Halsuan kuntatiedote vko 44 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 8.11.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % (hinnat koskevat A4-kokoista paperia)

”Halsualta helähtää”-kirkkokonsertti
Halsuan kirkossa sunnuntaina 4.11.2018 alkaen klo 14.
Tilaisuus on samalla Halsuan kunnan 150 v juhlakonsertti.
Ohjelma 10 euroa, sisältää täytekakkukahvit konsertin jälkeen.
Tervetuloa!
Hei! Tämä koskee kaikkia, jotka ovat mukana 4H-toiminnassa, mutta eivät
ole vielä 4H:n jäseniä. Maksaneet jäsenet ovat yhdistykselle tärkeitä, koska
sillä on suuri vaikutus saamaamme valtionapuun eli se on meille iso raha,
vaikka perheelle pieni sijoitus.
Tämänhetkinen jäsenkausi on 1.9.2018 – 31.8.2019, hinta jaksolle on perheeltä
(käsittää kaikki samassa taloudessa asuvat) 70 euroa tai yksittäiseltä jäseneltä
35 euroa. Nykyisin 4H-liitto hoitaa jäsenmaksujen perimisen ja jäseneksi voi
ilmoittautua www.4h.fi nettisivulta (etusivun alalaidassa on vihreä laatikko ”Tule
mukaan! Liity jäseneksi”). Täyttämällä kaavakkeen saat 4H-liitolta
jäsenmaksulapun.
Järjestämme retkiä, kursseja, tapahtumia ja tällä hetkellä kerhoista on
toiminnassa airsoft-kerho ja pienten ja isojen tanssikerhot. Kunnan avustuksella
työllistämme nuoria kesällä ja pidämme nuorten peli-iltoja kevät- ja
syyslukukauden aikana. Voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on hyviä ideoita
toimintamme kehittämiseksi.
Terveisin Timo Marjusaari p. 040 718 3688 tai halsua4h@halsua.fi

Osuuspankkiviikon kahvitus
Halsuan Osuuspankissa ma 5.11. klo 9.00-15.30
Tervetuloa!

SANKARIHAUTAUSMAA-RAHASTO
Vuoden 2017 heinä-elokuussa järjestetyn haastekeräyksen tuloksena puhdistettiin
sankarihautausmaan ristit ja paadet sekä mustattiin niiden tekstit. Hankkeen järjestäjinä olivat
Halsuan Yrittäjäyhdistys ja Halsuan Leijonat. Kun työ oli tehty ja laskut maksettu, rahaa
jäi vielä 703,55 €, mistä summasta muodostettiin LC-Halsuan ylläpitämä sankarihautausmaarahasto. Talvella 2017-18 rahastosta käytettiin 156,90 € sankarihautausmaan
kynttilävalaistukseen eli rahaston pääoma on 30.6.2018 ollut 546,65 €.
Seuraava tiedote rahaston tilasta annetaan 30.6.2019 jälkeen.
Halsua 28.10.2018 LC-Halsua r.y.

Heprealaiskirjeen raamattupäivä
Halsuan srk-talolla la 10.11.2018
Klo 13.30 ”Täydellinen ylipappi” – raamattuopetus Valtteri Tikkakoski
Klo 14.30 Kahvit
Klo 15 ”Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään” – raamattuopetus Jouko Heikkinen
Klo 16 ”Kehotuksia kristilliseen elämään” – raamattuopetus Juha Karhulahti
Klo 17 Keittoruoka
Klo 18 Iltamessu: Juha Karhulahti, Valtteri Tikkakoski, nuoret avustavat. Messun jälkeen
nuorilla jatkot srk-talolla klo 22 saakka.
* Mukana myös Paula Kalliokoski, Kimmo Kentala ja musiikkia.
* Voit tutustua kotona jo etukäteen heprealaiskirjeeseen.
* Messun laulut löytyvät viisikielisestä, jos omistat viisikielisen, ota se mukaan.

ILMAISET KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET 2018–2019
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja
Raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, kaikki 6 kk – 6 vuoden ikäiset
lapset, sairautensa tai hoitonsa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle
influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat, sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö sekä vastaavassa työssä olevat
opiskelijat.
Pajalan neuvola/Kaustinen
Veteli ent. neuvola Tunkkarilla
Halsuan terveysasema (vain 12.11.)

ma 12.11.
to 15.11.
to 13.12.

klo 8.30 – 16.00
klo 8.30 – 12.00
klo 12.00 – 16.00

Muuna aikana ajanvarauksella Neuvola puh. 06 826 4477
Senioreiden terveyspiste puh. 040 804 5401 ma-pe klo 10-11

Puhelinmuistioon lisäys
Nietula Tuulikki p. 044 537 7264

Kanalan Vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan Osuuskunnan alueella olevien
vesimittareiden lukemia kuluvan marraskuun aikana.

puh. 040 5655 425 tai sähköposti anneli.kentala@halsua.fi
Ilmoituksen voi myös jättää Lestijärventie 1076, vihreä postilaatikko (joko tällä tai muulla
paperilla). Vesiosuuskunnan toimesta tehdystä luennasta peritään maksu.
Vesimittarilukema: ______________________________________
Asiakkaan nimi ja päiväys _________________________________________
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 2 kahvipakettia!

