Halsuan kuntatiedote vko 49 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 13.12.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsuan kunnanvaltuuston kokous pidetään 14.12. klo 18.00
-

Asioina mm.
Yrittäjäpalkintojen jako
Talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021

Tervetuloa seuraamaan kokousta

Halsuan Keskustan paikallisosaston SYYSKOKOUS
ma 10.12.2018 klo 19 Kunnanvirastolla.
Tervetuloa!

ELOKUVA: ”The shape of water” (K-16) maanantaina 10.12.
klo 19.00 (kesto 2 h) koulun draamaluokassa. Vapaa sisäänpääsy.
Kahvia myynnissä aulassa. Tervetuloa!
Synopsis
Tarinankerronnan mestarin Guillermo del Toron uutuuselokuva THE
SHAPE OF WATER on omalaatuinen satu, joka sijoittuu kylmän sodan
aikoihin, vuoden 1962 Pohjois-Amerikkaan. Valtion salaisessa
laboratoriossa työskentelevä Elisa (Sally Hawkins) on yksinäisyytensä
vanki. Kun Elisa ja hänen kollegansa Zelda (Octavia Spencer) löytävät laboratorioon kätketyn
salaisuuden, Elisan elämä muuttuu lopullisesti.

Halsuan Yrittäjät ry
Vuosikokous la 15.12. klo 18 Halsuan Nuorisoseurantalolla
samalla myös jouluruokaa ja karaokelaulantaa…
Ruokatarjoilun vuoksi ilmoittautumiset ma 10.12. mennessä,
viestillä puh. 0400 669 322 tai paavo.hietalahti@hietalahtijapojat.fi
TERVETULOA! Halsuan Yrittäjät ry, hallitus
Halsuan vapaaehtoiset haluavat tuoda tervehdyksen koteihin. Vapaaehtoiset jakavat
viikonlopun 15.-16.12. aikana ruokapusseja jokaiseen kotiin. Jos et satu olemaan
kotona jakajan käydessä, pussin voit noutaa halutessasi kunnanvirastolta
keskiviikkoon 19.12. mennessä.

En vietä merkkipäivääni. Rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta!
Tv. Juha Karhulahti

Lestijärven lääkäriasema DocLestin lääkärin vastaanottoa vielä joulukuussa 2018
lääkäri Olli Kiiskilä. Tiedustelut ja ajanvaraus numerosta 044 988 7947.
Vuoden vaihteessa lopetamme toimintamme Lestijärvellä.
Lämmin kiitos teille, jotka olette käyttäneet palveluamme - Hyvää Joulua ja Onnea
teille kaikille tulevalle vuodelle 2019.

Halsuan Kalastuskunnan syyskokous
ti 11.12.2018 klo 18.30 Kunnanvirastolla
Johtokunta kokoontuu klo 17.30
Kahvitarjoilu. Paikalla myös Eero Hakala.
Tervetuloa suunnittelemaan ja ideoimaan tulevaa kautta.

Halsuan Nuorisoseurantalolla
tämän vuoden viimeinen BINGO ke 12.12.2018 klo 19
Tervetuloa! järj. Halsuan Nuorisoseura ry
”Iltakahvila” Nuoppari on avoinna keskiviikkoisin klo 18 – 20

HEIPPA!
Työtuvalta voi löytyä apua joulupukille:
kransseja, kortteja, tonttuja, poroja… tuunattuja tuoleja, lasten
puisia kalusteita, t-paitoja, huppareita
To 13.12. Lucian-päivänä tarjolla glögiä ja pipareita
Arvontaa!
ps. meidät löytää nyt Facebookista nimellä Halsuan Työtupa

Museon joulu
Perinteinen joululauluilta Meriläisen museolla pe 14.12.2018
klo 19.00. Martat tarjoaa pullakahvit alkaen klo 18.30.
Tervetuloa!

Meriläisen Martat

Kirppis & Joulumyymälä Yritystalolla pe 14.12. klo 17 – 21 ja la 15.12 klo 11 - 17
Myynnissä mm. Annelin ruisleipää, ternimaitoa, lanttu- ja porkkanalaatikkoa, käsitöitä, leivonnaisia ja kirpputoritavaraa. Myös Oriflame,
Swipe ja Perfect Home tuotteet, mm. valotontut 3 kpl vain 19,90.
Mukaan sopii vielä myyjiä (omat pöydät mukaan, jos on)
TERVETULOA OSTOKSILLE!!
4H-AIRSOFT- KERHO KOKOONTUU vuoden viimeiseen turnaukseen ennen
joulutaukoa la 15.12. klo 12-14 Meriläisen montulla ja aloittaa tammikuussa
lauantain softailut 12.1. 2019.

Polunkävijöiden kokoontuminen Käpylässä 16.12. klo 16.00.
Ulko- ja sisävaatteet mukaan.
Lisätietoja p. 044 918 1720 / Kauko Korkeaniemi

Aika siivota varastot ja nurkkapielet!

Lasten talviurheiluvälineiden vaihtoilta ”roskalava-”periaatteella
ma 17.12. klo 17-20 Lounaskahvila Nuopparilla
Tuo sinulle ylimääräiset sukset, sauvat, monot, luistimet, kypärät, mailat jne. ja katso samalla
löytyisikö sinulle sopivia varusteita vaihdoissa.
Raha ei liiku tässä tapahtumassa ja hakea voit välineitä, vaikka et omia toisikaan.
Yhteistyössä Vanhempainyhdistys & Hiihtojaosto

Kahvila auki illan ja tarjolla mm. kahvi + munkki 3 € tai pillimehu + munkki 2,5 €

Vuoden viimeinen eläkeläisruokailu torstaina 20.12.
alkaen 11.30.
Ensi vuonna jatketaan normaalisti perjantaisin alkaen 11.1.
Koulun väki toivottaa rauhallista joulunaikaa kaikille.

Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen syyskokous
pidetään torstaina 20.12.2018 klo 14.00 Kunnantoimistolla.
Tervetuloa

EU:n ruokajakelua ei ole joulukuussa!

Muutoksia Millespakka Oy:n aukioloajoissa ja
hyötyjäteasemien hinnastossa 1.1.2019
Millespakan Alajärven Kyyjärventiellä sijaitsevan jätekeskuksen
aukioloajat muuttuvat 2.1.2019 lähtien.
Uudet aukioloajat:
Ma, ke ja pe 9-17
Ti ja to 8-16

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 €
Henkilöauto
15,00 €
Henkilöauto ja/tai peräkärry tai pakettiauto
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

