Halsuan kuntatiedote vko 2 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 17.1.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA!
Lenkkeilijät ja koiran ulkoiluttajat muistakaa, että Käpylän valaistulla ladulla

kulkeminen niin jalan, kuin koiran kanssa on kiellettyä.
Kielto koskee myös vapaan hiihtotyylin tampattuja latuja.
Muistathan maksaa kevään punttisalimaksun, 35,- euroa (ajalle 1.1.-30.6.2019)
Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08. Muista merkitä käyttäjän nimi.
Punttisalin kertamaksu on 5 euroa. Valvomme käyttäjiä tilastoinnin ja väärinkäytösten vuoksi.

PUNTTISALIMAKSU KOSKEE KAIKKIA 15-VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ.
ALLE 15-VUOTIAAT TREENAAVAT ILMAISEKSI, MUTTA VAIN HUOLTAJAN TAI
VALMENTAJAN KANSSA.
Liikuntatoimi

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Ruokajakelun kellonaika muuttuu.
Uusi aika joka on lauantai klo 10.30.
Terveisin Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta.

Sählykerho alakouluikäisille jatkuu loman jälkeen
maanantaina 14.1. klo 17 hallilla.
Tervetuloa vanhat ja uudet pelaamaan!
t. Jouko ja Mika
Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 16.1.2018 klo 19.
Perinteisellä hiihtotyylillä.
Hiihdot sponsoroi Halsuan kunta.
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

Käsityökamari TILTA (= tilkut talteen) aloittelee Yritystalolla.
•
•
•

Vauvanvaatekeräys helmikuun loppupuolelle saakka (toimitus Kuolan-alueelle)
0-1 vuotiaan ehjiä ja puhtaita vaatteita, myös lakanoita, haalareita, peittoja, pyyhkeitä,
lakkeja ja sukkia. Paikasta ja ajankohdasta myöhemmin.
Lankakeräys jatkuu.
Kankaiden ja kangaspalojen keräys jatkuu.
Anne puh. 040 864 9589

Eläkeliiton seuraava päiväkahvitilaisuus pidetään
Halsua-Talolla keskiviikkona 16.1.2019 klo 13
Keskustellaan kesän tapahtumista ja vieraaksi tilaisuuteen saapuu Juha Karhulahti.

LUKUPIIRI aloittaa kevätkautensa maanantaina 28.1.
klo 18 kirjastossa.
Kuukauden kirjana on Anna-Leena Härkösen ”Kaikki
oikein” lisäksi keskustellaan joululahjakirjoista.
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista
soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vrk). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat
esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu,
pölyävä soratie ja liukas tie.
Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.
Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka
päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten
perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus.

Joulu on taas kaukana, edessä vuosi 2019 alkaa mennä eteenpäin,
Teille kaikille nöyrä pyyntö, tukekaa Halsua-Talon toimintaa
vapaaehtoisella kannatusmaksulla, josta kiitos!
IBAN
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Tililtä nro
Från konto nr

BIC

FI81 5033 0320 0105 31
Halsua-Talo,
Viljami Kalliokoski museo ky

Vapaaehtoinen kannatusmaksu v.2019
20 € / yhdistykset
5 € / henkilö

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

€

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan
ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt
villkoren för betalningsförmedling och endast
till det kontonummer som betalaren angivit.

