Halsuan kuntatiedote vk 35 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 5.9.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Lounaskahvila Nuopparin toiminta päättyy 31.8.2019
Nuopparin toimintaa pyöritettiin osa-aikaisen työntekijän ja kesätyöntekijöiden voimin kesän
ajan. Visiointi lounasruuan suhteen jatkuu ja hyviä ideoita otetaan vastaan.

TALKOOT LUONTOPOLULLA!
Perhonjokilaakson Retkeilijät on hankkinut Reittien KP- hankkeen tuella materiaalia
Soidinkallion luontopolun merkinnän ja viitoituksen parantamiseen. Kalliokosken Sepon
kaivertamat viitat pystytetään pääosin talkoovoimin tämän syksyn aikana.
Näitä talkoita pidetään lauantaisin alkaen klo 10.
Kokoontuminen Käpyhoville, Laukkatie 1, josta lähdetään kohteeseen.
• Ensimmäiset talkoot la 31.8.
• Seuraavat la 7.9.
Tule Käpyhoville kymmeneksi. Ota juomista mukaan. Tarjoamme muut eväät, keitellään kahvit
laavulla, syödään voileivät ja paistetaan makkaraa. Lisätietoa Raunolta p. 0400 761 738
Perhonjokilaakson Retkeilijät

Koirien ROKOTUSPÄIVÄ eläinlääkärin vastaanotolla (Pajutie 7)
maanantaina 2.9. klo 17-20
Syksyn ensimmäinen satutuokio kirjastossa
tiistaina 3.9.2019 klo 9.30-10.00.
Tervetuloa kuuntelemaan!
Allasjumppa alkaa 4.9.2019 klo 12 – 13 ja jatkuu keskiviikkoisin joulukuun alkuun asti.
Ohjattu jumppaosuus on klo 12.15-13, maksa oma uintimaksu kassalle, yhdistys maksaa
jumppamaksun.
Vain jäsenille. Tervetuloa! Halsuan Maa- ja kotitalousseura

Halsuan Nuorisoseurantalolla
BINGO
ke 4.9.2019 klo 19
Tervetuloa! järj. Halsuan Nuorisoseura ry

4H-AIRSOFT -kerho aloittaa syyskauden

pe 6.9. klo 16.00-18.00
ja siitä eteenpäin perjantaisin klo 16-18 säävarauksella.
Aloituksessa mukana myös Vetelin airsoft-kerho.

SYYSMARKKINAT YRITYSTALOLLA LA 7.9. KLO 10 – 13
Mukana mm.
- Kauneuspisteellä paljon tarjouksia Oriflame-tuotteista! Kasvohoitotuotteita 40-60%
alennuksella. Tule tutustumaan syksyn uutuustuotteisiin
- Kakkukankaan Pop-up –kahvila palvelee Yritystalolla! Voit herkutella paikan päällä tai ostaa
leivonnaisia mukaan
- Kentalan kaurahiutaleet ja hunajat
- Annelin spelttituotteet sekä muita viljatuotteita, hunajaa, ym.
- Swipe-kodinhoitotuotteet
- Tiinan kotikutomon käsityöt
- Tupperware, Uusi Syksy-Talvi kuvasto on ilmestynyt. Tule tutustumaan!
- Sisustustuotteet ja vaatteet
Voit tulla myymään omia tuotteitasi (paikkamaksu 5 €, saat pankkisiirron) tai
vaikka yhdistyksen hyväksi (ei paikkamaksua).
Varaa mielellään oma pöytä mukaan.
Tervetuloa ostoksille!

PYÖRÄILYKAMPANJAN PÄÄTÖSTILAISUUS
lauantaina 7.9. klo 12 Ylikylän Kuntotalolla
Pääpalkintona arvotaan polkupyörä ja myös pienempiä palkintoja
Tarjolla hernekeittoa sekä kahvia ja pullaa. Tervetuloa!
Ylikylän Kyläyhdistys

ILLAT PIMENEVÄT - KÄYTÄ HEIJASTINTA

Hyvää Venetsialaisviikonloppua! t. Halsuan kunta
P.S. Raketteja saa ampua, jos metsäpalovaroitusta ei ole annettu.

SOTAVETERAANIT KIITTÄVÄT!
28.8. suoritettu veteraanikeräys tuotti noin 1950 €. Aivan upea saavutus. Kiitos teille kaikille
tuestanne. Meillä Halsualla lähes koko tukisumma käytetään jalkahoitoihin ja joka tapauksessa
veteraanien hyväksi. Keräysvaroja ei käytetä hallintoon, kokouksiin, matkoihin yms.
Kaikki eivät olleet kotona ja ehkä kerääjä ei ehtinyt kaikissa taloissa käydä. Alla olevalla
pankkisiirrolla voit vielä osallistua keräykseen.
Veteraanivastuu ry, Sotiemme Veteraanit -keräys. Keräysaika 1.1.2018-31.12.2019. Keräysalue koko maa Ahvenanmaata
lukuun ottamatta, Keräyslupa RA72017/1098, myönnetty 2.11.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
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Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

FI59 5033 0350 0355 31
Sotiemme Veteraanit / Halsua

BIC

OKOYFIHH
Voit osallistua keräykseen haluamallasi summalla.
Lämmin kiitos tuesta!

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.

