Halsuan kuntatiedote vko 1 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 11.1.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Asiointipiste kunnanvirastolla
Halsuan kunnanvirastolla on tarjolla kuntalaisille asiointipiste. Asiointipisteessä on
tietokone ja nettiyhteys, jolla asiakas voi tutustua viranomaisten (esim. KELAn tai TEtoimiston) sähköisiin palveluihin ja käyttää niitä itsenäisesti. Asiointipiste on auki kunnan
aukioloaikojen mukaan, ma-pe klo 9-15 ja la-su suljettu.
******************************************************

Kutsu Yrittäjäiltaan, joka on tiistaina 23.1.2018 klo 19 Kunnanvirastolla.
Tervetuloa!
Kutsumme kaikki kyläläiset ja seuralle maansa vuokranneet
HIRVIKEITOLLE su 14.1. klo 12 -14
Kanasen Metsästysseuran kokoontumistiloihin os. Lestijärventie 1485
Kanasen metsästysseura ja Hirviporukka

Koulutuspäivät
Tieturva 1: ma 22.1. hinta 100 € + alv
Työturvallisuus: ma 29.1. hinta 100 € + alv
Direktiivipäiviä eli koulutuksista saa kuljettajan ammattipätevyyspäivän.
Järjestetään Hietalahti ja Pojat Oy:n tiloissa klo 8–16.
Hinta sisältää tarjoilut.
Ilmoittautuminen to 18.1. mennessä
p. 06-860 5000 tai nina.hietalahti@hietalahtijapojat.fi
Miian jumpat jatkuvat tiistaisin klo 19-20, koulukeskuksen jumppasalissa. Kertamaksu
6 € tai 10X passi 55 €. HUOM! Maksuvälineinä käyvät Tyky ja Smartum -setelit.
Jumppapäivät (OTA TALTEEN): 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 20.2., 27.2., 6.3., 20.3., 27.3., 3.4.,
10.4. ja 17.4.
Liikkeet tehdään rauhalliseen tahtiin, eivätkä sisällä juurikaan hyppyjä. Jumppa vahvistaa
keskivartalon lihaksia sekä pakara- ja jalkalihaksia. Tervetuloa iloiseen joukkoon!
Terveisin Miia Karhulahti

KUULUTUS
PRESIDENTINVAALI 2018
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen
toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. Halsuan
kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo.
Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisen vaalin osalta 17.- 23.1.2018 ja mahdollisen
toisen vaalin osalta 31.1. - 6.2.2018. Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo
seuraavina aikoina:
ke-pe
klo 09.00-16.00
la-su
klo 12.00-15.00
ma-ti
klo 09.00-16.00
Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys
suoritetaan ensimmäisen vaalin osalta 17.- 23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta
31.1.- 6.2.2018 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava
siitä keskusvaalilautakunnalle ensimmäisen vaalin osalta viimeistään 16.1.2018 klo 16.00
mennessä ja mahdollisen toisen vaalin osalta 30.1.2018 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen
voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai
puhelimitse, puh. 040 680 2211 tai kunnanjohtaja Jari Penttilälle puh. 040 680 2202.
Halsualla 3.1.2018
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TIEDOTE

Hammaslääkäripäivystys siirtyy keskussairaalaan
Alueellinen hammaslääkäripäivystys siirtyy 8.1.2018 Kokkolan terveyskeskuksen
tiloista Keski-Pohjanmaan keskussairaalan hammas- ja suusairauksien poliklinikan
tiloihin (Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola, 1 krs. D-siipi).
Hammaslääkäripäivystys palvelee särkypotilaita iltaisin ja viikonloppuisin seuraavasti:
ma-pe klo 16-21
la-su klo 8-21
Hammaslääkäripäivystykseen tullaan pääsääntöisesti puhelinyhteydenoton kautta:
puh. (06) 828 7450.
Hammaslääkäripäivystys palvelee potilaita laajalta alueelta aina Raahesta Pedersöreen
saakka. Päivystys on järjestetty yhteistyössä päivystysrenkaan jäsenkuntien kanssa:
•

Kokkola, Kruunupyy, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Veteli, Kaustinen

•

Kalajoen terveyskeskus (Kalajoki, Merijärvi)

•

Peruspalveluyhtymä Kallio (Alavieska, Ylivieska, Nivala, Sievi)

•

Perusturvakuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi)

•

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki)

•

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto (Pietarsaari, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy)

•

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäntä)

