Halsuan kuntatiedote vko 51 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 3.1.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kunnantoimisto suljettu 22.12.2018 – 1.1.2019 välisen ajan.
Kuulutukset ovat nähtävillä verkossa http://www.halsua.fi/hallinto/kuulutukset/
Viimeisimpänä rakennuslupapäätökset ja Alajärven jätelautakunnan jätetaksa ja
jätteenkäsittelyhinnasto.
Kuntatiedote ei ilmesty viikolla 52. Seuraava tiedote ilmestyy viikolla 1.

Kunnantoimistolla myynnissä
Paljon erilaisia kirjoja, CD- ja DVD-levyjä ja Halsuan Joulu-lehtiä.

Työtupa joululomalla 22.12.2018 - 1.1.2019

Lämpimät kiitokset kaikille ystäville
ja asiakkaille kuluneesta vuodesta. Joulumieltä sydämiin, iloa ja
valoa vuodelle 2019. tv. Työtuvan väki

Halsuan metsästysseura julistaa metsän eläimille
joulurauhan
ajalle 24.- 25.12.2018
ja toivottaa kaikille kuntalaisille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys kiittää kaikkia toimintaansa tukeneita
kuluvasta vuodesta. Samalla toivotetaan jäsenille ja kaikille
tukijoille hyvää joulua ja onnekasta uutta vuotta 2019.
Seuraavan kerran kokoonnumme loppiaisiltana Halsua-talolle sytyttämään kynttilät
tänä vuonna menehtyneiden jäsentemme muistolle. Kahvitus alkaa klo 18.30.
Tervetuloa kaikki mukaan!

Lounaskahvila Nuoppari on suljettu koulun joululoman ajan
22.12.2018 - 6.1.2019.

Halsua Talo kirkon vieressä hiljenee joulunviettoon kiittäen kävijöitään.
Joulunrauhaa ja menestystä uuteen vuoteen.
T. Ritva
Kiitos yrittäjäpalkinnosta!
Isoin kiitos kuuluu teille asiakkaani, jotka mahdollistatte yrittäjyyteni!
Onnea jatkossakin kaikille työssänne, niin yrittäjät, kun palkallisetkin.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
HoivaMaija
Maija Kiviaho-Lahti

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA!!!!!
Hallilla tuntuu hajoavan yhtä sun toista. Mikäli sinulla sattuu vahinko ja jotain menee rikki, niin ole
ystävällinen ja ilmoita siitä Heidille, vaikka vain viestillä numeroon 044-9706601 tai messengerin
kautta. Mikäli ilmoitusta ei tehdä ja joudumme tutkimaan tapausta videovalvonnan kautta, aiheutuu
tästä luonnollisesti korvausvelvollisuus. KIITOS !!!!
TORSTAINA 27.12.2018 on koululaisilla mahdollisuus tulla yhteiseen liikuntatuokioon
urheiluhallille. Aloitetaan kello 10.00. Mikäli ilmat ovat huonot ja halukkuutta on, niin voimme tavata
hallilla toisenkin kerran joululomalla.
Terveisin Heidi

Tervetuloa Masalaan
Lauantaina 29.12. Pizzauuni päällä alkaen klo 12.00 ja Laten karaoke klo 20.30.
• 3 täytteen pizza 9 €
Maanantaina 31.12. Laten karaoke klo 20.30 vuoden vaihteen yli.
Masalan väki toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!

UUDENVUODEN VASTAANOTTO
Alkaa klo 23.00 hartaudella kirkossa, siirrytään
K-market Halsuan pihaan (Perhontie 10)
Puhe
Yrittäjien glögi- ja piparitarjoilu
Ilotulitus

Kaikki tervetulleita!
Järj. Halsuan Yrittäjät, Seurakunta ja Kunta

Halsuan seurakunta
JOULUNAJAN TILAISUUKSIA
Su 23.12. klo 10 4. Adventtisunnuntain messu kirkossa.
Su 23.12. klo 12.30 Jouluhartaus Kannelmassa.
Ma 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus kirkossa.
Ma 24.12. klo 23 Jouluyön messu kirkossa.
Ti 25.12. klo 8 Joulukirkko kirkossa.
Ke 26.12. klo 18 Tapaninpäivän messu kirkossa.

Muutoksia Millespakka Oy:n aukioloajoissa ja
hyötyjäteasemien hinnastossa 1.1.2019
HUOM: Millespakka on reagoinut asiakkailta saamaansa
palautteeseen ja uudet aukioloajat Alajärven Kyyjärventien
jätekeskuksessa 2.1.2019 lähtien ovat
Ma - pe 9-17

Hyötyjäteasemien maksut 2019
Millespakalla on 10 hyötyjäteasemaa, jotka ovat avoinna yhteensä 59 tuntia viikossa. Suuri osa
oikein lajitelluista jätteistä vastaanotetaan maksutta, kuten vaarallinen jäte, sähkö- ja
elektroniikkaromu, metalli, autonrenkaat, painekyllästetty puu.
Poltettava-, kaatopaikka- ja puujäte ovat maksullisia. Hyötyjäteasemien hinnastot muuttuvat
vuoden vaihteessa.
Maksulliset jätteet hyötyjäteasemilla poltettava-, kaatopaikka- ja puujäte
Minimimaksu
10,00 €
Henkilöautollinen
15,00 €
Peräkärryllinen (+ autollinen) tai pakettiautollinen 25,00 €
(Vimpelin ja Lappajärven hyötyjäteasemat puutarhajäte 10 € peräkärryllinen)
Lisätietoa: Millespakka Oy Ira Kekarainen ira.kekarainen@millespakka.fi 044 2844 183
Millespakan uudet nettisivut löytyvät täältä: www.millespakka.fi

SOITE TIEDOTTAA
Senioreiden terveyspisteen puhelinajat muuttuvat 1.1.2019 alkaen. Puhelinaika on tiistaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-11.30. Vastaanotto on ajanvarauksella.
Tänä vuonna kaikille 67-vuotiaille ja 75-vuotiaille lähetetään kutsu terveystapaamiseen.
Terveystapaamiseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
Senioreiden terveyspisteeseen voivat varata ajan kaikki eläkeikään ehtineet, terveydenhoitoon
liittyvissä asioissa, kuten mm. rokotukset, verenpaineseurannat, muistitutkimukset,
henkilökohtainen terveysneuvonta, terveydentilan seuranta. Sairastumisten hoito ei kuulu
terveyspisteiden toimintaan.
Senioreiden terveyspiste toimii;
Halsualla terveysaseman tiloissa
Kaustisella palvelukeskus Iltaruskossa vanhalla puolella
Vetelissä Annalan kiinteistössä Koulutie 33 as 3
Perhossa terveysaseman tiloissa.

Halsuan Kunta toivottaa
Kaikille Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

