Halsuan kuntatiedote vk 44 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 7.11.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Joulunavaus Halsualla pe 22.11. klo 16-19
*******
Joulunavauspalaveri kunnanvirastolla

ma 4.11.2018 klo 18.30
Kaikki ovat tervetulleita suunnittelemaan ja ideoimaan joulunavausta!

KIRJASTO TIEDOTTAA!
Anders-verkkokirjasto on nyt Anders-Finna.
Anders-kirjastot vaihtavat verkkokirjastoaan marraskuun alussa. Uuden verkkokirjaston osoite
on anders.finna.fi.
Anders-Finnassa voi hakea ja selata aineistoja, uusia lainat, varata aineistoa ja tehdä omia
suosikkilistoja. Kirjautumaan pääsee kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Aineistohakuja ja
aineiston selaamista voi tehdä kirjautumatta. Sivustolta löytyy myös vinkkejä tiedonhakuun ja
tietoa kirjaston käytöstä sekä tapahtumista.
*****************************************************************

SATUTUOKIO lapsille kirjastossa tiistaina 5.11.2019 klo 9.30-10.00.
Tervetuloa kuuntelemaan!

4H-AIRSOFT-kerho siirtyy iltojen pimennyttyä lauantain päiväpeleihin eli kokoonnumme
la 9.11. klo 12.00 – 14.00 Meriläisen montulle ja siitä eteenpäin lauantaisin samaan aikaan.
Säävaraus: kerhonohjaajat Tuomas ja Teemu laittavat viestiä, jos pelaaminen perutaan.

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa marraskuun 25. päivänä klo 18.00
Lauri Viidan "Moreenin" äärelle. Kirjaa on kirjastolla saatavana.
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!
Hei!
Kiitos kaikille 4H-jäsenmaksun suorittaneille!
Pahoittelemme että joillekin on tullut jäsenmaksulappuja, vaikka ovat jo lopettaneet jäsenyyden.
Tämänhetkinen jäsenkausi on 1.9.2019 – 31.8.2020, hinta jaksolle on perheeltä (käsittää kaikki
samassa taloudessa asuvat) 70 euroa tai yksittäiseltä jäseneltä 35 euroa. Nykyisin 4H-liitto
hoitaa jäsenmaksujen perimisen ja jäseneksi voi ilmoittautua www.4h.fi nettisivulta (etusivun
alalaidassa on vihreä laatikko ”Tule mukaan! Liity jäseneksi”). Täyttämällä kaavakkeen saat 4Hliitolta jäsenmaksulapun.
Maksaneet jäsenet ovat yhdistykselle tärkeitä, koska sillä on suuri vaikutus saamaamme
valtionapuun eli se on meille iso raha, vaikka perheelle pieni sijoitus.
Järjestämme retkiä, kursseja, tapahtumia ja tällä hetkellä kerhoista on toiminnassa airsoftkerho, heppakerho ja pienten ja isojen tanssikerhot. Kunnan avustuksella työllistämme nuoria
kesällä ja pidämme nuorten peli-iltoja kevät- ja syyslukukauden aikana. Voit ottaa yhteyttä, jos
sinulla on hyviä ideoita toimintamme kehittämiseksi.
Terveisin Timo Marjusaari p. 040 718 3688 tai halsua4h@halsua.fi

HALSUAN VESI OY:N VESIMITTAREIDEN LUENTA
Lukemia puuttuu vielä. Jos haluat välttää luentamaksun 24,80 €,
ilmoita vesimittarilukema tämän viikon aikana.
Halsuan Vesi Oy / Eija Aksela 040 680 2225 (voit jättää lukeman myös vastaajaan)
tai sähköposti eija.aksela@halsua.fi
15.10. mennessä lukeman ilmoittaneiden kesken arvottiin 10 kahvipakettia, jotka voi noutaa
kunnanvirastolta.
Arpaonni suosi seuraavia:
Heinonen Anja, Hietalahti Heikki, Hietalahti ja Pojat Oy, Karhulahti Juha, Karhulahti Markku,
Mastokangas Anssi, Mastokangas Esko, Patana Kari A.,Tiaskorpi Pentti ja Tikkakoski Petri.

VIE MENNESSÄS, TUO TULLESSAS!
Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kierrätyspäivä Halsuan seurakuntatalolla
torstaina 7.11.2019
klo 10-14
Onko nurkkiisi jäänyt pyörimään tarpeettomia lastenvaatteita ja -tarvikkeita? Tuo ne
seurakuntatalolle ja katso samalla löytyisikö jotain tarpeellista omaan käyttöön. Voit tulla, vaikka
sinulla ei olisi mitään tuotavaa. Rahaa et tarvitse.
TERVETULOA!

Terveinen suontakaa!
Suunniteltu kaksoisjuhla ei ollut tänäkään vuonna mahdollinen. Suunniteltu juhla on siirretty
tulevaisuuteen erillisellä ilmoituksella ilmoitettavaksi.
Terveisin ja mukavan alkutalven toivotuksin!
Onni Korkeaniemi

KYLÄAVUSTAJATOIMINTA
Marjusaaren Maamiesseura ry:n kyläavustaja on sairauslomalla ainakin 12.11.2019 saakka.
Kyläavustajan toimeen haetaan määräaikaista työntekijää tai työharjoittelijaa.
Lisätietoja: Sinikka Junno, sihteeri puh. 050 511 9175 tai
Oili Mastokangas, kyläavustaja puh. 0400 569 378

Meriläisen Martat
Vielä ehtii:
4.11. mennessä voi ilmoittautua lasten isänpäiväkakkukurssille, joka pidetään Halsua-talolla
isänpäivän aattona.
17.11. mennessä voi ilmoittautua teatteriretkelle Kokkolaan la 23.11. katsomaan Sirkku Peltolan
Lämminveriset -näytelmää.
Ruokailu klo 17.00 (Lohikeitto 10 €) ja näytelmä klo 19.00.
Bussikyyti on maksettu ja lippuja tilattu 30 kpl, joten kyytiin pääsee, vaikka ei olisi jäsen. Myös
puolisot ovat tervetulleita.
Ilm. Maili Ruuska / 040 5765694 tai merilaisen.martat@marttayhdistys.fi

Parturi-Kampaamo Hanna lomalla 8.11.-8.12.2019
KINKKUBINGO
Perinteinen kinkkubingo pe 8.11.2019 klo 19.00 Masalassa
Lehtomaantie 151, Halsua.
Tervetuloa!
Masan Caravan ry

KOKOUSKUTSU
Halsuan riistanhoitoyhdistyksen ylimääräinen kokous
20.11.2019 klo 19.00 Käpyhovilla
Kokouksessa käsitellään riistahallintolain 12 §:n mukainen Halsuan, Kaustisen ja Vetelin
riistanhoitoyhdistyksen yhdistyminen.
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkistus, sekä kahvitus alkavat klo 18.30
Halsuan rhyn hallitus

Lyhty-seurakunta (Perhontie 7)
EU:n ruokajako vähävaraisille
8.11. EU:n ruokajako klo 17
22.11. EU:n ruokajako klo 17
Kaikki ovat tervetulleita! Ota oma kassi mukaan.

MTK-Halsuan sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 13.11. klo 19.00, Halsuan kunnantalon valtuustosalissa
- Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
- Maatalouspoliittisen katsauksen pitää Jouni Ingalsuo MTK-Keski-Pohjanmaan liitosta
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Halsuan Yrittäjät ry:n jäsenyritykset
Paikallisyhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa hallituksen
määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.
Aika:
Paikka:

30.11.2019 klo 18.00
Halsuan NS
Kirkkotie 11
69510 Halsua

Asiat:
Ohjelma:

Sääntöjen määräämät vuosikokousasiat
Yhdistys tarjoaa kokousillallisen

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset: 25.11. mennessä puh. 0400 564 964 tai
veli-matti.hotakainen@halsua.fi
TERVETULOA! Halsuan Yrittäjät ry
Hallitus

INFLUENSSAROKOTUKSET
Yleiset influenssarokotuspäivät Halsuan terveysasemalla

ke 27.11.19 klo 12-17
ke 4.12.19 klo 12-16
ke 11.12.19 klo 12-16
Kenelle maksuton influenssarokote? Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden
terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on
merkittävää hyötyä.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6kk-6 vuotta ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen
astuvat naiset
Huomioithan rokotukselle tullessasi, että kannattaa pukea helposti riisuttava paita.

ILLAT PIMENEVÄT - KÄYTÄ HEIJASTINTA

Turvallisesti himassa!
Muistakaa tarkistaa
PALOVAROITTIMIEN TOIMINTA!

