun tunnelmaan!
Työtupa joululomalla 21.12.2017-1.1.2018

Lämpimät kiitokset kaikille ystäville
ja asiakkaille kuluneesta vuodesta. Joulumieltä sydämiin, iloa ja valoa
vuodelle 2018. tv. Työtuvan väki
P.S. Työtuvalla jouluista myytävää joka päivä joululomalle asti.

Lämmin Kiitos kuluneesta vuodesta ja Rauhallista Joulua
sekä Hyvää Uutta Vuotta 2018!
Toivottaa Pihlajatuvan asukkaat ja ohjaajat

Marjusaaren Maamiesseura ry kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuodesta
ja toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Sydämelliset kiitokset omaisille, ystäville ja yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta. Toivotamme kaikille Tunnelmallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2018.
t. Kannelman, Tehostetun Palveluasumisen ja
Senioriasumisen asukkaat ja henkilökunta
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Joulupukki ja tonttu kiertävät Halsualla ja lähikunnissa
jouluaattona kello 15.00 eteenpäin.
Lisätiedot puh. 040 180 4967/Tiia

LAHJAKORTIT HOITOKULUMASTA!
KLASSINEN HIERONTA/LPG-HIERONTA
STRESSI-NISKA HIERONTA
JALKAHOITO
KAUSTISLAINEN JÄSENKORJAUS
LYMFATERAPIA
KOSMETOLOGISET HOIDOT
Liike auki jouluviikolla lauantaina klo 14 saakka!
Lahjakortit myös kätevästi netistä www.hoitokuluma.fi.
Liike kiinni joulun välipäivät. Avoinna jälleen 2.1.2018
Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista Joulua sekä Siunattua Uutta Vuotta 2018!
Leena p. 040 195 7404

Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroo …
Pasianssilta saa puuromaitoa 22.12. klo 10-11 tai 16-17.
Oma astia mukaan!
Hyvää joulua kaikille toivottavat Pasianssin tontut

Yritystalon joululahjavalvojaiset pe 22.12. klo 16-21!
Viime hetken lahjahankinnat helposti oman paikkakunnan yrittäjiltä.
Monipuoliset lahjavalikoimat ja lahjakorttejakin saatavilla kaikista liikkeistä:
Kauneuspiste
Perfect Home
Jahtikangas

Hyvää joulunaikaa!

Tulossa:
Suuren suosion saanut perinteinen uuden vuoden rieha lapsille
ja aikuisille Ylikylän kuntotalolla. Tarkempia tietoja myöhemmin.

Hyvät autoilijat!
"Hevonen tulee autolla, tai muulla moottoriajoneuvolla, ohittaa rauhallisesti vauhtia hiljentäen
ja reilulla turvavälillä. Välimatka tulee olla riittävän suuri ohituksen jälkeenkin.
Jos ratsastaja/ohjastaja pyytää sinua pysähtymään nostamalla käden
pystyyn, pysähdy. Takaa voi olla tulossa lisää ratsukoita tai eläin voi olla
säikähtänyt.” (lähde:https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/ratsukot)
Kooltaan keskikokoinen hevonen vastaa hirveä ja säikähtäessään
koulutettukin hevonen käyttäytyy kuin hirvi.
Edes kiireessä ei hidastamista hevosen kohdatessa kannata unohtaa, jos
hevosen säikähtäessä sekä eläin että kuski on sinun konepellilläsi, meidän
molempien kiire loppuu siihen.
Mekin yritämme väistää mahdollisuuksien mukaan risteyksiin/levennyksiin. Tehdään yhdessä
tiellä liikkumisesta turvallista meille molemmille.
Hyvää joulua toivottaen Tapio Torppa ja Henna Huttunen

Kunnantoimistolta pukinkonttiin
Paljon erilaisia kirjoja, CD- ja DVD-levyjä ja Halsuan Joulu-lehtiä.

Uutuutena Vetelin poikakuoron Isänmaalisia lauluja sisältävä CD- ja DVD-levy
”LAULU SUOMEN SOI” CD 20 € ja DVD 25 €

