Halsuan kuntatiedote vk 47 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 28.11.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Omatoimikirjaston avajaiset
pe 29.11.2019 klo 14.oo-19.oo
•
•
•
•
•

Runopiiri esiintyy klo 14.00 alkaen
kahvi/mehutarjoilua
satutuokioita
äänikirjojen kuuntelua
arvontaa

Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastotilaa, johon on asennettu
asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Asiakas
pääsee kirjastotilaan palveluajan ulkopuolella kirjautumalla
kirjastokortilla ja voimassa olevalla PIN-koodilla kirjaston ulkoovella sijaitsevalla kirjautumislaitteella. Sisällä kirjastossa on
automaatti, jolla voi sekä lainata että palauttaa kirjaston aineistoa.
Omatoimikirjastossa voi myös lukea lehtiä ja käyttää
asiakastietokoneita.
Omatoimikirjaston käyttöä varten asiakas tarvitsee oman
kirjastokortin ja siihen kuuluvan PIN-koodin. Lisäksi asiakkaan
tulee allekirjoittaa kirjastossa käyttöoikeushakemus, alle 15vuotiaan hakemuksen allekirjoittaa huoltaja.
Omatoimikirjastossa on samat käyttösäännöt kuin kirjastossa
muutenkin. Muita asiakkaita ei saa häiritä, eikä paikkoja sotkea.
Kirjastossa on tallentavat kamerat.
Kirjasto on auki normaalisti ma, ke, pe klo 14-19 ja to klo 10-16,
jolloin henkilökunta on paikalla. Omatoimikirjasto on avoinna
arkisin klo 8-21 sekä viikonloppuisin la klo 8-18 ja arkipyhinä
klo 8-21.
Tervetuloa!

Vesimittarilukemien ilmoittamisessa on ollut tekninen
ongelma ajalla 24.9.-15.10., jolloin viestit eivät tulleet
perille numeroon 040 680 2225.
Jos lähetit ilmoituksen tuolloin viestillä, niin lähetä se
vielä uudelleen.
Halsuan kunta / Halsuan Vesi Oy

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

Tule viihtymään Masalaan – Halsuan Helmeen!
***

Pikkujoulutanssit
lauantaina 30.11.2019 alkaen klo 20.00
Esiintyjänä Ari Salo
liput 5 €/hlö

Tervetuloa!

Eläkeliiton järjestämä jouluruokailu lähestyy
Ruokailu järjestetään seurakuntatalolla to 28.11.19 alkaen klo 17.
Ruokailun hinta on 12 € ja se sisältää kaikki ihanat jouluherkut,
rahastonhoitaja toivoo, että varaatte sopivan rahan.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 22.11.19 Eijalle
puh. 040-868 4103.Tervetuloa virittäytymään joulun odotukseen!
Yhdistys on mukana joulukuun yhteismyyjäisissä, joten tuokaapa
pöydälle myytävää (erityisesti leivonnaiset ovat tervetulleita).
Myös arpajaispöytään otetaan tavaraa.

Tervetuloa myös ostoksille!
MLL:n Halsuan osaston VUOSIKOKOUS
ti 3.12.2019 klo 19 kunnantoimistolla
Hallituksen kokous klo 18.30
Tervetuloa!

Perinteiset
YHTEISMYYJÄISET
Su 8.12.2019 klo 11.30 – n.13 Urheiluhallilla!
Myynti aloitetaan yhteislaulun jälkeen klo 11.30.
Huom! Paikkamaksu yhteisöille ja yhdistyksille ilmainen.
Yksityiset henkilöt ja yritykset paikkamaksu 10 €.
(maksu paikan päällä käteisellä)
Kahvia, arpoja, leivonnaisia ja käsitöitä!
Arvat toivotaan myytävän vain pöydistä.
Omat pöydät mukaan!
TERVETULOA!
Järjestelyjä varten ovet ovat avoinna la klo 17-19 ja
su klo 9 alkaen.

