Halsuan Kuntatiedote vk 10 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 12.3.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %
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Ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa turvallinen pysäköinti ja ajoneuvoliikenne koulun
alueella.
Kartan mukaisille 1. alueille ei saa pysäköidä ajoneuvoja, koska alueet on osoitettu
pelastustoimen esteettömään käyttöön mahdollisissa hätätilanteissa.
2. ja 3. alueet ovat koulun henkilökunnan käytössä päivisin, iltakäyttäjät saavat käyttää alueita
kouluajan ulkopuolella. 4. alue on vapaassa käytössä iltaisin/päivisin, kunhan huomioidaan, että
taksit jättävät/hakevat koululaiset kyseiseltä alueelta.
Inva-paikka on merkitty karttaan 5. numerolla. Paikka on käytössä päivisin ja iltaisin.
Terveisin, Halsuan Julkiskiinteistöt Oy

Keskustelutilaisuus kotihoitotoiminnan kehittämisestä Halsuan kunnassa.
Kunnantoimistolla maanantaina 9.3.2020 klo 16.
Kaikki asiasta kiinnostuneet tahot, tervetuloa!
LUKUPIIRI kokoontuu maanantaina 30.3. klo 18.00 kirjastoon.
Teemakirjana Emmi Itärannan KUDOTTUJEN KUJIEN KAUPUNKI. Kirjaa on lainattavissa
kirjastossa keskiviikosta 11.3. lähtien.
-Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

Sunnuntaina 8.3. Sleyn kirkkopyhä.
Klo 10 messu kirkossa, jonka jälkeen seurakuntatalolla on kirkkokahvit ja
raamattupäivä aiheella Isä meidän.
Tilaisuudessa on mukana Juha Karhulahti, Pasi Palmu ja Jouko Heikkinen.
Tilaisuuden päätteeksi Halsuan Sleyn osaston vuosikokous.
Lämpimästi tervetuloa!
”Isä meidän”- raamattupäivä sunnuntaina 8.3. seurakuntatalolla.
Raamattupäivä alkaa Sleyn-kirkkopyhänä messusta klo 10. Messun jälkeen kirkkokahvit ja
lähetystapahtuma seurakuntatalolla teemalla ”Isä meidän”.
Tilaisuudessa yhteislaulua Siionin kanteleesta, lähetysterveisiä Keniasta ja arvontaa sekä
raamattuopetusta. Opetuksesta vastaavat Pasi Palmu: rukouksen voima ja Jouko Heikkinen:
elämä rukouksena. Satu Riihimäki säestää ja Juha Karhulahti pitää alkupuheen.
Tilaisuuden lopuksi Sleyn Halsuan paikallisosaston vuosikokous.
Sleyn Halsuan paikallisosasto toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi kirkkopyhään!”
Meriläisen Martat
Tikkauskerho jatkuu maanantaisin Halsua-talolla klo 18 alkaen. Jos haluat tehdä
valokuvakirjan, ota oma läppärisi mukaan.

KIRJASTOSSA TAPAHTUU!
SATUTUOKIO lapsille kirjastossa ma 9.3.2020 klo 18.00-18.30.
Tervetuloa kuuntelemaan!
NEULEILTA
Perjantaina 13.3. klo 17-19
* esillä uusimpia neulontakirjoja ja -lehtiä
* opastusta mallien etsimiseen netistä
* paikalla aktiivisia harrastajia mallitöineen
Tule mukaan jakamaan ideoitasi ja saamaan uusia!
Ota mukaasi myös mallitöitä.
TERVETULOA!

Lyhty-seurakunta (Perhontie 7)

EU:n ruokajako vähävaraisille
pe 13.3. EU:n ruokajako klo 17
pe 27.3. EU:n ruokajako klo 17
Ota oma kassi mukaan.
Joka perjantai keskustelu- ja rukouskokous klo 18. Tervetuloa

Hei!
Anna meille palautetta Millespakka Oy:n toiminnasta.
Käy vastaamassa asiakaskyselyymme osoitteessa: http://www.feelback.com/millespakka
Kiitos! Vastausaikaa on maaliskuun loppuun.
Vastaamalla voi voittaa Lahjakortin kahdelle KylpyläHotelli Kivitippuun (sis. yöpymisen ja
hieronnat) ja lisäksi arvomme kaksi S-ryhmän 50 € arvoista lahjakorttia.
Ystävällisin terveisin: Ira Kekarainen
toimitusjohtaja
www.millespakka.fi

Lumikenkäretki Soidinkallion laavulle lauantaina 14.3. klo 11.00-14.00.
Lähtö luontopolun P-paikalta Liedeksestä os. Köyhäjoentie 610, Halsua klo 11.00.
Edestakainen matka 4 km. Laavulla nokipannukahvia ja mehua. Ota omat eväät mukaan!
Mahdollisuus myös lyhyempään reittiin. Jos et omista lumikenkiä, voit vuokrata ne meiltä. 5
€/pari, lasten koot 3 €/pari. Varaa lumikengät etukäteen! Tiedustelut ja lumikenkävaraukset
puh. 0400 761 738 tai perhonjokilaaksonretkeilijat@gmail.com. Lumen puuttuessa retki
toteutetaan ilman lumikenkiä.
Tapahtumiimme osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä! Tervetuloa mukaan!
Perhonjokilaakson Retkeilijät ry
Lavis-tunti ma 9.3.2020 klo 18.30 koulun sali
Circuit-tunti to 12.3.2020 klo 18
koulun sali
Tiedossa siis vauhtia ja liikunnan iloa, Tervetuloa! Liikuntatoimi

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 11.3.2020 klo 19.
Vapaalla hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta.
Kisoja sponsoroi Hietalahti ja Pojat Oy
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto
PESISKOULU NAPEROIKÄISILLE
Sunnuntaisin klo 14-15 urheiluhallilla alkaen 8.3.2020.
Vetäjänä mm. Miia Karhulahti
Tule rohkeasti mukaan, vaikka aiemmin et olisikaan pelannut.
TERVETULOA!
Pesäpallojaosto

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Seuraava päiväkahvitilaisuus on ti 10.3. Ylikylän Kuntotalolla klo 13.00.
Simo Harjupatana kertoo liikenneturva-asioista. Jäsenmaksuja otetaan vastaan. Myös
arvontaa!
K-P:n Piirin pilkkikisat Masalassa pe 13.3.2020. Kisakanslia avautuu klo 9.30, tarkempi
aikataulu Eläkeliiton K-P piirin sivuilla.
Kaikki joukolla pilkkimään!

