Halsuan kuntatiedote vko 8 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 1.3.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

LAPSILAHJA VUONNA 2018
Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuonna 2018 maksetaan 1.000 euron
lapsilahja vuonna 2015, 2016 ja 2017 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2018 ollut
Halsua.
Lapsilahjaa on haettava 31.3.2018 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä
hakemuksia ei käsitellä.
Lomake löytyy Halsuan kunnan nettisivuilta, sekä tämän sivun lopusta. Lisätietoja ja
lomakkeita saa myös kunnantoimistosta puh. 040 680 2211.
Lahja maksetaan lapselle perustetulle pankkitilille 13.4.2018 mennessä.
Halsualla 16.1.2018 KUNNANHALLITUS

Halsua 150 v - liikuntatempaus
Juhlavuonna haluamme kannustaa kaikenikäisiä liikkumaan luonnossa.

Haastamme kuntalaiset 24.2. – 4.3. välisenä aikana tavoittelemaan 150:tä
hiihto-/lumikenkäilysuoritusta Lovelammin retkiladulla.
Osallistujien kesken arvotaan 3 kpl 50 € lahjakorttia halsualaisiin yrityksiin.
Sarjat: - alakoululaiset ja nuoremmat, - yläkoululaiset, - aikuiset.
1 suoritus = 1 arpa. Lovelammin laavulla postilaatikossa ”kilpailukansio”.
Liikuntatoimi
Kunnan Asukaskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 3 kpl:ta 50 € lahjakorttia paikallisiin
liikkeisiin. Onnetar suosi seuraavia Hietalahti Sanna, Åvist Tarja ja Hautakoski Teuvo
Onnea voittajille! palkinnon voi noutaa kunnanvirastolta.

Muista KIRJASTON LUKUPIIRI ma 26.2. klo 18.oo.

Halsuan Nuorisoseuran talolla
BINGO tiistaina 27.2.2018 klo 19
Jatkuen tiistaisin samaan aikaan.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa! järj. Halsuan Nuorisoseura ry

Luovailukerho ja Pystymehtä lähtevät teatterimatkalle Vaasaan 7.4.
katsomaan Billy Elliotia. Bussissa on tilaa ja lippuja jäljellä.
Lippu ja matka yht. 50 €. Esitys alkaa klo 19.
Tarkempi aikataulu ilmoittautuneille.
Sitovat ilmoittautumiset Katjalle helmikuun loppuun mennessä
s-postiin Pystymehta@gmail.com

MASALA AUKI 23.2.- 4.3. klo 12-18 ja PIZZAUUNI päällä
Tervetuloa!

Ylikylässä 4 km mukavaa latua hiihdettäväksi
vapaalla tai perinteisellä tyylillä.
Muistetaan merkitä hiihtoreissut Kuntotalon postilaatikossa
olevaan vihkoon.
Kuutamohiihto vasta pääsiäisen seutuvilla, ensi viikolle
ennustettujen kovien pakkasten takia.

Naisten-päivän lounas 8.3.18 seurakuntatalolla klo 11 - 13
Tarjolla juustopaistia ja lihaperunalaatikkoa, sekä jälkiruoaksi vispipuuroa ja kahvia.
Hinta 10 euroa, lapset 5 euroa.
Myös arvontaa.
Tervetuloa naiset, miehet, vanhat ja nuoret!

Perhonjokilaakson lääkärinvastaanoton toiminta 26.2. – 7.3.18
Perhon terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto on suljettu 1. – 2.3.18.
Halsuan hoitajan aamuvastaanotto on auki 26.2.18.
Perhon terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto on suljettuna 7.3.18 klo 10.30 alkaen
henkilökunnan koulutuspäivän takia.
Halsuan hoitajan aamuvastaanotto on suljettu 7.3.18 koulutuspäivän takia.
Perhon terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton suljettuna ollessa voi kiireellisissä asioissa
ma-pe klo 8-16 tarvittaessa ottaa yhteyttä Tunkkarin terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle,
puh. 040 804 5000. Hätätilanteessa soittakaa yleiseen hätänumeroon 112.
Päivystyksellisissä asioissa yhteys Tunkkarin terveyskeskukseen arkisin ma-pe klo 8-16,
puh. 040 804 5000, muuna aikana K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen,
puh. 06-826 4500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.
Laboratorio NordLabin 26.2.-2.3.18 aukioloajoista ja ajanvarauksesta saa tietoja netistä
http://www.nordlab.fi.
Vastaanottojen ja toimipisteiden toiminnasta on tietoa myös Soiten nettisivustossa
http://www.soite.fi.
20.2.2018 K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky
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LAPSILAHJA

Palautettava viimeistään
31.3.2018 klo 15 mennessä.

Ilmoitan, että hyväksyn Halsuan kunnan maksavan lapselleni
tuhannen euron (1000) lapsilahjan.
Lapsen nimi:

________________________________

Henkilötunnus:

________________________________

Äidin nimi:

________________________________

Lahja maksetaan lapsen nimellä avatulle pankkitilille.
Valitse vaihtoehto:
Lahjan voi maksaa lapseni tilille, joka on
________________pankissa. Tilin nro______________________
Kunta voi perustaa lapselleni tilin Halsuan Osuuspankkiin

Kunta voi perustaa lapselleni tilin johonkin muuhun rahalaitokseen .
Mihin? ____________________________________________

Halsualla ______ päivänä _______________kuuta 2018

______________________________________
Allekirjoitus

