Halsuan kuntatiedote vko 16 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 26.4.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Tiedoksi Kuntatiedotteen aineisto on jätettävä torstaina
klo 12 mennessä.
Kuntatiedote ilmestyy kunnan asukkaille perjantainsunnuntain välillä. Jos halua että aineisto tavoittaa kaikki
lukijat ja mahdollistaa heidän osallistumisensa järjestettyyn
tapahtumaan, niin aineiston pitää olla kuntatiedotteessa viikko
ennen tapahtumaa.
*******************************************************************************

Ammatti-/laitosmiehen toimi
Tekninen toimisto julistaa haettavaksi ammatti-/laitosmiehen
toimen. Työsuhde alkaa 4.6.2018 tai myöhemmin sovittuna
aikana.
Työtehtäviin kuuluu normaalit ”talonmiehen” tehtävät
kiinteistöillä ja alueilla, kunnan kiinteistöjen kunnostustyöt ja
viemärilaitoksen piiriin kuuluvat tehtävät (jätevedenpuhdistamo
ja viemäriverkosto). Palkkaus työehtosopimuksen mukaisesti.
Kirjalliset hakemukset on jätettävä 8.5.2018 klo 15 mennessä
osoitteella:
Halsuan kunnan tekninen toimisto
Kauppisentie 5, 69510 HALSUA
kuoreen merkittynä ”ammatti-/laitosmies”
tai sähköisesti tekninen@halsua.fi
Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja
työkokemuksesta sekä muut mahdolliset tiedot, joilla voi olla
vaikutusta valintaan.
Lisätietoja asiasta antaa Jari Kauppinen, 040 680 2221.
Halsualla 19.4.2018
Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta

Halsuan palvelu- /puhelinmuistio uusitaan
Muistion tekemiseen tarvitaan kuntalaisten apua.
Osoitetietojen ja puhelinnumeroiden muutoksista, korjauksista
ja lisäyksistä pyydetään ilmoittamaan kunnantoimistoon 15.5.
mennessä, puh. 040 680 2211 tai
s-posti: kuntatiedote@halsua.fi.
Muistio tehdään entiseen tapaan, eli siihen laitetaan
osoitetiedot ja puhelinnumerot kotitalouksittain.
17 vuotta täyttäneen perheenjäsenen tiedot julkaistaan, jos ne
ilmoitetaan. Mikäli talouden haltija ei halua tietoja
julkisuuteen, niin siitä pyydetään ilmoittamaan em.
osoitteeseen. Mainoksia muistioon myydään entisin hinnoin:
¼ sivun mainos 40 €, ½ sivun mainos 60 € ja koko sivu
100 euroa.
Halsuan kunta

HalTon suunnistusjaosto.

Satutuokio kirjastossa alle kouluikäisille lapsille
tiistaina 24.4.2018 klo 10.15 - 10.45
Tervetuloa mukaan!
P.S. Muistathan täyttää kirjastokyselyn kirjastossa
lomakkeella tai sähköisesti kotonasi osoitteessa
www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey

Halsuan Nuorisoseuran talolla BINGO
ti 24.4.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpotti 150 € ja palloraja 52
Kahvitarjoilu Tervetuloa! järj. Halsuan Nuorisoseura ry
Huom! Vappuna 1.5. ei Bingoa, mutta jatkuu 8.5.
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Hyvät asiakkaat
Olen lomalla 22.4.-29.4.2018.
Työasioissa voitte ottaa yhteyttä LVI-asentajaani
Joni Känsäkoskeen puh. 040 564 1635
LVI-Palvelu Seppo Haukilahti
Hiihtokauden päättäjäiset ke 25.4.2018 klo 19 Käpyhovilla
Palkitaan lisenssihiihtäjät ja vähintään viisi kertaa lasten hiihtoihin
osallistuneet. Palkittavien lista löytyy Halsuan Toivon hiihtojaoston
kotisivuilta.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Hiihtojaosto

VÄHÄN PAREMMAT MARKKINAT
Halsuan Käpylässä
lauantaina 28.4. klo 10-16
Paikalla torimyyjiä, poniajelua, Käpyhovilla keittolounas,
Käpyhallilla kahvia, pullaa ja lettuja sekä tuotemyyjiä.
Kasinolla kirpputorimyyjiä sekä Kasinon edessä
peräkonttikirppis.
Lapsille Keppihevoskilpailu; klo 12.00 alle kouluikäiset,
klo 12.10 koululaiset
Omat kepparit mukaan! Kaikki palkitaan!
Järjestäjä: Halsuan Hevosjalostusyhdistys ry
PS: Käpylässä on tilaa kaikille, vielä sovit siis mukaan!
Soita tai viestitä ja varaa paikka p. 050 303 1914/Nina
Meriläinen

Pesäpallon TUOMARIKOULUTUS
la 28.4.2018 klo 13 Kunnantalon valtuustosalissa.
Kouluttajana Tapani Hotakainen.
HUOM! Ilmoittautuminen koulutukseen seuraavan linkin kautta:
http://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
Tervetuloa!

Pesäpallojaosto

PÖYRÄILEMÄÄN !!!
Ylikylä on haastanut koko muun Halsuan pyöräilyotteluun.
Kausi alkaa 1.5. ja suorituksia saa kirjata 31.8.2018 asti.
Postilaatikot ja vihot löytyvät: Ylikylän kuntotalolta, Yritystalolta,
Masalasta, Marjusaarelta ja Kanasesta. Pääsääntönä, että yksi
merkintä on edestakainen matka Ylikylä-kirkonkylä eli noin 12 km.
Pyöräillä voit missä vaan ja noin 12 km matka vastaa yhtä merkintää.
Esim. Sillanpään lenkki 3 suoritusmerkintää, Kanniston lenkki 2
suoritusmerkintää jne.
HUOM! Ylikylä ja "koko muu Halsua" joukkueet merkitsevät
suoritukset omiin vihkoihinsa.
Valtakunnallinen pyöräilyviikko on (5.5.-13.5.)
Tulossa mm. perhepyöräilypäivä 6.5.
Helatorstain Match Show eli leikkimielinen koiranäyttely

10.5.2018
Käpylässä Käpyhovin pihalla klo 12
(Ilmoittautuminen alkaen klo 11)
Luokat / maksut: Pennut (alle 1 v) 7 €, Isot koirat (yli 40cm) 7 €,
Pienet koirat (alle 40cm) 7 € ja Lapsi & lelukoira 4 €
Lisäksi palkitaan parhaiten sijoittunut halsualainen koira.
Rokotustodistukset tarkistetaan.
4H-kahvio ja arvontaa

Tervetuloa!

Halsuan 4H

