Halsuan kuntatiedote vko 20 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 24.5.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

METALLIROMUN KERÄYS Syrjälän teollisuusalueelle ma 21.5. – pe 1.6.
Paikalla on Haanpään Metallin matala lava, johon on helppo toimittaa
metalliromu. Keräykseen kelpaa kaikki metalliromut, paitsi ongelmajätettä
sisältävät kuten jääkaapit ja pakastimet. Ei myöskään autojen eikä
muidenkaan ajoneuvojen renkaita.
Kirkonkylän keräyksen tuotto menee 4H-yhdistyksen hyväksi.

Satutuokio kirjastossa alle kouluikäisille lapsille
tiistaina 22.5.2018 klo 10.00 - 10.30
Tervetuloa mukaan!

Pesäpalloa Käpylässä
ti 22.5.2018 klo 18
E-pojat
Halsuan Toivo - Haapajärven Pesä-Kiilat 1
Tervetuloa!

Eläkeliiton yllätysretki on kohta käsillä. Rauman Markun linjuri lähtee Ylikylän
kuntotalon pihalta 23.5.18 klo 8.30 kohti kirkonkylää, väliltä kerätään tienvarresta
kyytiläiset mukaan.
Retken hinta on 30 euroa ja se kerätään linja-autossa, joten varatkaa sopiva raha. Retkellä
ollaan sekä sisätiloissa että vähän ulkonakin, joten kaikki vaatteet mukaan ja loput tuulen
puolelle kainaloon. Retken aikana meille tarjotaan lounas ja iltapäiväkahvi sekä tietysti sitä
yllätystä.
Tervetuloa iloisella mielellä mukaan!

YLIKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
SU 27.5. klo 19 Kuntotalolla.
Sääntömääräiset asiat, keskustelua ja kaffittelua. Kaikki kyläläiset tervetuloa!
Johtokunta

Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 29.5.2018 klo 14.00 Halsuan kunnan valtuustosalissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN RIVITALOHUONEISTO
Halsualla, Lähdetie 5 A 2, 3h+k+s, 76 m2
Tiedustelut OP Halsua / Heidi Pöyhönen, puh. 010 2587 020

Maanantaina 28.5. klo 18
TANSSIN KEVÄTNÄYTÖS Nuorisoseurantalolla.
Kaikki ovat tervetulleita katsomaan ja vapaa pääsy 🙂
Esityksen jälkeen on kahvio, josta saa pientä rahaa vastaan
kahvia, pullaa ja jäätelöä.
Järj. Jenna Kunelius, Rebekka Helin ja Halsuan 4h
Tervetuloa!

KESÄN UIMAKOULU ALKAA MAANANTAINA 11.6.
Uimakoulu 11.6. – 15.6.
I auton reitti: Kanalan Kylätalon pihalta klo 14.15 Kotipesän klo 14.30 kautta Vetelin
uimahallille.
II auton reitti: Ylikylästä Kuntotalon pihalta klo 14.20 Kotipesän klo 14.30 kautta Vetelin
uimahallille. Takaisin Kotipesässä ollaan n. 17.00.
Auto käy Meriläisen koulun kautta.
Mukaan pääsevät syksyllä koulunsa aloittavat ja sitä vanhemmat lapset.
Viikolla on alkeiskurssi ja pidemmälle ehtineiden kurssi, jolla on mahdollisuus suorittaa
merkkejä.
Ne joilla on uintikirja, niin ottakaa se mukaan!
Uimakoulun hinta kuljetuksineen on 35 €, sisaralennus 5 €.
Halsualta on mukana nuoria apuopettajina, joilta saa pankkisiirrot viikon aikana
uimakoulumaksun suorittamiseen, joten rahaa ei tarvitse mukaan.
Aikataulun sujuvuuden vuoksi on rajoitettu uimahallin kanttiinin käyttö vain perjantaipäivälle.
Toivottavaa olisi ottaa mukaan ainakin juomista ja mahdollisesti myös pientä purtavaa.
ILMOITTAUTUMISET TEKSTARILLA (p. 040 718 3688) TAI SÄHKÖPOSTILLA
(halsua4h@halsua.fi) TI 5.6. klo 15.00 MENNESSÄ!
Kaikille mukaan myös alla oleva lipuke, josta ilmenee tarvittavat tiedot.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uimakoululaisen nimi:_____________________________________ Sotu:_________________
Huoltajan nimi:_______________________________________
Puh.nro:______________________
Osoite: ______________________________________________________
Postinro: _____________________ Postitoimip.:_______________________________
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Lasten leiripäivät
Halsuan srk-talolla 6-9-vuotiaille 6. ja 7.6. klo 9-16.
Leirimaksu 10 € päivä, perheen muilta lapsilta 7 €.
Leirimaksu sisältää ruuan ja välipalan.
Mukaan otetaan 25 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä (nimi, osoite, ruoka-allergiat)
tai soittaen Maria Mortensen p. 040 754 5498.
Ilmoittautumiset pe 31.5. mennessä.

Lastenleiri Aittaniemessä
Vetelin ja Halsuan seurakuntien yhteinen
isompien leiri (10-14v.) 27.-29.6. Aittaniemessä.
Ohjelmassa yhdessäoloa, leikkejä, kisailua, saunomista ja uimista
sekä raamattuopetuksia.
Leirimaksu 20 €, sisaralennus 5 €.
Mukaan otetaan 25 ensimmäistä, sen jälkeen varasijalle.
Ilmoittautumiset 11.6. mennessä Vetelin kirkkoherranvirastoon puh. 050 445 5200

Kiinnostaako AURINKOKERÄIMEN VALMISTAMINEN omaan

käyttöön?

Kansalaisopisto kartoittaa kiinnostusta ko. kurssiin ensi lukuvuotta ajatellen. Tule kuuntelemaan
ja keskustelemaan kurssin sisällöstä ja toteutuksesta kurssin opettajan Yrjö Seppälän kanssa.
Halsuan kunnanvirastolle lauantaina 26.5. klo 13
Kiinnostuksen pohjalta päätetään, toteutetaanko kurssi ja missä se mahdollisesti pidetään.
Tervetuloa!

YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2018
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään su 27.5.2018 klo 20.00 Ylikylän kuntotalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Osuuskunnan hallitus kokoontuu ennen varsinaista kokousta su 27.5.2017 klo 19.00
kuntotalolla.
Vesiosuuskunnan vesilaitoksen hoitajina toimii:
Toivo Kunelius
puh. 040 834 1418
Juha Hotakainen
puh. 040 585 5095
Hyvät vesiosuuskunnan asiakkaat (mittariliittymät):
Kirjatkaa vesimittarinne kulutuslukemat (kohtaan LUKEMA 1:), muut mahdolliset mittarit ja
niiden lukemat kohtaan ”LUKEMA 2” jne. Voitte jättää alla olevalla ilmoituksella vesimittarinne
lukeman Ylikylän kuntotalolla EKOPISTEESSÄ olevaan punaiseen postilaatikkoon.
Laatikossa lukee teksti ”Vesiosuuskunta mittarilukemat”. Laatikko tuodaan paikalle
toukokuun viimeiselle viikolle ja viedään pois kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen.
Pyrkikää lukemaan mittari 31.5.2018, jos mahdollista. Jos mittari on esim. niin likainen, ettei
lukemasta saa selvää, palauttakaa silti lipuke laatikkoon muuten täytettynä ja laittakaa siihen
esim. teksti ”Likainen, ei voinut lukea” (ei luentalisää).
Niille asiakkaille jotka eivät ilmoita lukemaa, käymme lukemassa mittarin ja lisäämme
vesilaskuun 10 €:n luentalisän.
Hallitus
leikkaa => --------------------------------------------------------------------------------------------- <= leikkaa
ja palauta alaosa täytettynä kuntotalon ekopisteen postilaatikkoon 10.6.2018 mennessä.

VESIMITTARILUKEMA 2018 (Koskee vain Ylikylän vesiosuuskunnan aluetta)
LUKEMA 1:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit pääkäyttöpaikka)

LUKEMA 2:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit)

LUKEMA 3:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit)

LUKEMAN PÄIVÄYS:

_ _ _ _ . _ _ _ _. 2018

KÄYTTÖPAIKKA:

_________________________
(Asiakkaan nimi, laskun maksaja)

KÄYTTÖPAIKAN OSOITE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________

