Halsuan kuntatiedote vko 34 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset HUOM! ke 29.8.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

HUOM! Ensi viikon kuntatiedotteeseen ilmoitukset keskiviikkoon 29.8 klo 12 mennessä
____________________________________________________________________________
Taideisku Keski-Pohjanmaalta -ryhmän taidenäyttely, ”Suomen luonto”
on esillä Halsuan kunnanvirastolla 14.9. saakka. Tervetuloa!
____________________________________________________________________________
KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA
Halsuan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille
maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa,
osoite: Köyhäjoentie 15 B, 69510 Halsua.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään
18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan
läsnä oleviksi jäseniksi. Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä
koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00
mennessä kirkkoherranvirastoon. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia
1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan. Kuulutus on ollut nähtävänä Halsuan seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.- 4.9.2018. Kuulutus on julkaistu 24.8.2018 kuntatiedotteessa.
Halsuan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta,
puheenjohtaja Juha Karhulahti, Halsua 31.5.2018.
____________________________________________________________________________
ANNETAAN vanha lautavuorinen hirsitalo purettavaksi
ja pois vietäväksi. Sijainti köyhänjoentien varrella.
Purkaminen ja pois vienti tämän vuoden puolella,
tarkemmasta ajankohdasta voidaan sopia erikseen.
Lisätietoja antaa p. 050 4041 436 / Leena Oosi
____________________________________________________________________________
KUNTOTALOLLA TAPAHTUU!
Polkupyörähaasteen lopetustilaisuus lauantaina 1.9. klo 19 Ylikylän kuntotalolla.
Ohjelmassa polkupyörän arvonta suorituksia merkinneiden kesken. Ensimmäisen
arvan saat tulemalla paikalle tai ilmoittamalla esteestä paikalle pääsystä.
Lisäksi muuta arvontaa, kahvitarjoilu ja yhteislaulua.
Ilta jatkuu KUHINAKARAOKELLA noin klo 20 alkaen. Karaoketanssit, puffetissa myynnissä
kahvia ja pullaa. Karaokekannatusmaksu 5 euroa. TERVETULOA
Ylikylän kyläyhdistys ry
____________________________________________________________________________
SOTIEMME VETERAANIT
100-vuotiaan Suomen kunniaksi Veteraanivastuu ry. järjestää vielä Kainuun prikaatin kanssa veteraanikeräyksen. Keräysaika on maanantai 27.8. klo 16.oo alkaen.
Halsualla on 23 veteraania ja veteraanileskeä ja esim. jalkahoitojen tarve on suuri. Kaikki täällä
kerätyt varat tulevat lyhentämättömänä heidän hyväkseen Halsuan sotaveteraaniyhdistyksen
kautta. Asiasta on lisätietoja viimeisessä Perhonjokilaakso-lehdessä ja viikonlopun Keskipohjanmaa-lehdessä.

OPETELLAAN SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTIA
Aika: Torstai 6.9.2018 klo 18.00 – 20:30
Paikka: Haluan kunnanvirasto
Ota haltuun MailChimp järkevä valinta yrityksille ja henkilöille, jotka haluavat tehostaa sähköpostimarkkinointia
tai automatisoida asiakaspalveluaan. Koulutuksessa saat kuvallinen suomenkielinen ohjekirjan, jolla opetellaan
MailChimpin perusteet. Illan aikana jokainen osallistuja luo yritykselleen uutiskirjepohjan. Koulutuksessa saatavien materiaalien avulla on helppo jatkaa ohjelman käyttöä myöhemmin itsenäisesti. Asiantuntijaan voit olla yhteydessä myös koulutuksen jälkeen.
Asiantuntija: Heidi Rinne
Hinta: 98 e, alv 0 %
HALSUA TARJOUS,
kun ilmoittaudut ennen 31.8. maksu vain 50 €
mikko.hanninen@kase.fi tai halsua.kunta@halsua.fi

Ystävällisin terveisin
Mikko Hänninen
Kehittämiskoordinaattori
Gsm. 044-561 2152

_____________________________________________________________________________________________

