
Halsuan kuntatiedote vko 18 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 9.5.2019 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

Halsuan kunta on siirtynyt sähköisiin ostolaskuihin 1.5. 
Uusille laskuille maksuajan on oltava vähintään 14 päivää. 

 

Jatkossa paperiset ostolaskut kunta vastaanottaa vain osoitteeseen: 

PL 576, 00074 CGI 

 

                   Sähköiset laskut:  OVT-tunnus: 003701778260 

                     Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Suomi Oy 

                      Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 

 

Kuulutus, kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on jaettavana määräraha yksityisteiden tiekunnille 

teiden kunnossapitoa varten. 

Kunnossapitoavustusta myönnetään hakemusten perusteella niille tiekunnille, joiden talous ja 

hallinto ovat kunnan hallintosäännön, yksityistielain ja kuntalain määräysten mukaiset. 

Hakemuslomakkeet on palautettava täytettyinä ja tarvittavilla liitteillä varustettuna Halsuan 

kunnan rakennus- ja ympäristötoimistoon 31.5.2019 klo 15 mennessä. 

Hakemuslomakkeita voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan nettisivuilta, tai tilata 

puhelimitse 040 680 2225/Eija Aksela. 

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnilta selvitys aikaisemmin myönnetyn avustuksen 

käytöstä (kuittijäljennös tms.)  

Mahdolliset tiedustelut vt. rakennustarkastaja Jari Kauppiselta 040 680 2221. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta. 

 

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 26.5.2019 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. 
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto, Kauppisentie 5.                                
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla: 15.5. – 21.5.2019. Ennakkoäänestyspaikkana  toimii 
Halsuan kunnanvirasto, Kauppisentie 5, seuraavina aikoina:      

ke-pe 15.5.-17.5.2019 klo 9.00-16.00                                                                                                                              
la-su 18.5.-19.5.2019 klo 12.00-15.00                                                                                                                                
ma-ti 20.5.-21.5.2019 klo 9.00-16.00 

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys suoritetaan ajalla 
15.5.-21.5.2019. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä 
kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai puhelimitse 
Halsuan kuntaan puh. 040 680 2211 tai Jari Penttilälle puh. 040 680 2202. 

Halsualla 12.4.2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 Halsua-viikon suunnittelupalaveri  
 keskiviikkona 8.5.2019 klo 18 kunnanvirastolla. Tervetuloa! 

 

Polunkävijät menevät kesätauolle.  

Kauko Korkeaniemi puh. 044 918 1720 

 

Kirjasto pidetään suljettuna perjantaina 10.5.2019                                                             
henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 
Satutuokio lapsille kirjastossa tiistaina 14.5.2019 klo 9.30-10.00. 

Tervetuloa mukaan! 

 

Muista äitiä 12.5.!  

 Anna äidille lahjaksi hemmotteleva lahjakortti Hoitokulumaan.  

* Jalkahoito                                     Lahjakortit myös www.hoitokuluma.fi kautta. 

* Hieronta                                                              Liike avoinna: 

* Intialainen päähieronta                                     la 11.5. klo 9-14. 

* Kasvohoito                                                 Leena   p. 040 195 7404 

 

VUOSIKOKOUS 

HALSUAN SOTAVETERAANIT RY:n vuosikokous ja kahvitilaisuus pidetään 
kunnantalolla tiistaina 14.5.2019 klo 12. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kaikki mukaan! 

 
Keskustan Halsuan paikallisosaston kevätkokous 

17.5.2019 klo 19.00 kunnantoimistolla. Tervetuloa! 

 

Halsuan osuuspankin vastuuhenkilöiden joustamattomuuden vuoksi nuorta yrittäjää kohtaan, 

myydään koko omaisuutemme tarjousten perusteella paikkakunnalta muuton vuoksi. 

Simo Kanala p. 040 508 0907 tai Elsa Kanala p.040 717 7353

 


