Halsuan kuntatiedote vko 19 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 17.5.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Kuulutus, kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille
Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on jaettavana määräraha yksityisteiden tiekunnille
teiden kunnossapitoa varten.
Kunnossapitoavustusta myönnetään hakemusten perusteella niille tiekunnille, joiden talous ja
hallinto ovat kunnan hallintosäännön, yksityistielain ja kuntalain määräysten mukaiset.
Hakemuslomakkeet on palautettava täytettyinä ja tarvittavilla liitteillä varustettuna Halsuan
kunnan rakennus- ja ympäristötoimistoon 8.6.2018 klo 15 mennessä.
Hakemuslomakkeita voi noutaa kunnantoimistosta, tulostaa kunnan nettisivuilta, tai tilata
puhelimitse 040 680 2225/Eija Aksela. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnilta selvitys
aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä (kuittijäljennös tms.)
Mahdolliset tiedustelut vt. rakennustarkastaja Jari Kauppiselta 040 680 2221.

Vielä ehtii ilmoittaa muutoksista, 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.

4H-AIRSOFT-kerho kokoontuu perjantaisin alk. 11.5. klo 16-17.30 Meriläisen
montulla ja siitä eteenpäin samaan aikaan perjantaisin säävarauksella, mikäli porukkaa tulee
riittävästi ja mahdollisesti kesä aikaankin voidaan pitää turnauksia myöhemmin sovittavana
ajankohtana.

Täytekakkukahvit 5 € Masalassa Äitienpäivänä
13.5. klo 14
+muutakin hyvää tarjolla
Tervetuloa!!

Pesäpalloa Käpylässä
ma 14.5.2018 klo 18
Naperot
Halsuan Toivo- Reisjärven Pilke
***********************************************************************************

ti 15.5.2018 klo 18
E-pojat
Halsuan Toivo- Haapajärven Pesä-kiilat 2
Tervetuloa!

Kevään viimeinen BINGO
Halsuan Nuorisoseuran talolla ti 15.5.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpotti 150 € ja 54 palloraja
Kahvitarjoilu Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

SEURAAVA BINGO HALSUA-VIIKOLLA 3.7.

Julkistamistilaisuus
Kirjastossa ke 16.5. klo 19
Monet savotat sisältää Armas Mäntykorven kirjoittamia muisteluksia elämän varrelta.
Kirjassa myös muistellaan sanoin ja kuvin Armas-veljeä, -enoa ja -isää.
Toimittanut Tuija Mäntykorpi-Kaunisto. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
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Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan torstaina
17.5.2018 klo 12.30. Nyt virkistetään mieltä ja kehoa!
Lopuksi juodaan kunnan tarjoamat kahvit!
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (Kanala-Kannisto-linja)
puh. 0400 269 048.
Kyytikeskus puh. 020 730 0000 (vammaispalvelu- tai sos.palvelulain mukaiset kyydit).
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenotot Kalevi Lindforsille puh.
0400 769 279 tai Kannelmaan 040 804 5550.
Naapurit ja ystävät, tarjotkaa kimppakyytejä!

METSÄSTYS- JA AMMUNTASIMULAATTORI
pe 18.5. YHTENÄISKOULULLA
Halsuan riistanhoitoyhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kokeilla kotimaista
ammuntasimulaattoria. Aidon tuntuisia metsästystilanteita voi harjoitella usealla riistalajilla ja
riistaeläimen lähestymissuunnan voi valita. Osuman sijainti analysoidaan.
klo 18 - 19 on varattu NUORILLE (ei tarvitse metsästyskorttia)
klo 19 - 21 METSÄSTÄJILLE
Tervetuloa

Halsuan rhy

PÖYRÄILEMÄÄN !!!
Ylikylä on haastanut koko muun Halsuan pyöräilyotteluun.
Kausi alkoi 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. Lisäksi vihkoihin voi merkitä muutkin urheilusuoritukset, esim. juoksu, kävely
jne.
Liikuntatoimi

