Halsuan kuntatiedote vko 15 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 19.4.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Tiedoksi
Halsualla Kelataksin voi tilata numerosta 0100 85 444, kun kyseessä on matka lääkäriin,
terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen. Taksin voi tilata pelkälle menomatkalle tai
lyhyehkön käynnin yhteydessä menopaluumatkalle. Yhdensuuntainen omavastuu on 25 €.
Tilausmaksu on 1,42 € puhelu + pvm.
******************************************************************************************************
Halsuan Yritystalolta löytyy vuokrattavia yritystiloja.
******************************************************************************************************
LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET 2018
Halsuan kunta myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia. Avustukset
jakaantuvat toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin.
Liikunnan toiminta-avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi yhdistyksille, jotka
järjestävät liikuntatoimintaa tai edistävät liikunnallista elämäntapaa
Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille, jotka järjestävät
liikunta toimintaa ja edistävät liikunnallista elämäntapaa
Nuorisotoimen kohdeavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, yhteisöille sekä
nuorisoryhmille.
Kulttuuritoimen kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaiselle yksityishenkilölle,
yhdistykselle tai yhteisölle.
Kohdeavustusten teemat 2018, hakuohjeet sekä avustusten hakulomakkeet löytyvät kunnan
sivistystoimen nettisivuilta http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/
Hakemukset on toimitettava Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle perjantaina 4.5.2018 klo
15.15 mennessä osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua.
Lisätiedot sivistystoimistosta Taina Simpanen, puh. 040 680 2240

Pesäpallon talkooväki, tukijat, valmentajat ja pelaajat, entiset ja nykyiset!
Halsuan pesäpalloharrastuksesta ja pesisinnostuksesta kertova dokumenttifilmi

Pesäpallon pikkujättiläinen
on valmistunut.
Kiitos kaikille haastatelluille, aineiston hankinnassa ja muutoin projektia tukeneille!
Kutsuvierasnäytöksen jälkeen avoimet maksuttomat yleisönäytökset

Halsuan yhtenäiskoululla
lauantaina 14.4.2018
klo 14.30
klo 16.00
Dokumentin kesto on noin 70 min. Se on myöhemmin katsottavissa netin kautta.
Linkki tulee www.halsuantoivo.sporttisaitti.com -sivulle.
Pesisdokumentti-projektin työryhmä
Iiris Jurvansuu, Arto Hietalahti, Nuutti Kaunisto

Kansanedustaja Tuomo Puumala
vierailee Halsualla sunnuntaina 15.4.2018
klo 19 Halsua-talolla
Kahvitarjoilu
Tervetuloa tapaamaan ja jututtamaan kansanedustajaa!

Halsuan Nuorisoseuran talolla BINGO ti 17.4.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpotti 150 € ja palloraja 51
Kahvitarjoilu Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN RIVITALOHUONEISTO
Halsualla, Lähdetie 5 A 2, 3h+k+s, 76 m2
Tiedustelut OP Halsua / Heidi Pöyhönen, puh. 010 2587 020
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SOTAVETERAANIT, -INVALIDIT JA NAISET
Halsuan sotaveteraanit ry:n vuosikokous kunnantalolla tiistaina 17.4. klo 12.oo.
Esillä normaalit vuosikokousasiat sekä sääntöjen muuttaminen.
Juodaan kahvia, lauletaan ja arvotaan!
Kaikki mukaan!

EU:n Ruokajakelu pe 20.4.2018 klo 16.30-18 Yritystalolla
Mukana imitaattori Pekka Karttunen
Kahvitarjoilu, Kaikki ovat tervetulleita!

Eläkeliitto "Ilolla yhdessä toimien"
Päiväkahvitilaisuus Halsua-talolla tiistaina 24.4.18 klo 13.
Kansalaisopiston rehtori Aino Salo kertoo kansalaisopiston tarjonnasta ja toiminnasta ja
hänelle voi esittää toiveita tulevaa talvea ajatellen.
Arvotaan 20 euron lahjakortti omatoimisesti jäsenmaksunsa maksaneiden kesken.
Toukokuussa tehdään yllätysretki ja ilmoittautumisia otetaan vastaan.
Tiedotetaan kesäretkestä kahvittelun ja arvonnan lomassa.
Tervetuloa suurella joukolla mukaan!
Apuset kokoontuvat päiväkahvin jälkeen suunnittelemaan äitienpäivän jumalanpalvelusta
Kannelmassa.

Marjusaaren Maamiesseura ry:n vuosikokous
pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 19.30 Sinikan mökillä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunnan kokous klo 19.oo
Tervetuloa!

Johtokunta

Ennakkoilmoitus
Halsua-talolla perinteiset VAPPUMYYJÄISET 1.5.2018 klo 10-13.
Saatava simaa, rinkeleitä, rieskaa, muttia (ennakkoon voit varata puh. 040 719 8213).
Myydään arpoja ja kahvitellaan.
Tule tukemaan toimintaamme ostamalla hyviä tuotteita.
Tervetuloa Naistoimikunta!

Pihlajatuvan, Työtuvan ja Kannelman grillikotahankkeen tukemiseksi
järjestämme

ILTAMAT
Nuorisoseurantalolla
lauantaina 21.4.2018
alkaen klo 19.00
esiintyjinä:
Lauluryhmä Manna
Runopiiri: Hellen, Ritva ja Kaija
***Väliaika***
Huutokatrilli / Maarit
tanssit tahdittaa karaokeryhmä / Veikko, Eka, Jarmo ja Pekka
Arvontaa!
Ulkona makkaran myyntiä
Pullakahvit ja ohjelma 10,-

Tervetuloa!

Äitienpäiväkakkuja Pihlajatuvalta grillikotahankkeen hyväksi.
Tilaukset tehtävä viimeistään 4.5. mennessä.
Puh. 040 804 5880 / Marika
Kakut noudettavissa 12.5. klo 12 jälkeen.
4 munan kakku (12 hlöä) 40 € tai
6 munan kakku (18-20 hlöä) 60 €
Kermakakku laktoositon, vadelma tai mansikka täytteellä.

