Halsuan kuntatiedote vk 34 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 29.8.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsualle on tulossa noin kuukauden kuluttua asfaltointia, jos yritys tai
yksityinen on kiinnostunut, ilmoita asiasta kuntaan.
Ilmoita asiasta 28.8. klo 15 mennessä p. 040 680 2210

LIIKUNTATOIMI KYSELEE!
Kuntalaisilta on tullut toivomus alle kouluikäisten leikkimielisen liikuntakerhon aloittamiselle.
Onko kunnassa ketään, joka olisi halukas vetäjäksi? Heidi pystyisi pitämään osan tunneista, jos
löytyisi joku varahenkilö kyseiseen toimintaan.
**********************************************************************************************
LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA
Hallivuorojen varauksia saa tehdä. Maanantait 19.00-20.00 on varattu naisten yleiseen
sählyyn / toimintaan. Varaukset email: heidi.varpe@halsua.fi tai tekstiviesti 044 970 6601.
Punttisalimaksut pitää maksaa syyskuun loppuun mennessä. Hinta on 35 €/ heinäkuujoulukuu 2019. Maksun voi suorittaa käteisellä kunnantoimistoon tai Halsuan kunnan tilille
FI 96 5033 4820 0101 08 tekstiksi punttisalimaksu ja käyttäjän nimi.
Pankkisiirtoja löytyy punttisalilta.
NOTICE!
If you are using the gym you must pay 35 € fee to be able to use the gym from July to
December 2019. You can pay cash at the office or use bank transfer. Halsuan kunta, account
number FI 96 5033 4820 0101 08. Plankets are available at the gym. Remember to put your
name in it. If you have any questions don´t hesitate to call Heidi 044 970 6601.

ELÄKELIITON HALSUAN YHDISTYKSEN
seuraava kahvitilaisuus pidetään Halsua-talolla tiistaina 27.8.2019 klo 13.00.
Vieraana meillä on Osuuspankin toimitusjohtaja Heidi Pöyhönen, joka kertoo pankin uusista
tunnistautumistavoista, sekä pankin palveluista, mm. perunkirjoitusasioista.
Kahvittelun lomassa keskustelemme syksyn tulevista tapahtumista.

Tervetuloa!

SOTAVETERAANIKERÄYS 2019
Kainuun varuskunnan sotilaat suorittavat keskiviikkona 28.8. klo 16.oo alkaen
sotaveteraanikeräyksen. Keräyksestä vastaa Veteraanivastuu ry eli kaikki
reserviläisjärjestöt yhdessä. Kaikki Halsualla kerätyt varat käytetään
lyhentämättömänä Halsuan veteraanien ja veteraanien leskien hyväksi eli
käytännössä jalkahoitoihin kuten kuluvanakin vuonna.
KIITOS TUESTANNE!
Lisätietoja Petri Jylhä (050 5513 030) tai Kalevi Lindfors (0400 769 279)

Halsuan Nuorisoseurantalolla
BINGO
ke 28.8.2019 klo 19
Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

Nyt RUOKAA jaossa, tule hakemaan!
Entisen Pluspisteen tiloissa, osoite Perhontie 7
pe 30.8.2019 klo 17-18
pe 13.9.2019 klo 17-18
pe 27.9.2019 klo 17-18
Huom! Oma ruokakassi mukaan.
Tervetuloa!

HUOMIO
Yleinen ONKIKILPAILU Halsualla Tiilisaaren rannassa lauantaina 31.8.2019
alkaen klo 11-15
Sarjat: Mäskääjät naiset ja miehet
Osallistuminen 10 € ja kaikki kalan saaneet palkitaan.
Kilpaillaan myös kiertopalkinnosta.
Tervetuloa!

järj. Kalastuskunta

LOVELAMMIN KOTA 20 v
Tänä syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta, kun Lovelammin kota on rakennettu.
Tämän merkkipaalun kunniaksi sunnuntaina 8.9.2019 klo 12-14 kodalla tarjotaan
nokipannukahvit ja grillimakkaraa.
Jokainen valitkoon itse vaellusreittinsä kodalle. Mikäli tarvitset "navigointiapua" ota yhteys
Heidiin 044 970 6601 niin järjestämme sinulle oppaan.
Perhonjokilaakson retkeilijät ry ja liikuntatoimi

