Halsuan kuntatiedote vko 21 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 31.5.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Kunnanvirasto suljetaan ti 29.5. klo 13
*****************************************************************************************************

Halsua-viikon suunnittelupalaveri ti 29.5. klo 18.30 kunnantoimistolla
Halsua-viikon ajankohta on 30.6.-8.7.2018.
Kaikki ovat tervetulleita suunnittelemaan Halsua-viikon tapahtumia!

Tarjouspyyntö, lämpölaitoksen hoito ja energian toimitus
Halsuan Energia Oy järjestää tarjouskilpailun biopolttoaineiden toimituksesta ja Kirkonkylän
biolämpölaitoksen hoidosta, lämmityskaudelle 1.10.2018 – 30.9.2021. Tarjouskilpailussa
tarjotaan biopolttoaineiden toimitus ja biolämpölaitoksen hoito yhdessä (€/MWh).
Tarkemmat tarjouspyyntöasiakirjat tilattavissa 8.6.2018 mennessä sähköpostilla osoitteesta
tekninen@halsua.fi.
Tarjouspyyntöasiakirjojen toimitus aloitetaan ti 11.6.2018.
Lisätietoja antaa:
Jari Kauppinen
p. 040 680 2221

Oppilastöiden näyttely
viikolla 22 (28. – 31.5.) maanantaista torstaihin kouluaikaan.
Näyttelyyn mahdollista tutustua myös torstaina 31.5. illalla, jolloin
Luovailukerho esittää Pikku Prinssi –näytelmän alkaen klo 19.

Halsuan seurakunta tiedottaa
Maatuvan jätteen roskalava sijaitsee muinaisaitan vieressä.

TOUKOSIUNAUS
Eläkeliiton, MTK:n ja seurakunnan yhteinen toukosiunaus pidetään Anneli ja
Markku Karhulahden tilalla keskiviikkona 30.5.18 alkaen klo 19.
Kahvitarjoilu, tervetuloa keväiseen tapahtumaan.

Pesäpalloa Käpylässä
to 31.5.2018 klo 18
E-pojat
Halsuan Toivo – Kannuksen Ura
Tervetuloa!

EU:n RUOKA-APUA jaetaan Halsuan Yritystalolla
Seuraava ruokajakelu pe 1.6.2018 klo 16.30-18.00
Tule rohkeasti!

Kahvitarjoilu, keskustelua, Tervetuloa!

Perhonjokilaakson lääkärinvastaanoton toiminta 4.6. – 3.8.18
Perhon terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto on avoinna:
4.6.-21.6.18 ma-pe klo 8-14
25.6.-3.8.18 ma-ke klo 8-14
Vastaanotto on kokonaan suljettuna 28.-29.6., 5.-6.7., 12.-13.7., 19.-20.7., 26.-27.7., 2.-3.8.
Laboratorio NordLabin aukioloajoista ja ajanvarauksesta tietoja: http://www.nordlab.fi.
Lääkärinvastaanoton suljettuna ollessa:
- kiireellisissä asioissa yhteydenotot arkisin ma-pe klo klo 8-16 Tunkkarin terveyskeskuksen
lääkärinvastaanotolle, puh. 040 804 5000
- päivystyksellisissä asioissa yhteydenotot Tunkkarin terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle
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.
Hätätilanteessa soittakaa yleiseen hätänumeroon 112.
Halsualla sairaanhoitajan aamuvastaanotto on 25.6.-5.8.18 avoinna kerran viikossa torstaisin
klo 8 – 10. Ajanvaraus Tunkkarin terveyskeskuksen ajanvarauksesta, puh. 040 804 5000.
Vastaanottojen ja toimipisteiden toiminnasta on tietoa myös Soiten nettisivustossa
http://www.soite.fi.
22.5.2018 K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky
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Nyt HAASTETAAN kaikki halsualaiset PYÖRÄILIJÄT!
Ilmoittaudu mukaan KILOMETRIKISAAN 2018.
Kilometrikisa poljetaan aikavälillä 1.5.–22.9.2018
Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai
minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu.
Kilpailuun rekisteröidytään osoitteessa: https://www.kilometrikisa.fi
Halsuan kunta on mukana kuntakilpailussa, joten lähde sinä Halsuan joukkueeseen mukaan.
Joukkueemme on mukana nimellä: Halsuan pyöräilijät
Halsuan pyöräilijöiden osallistumiskoodi: Halsua2018
Muista valita kotikunnaksi Halsua. Tunnusten tekemiseen saat apua kunnantoimistolta tai
kirjastosta, kilometrit voi kirjata takautuvasti.
Liikuntatoimi

KESÄN UIMAKOULU ALKAA MAANANTAINA 11.6.2018
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.

Huom! Mukaan pääsevät 5 vuotta täyttäneet 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.:_______________________________

