Halsuan Kuntatiedote vk 32 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 13.8.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.
Halsuan ja Lestijärven uusi ympäristösihteeri, Mirva Vilppola, on aloittanut virassaan.
Halsualla hän on pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja joka toinen tiistai.
Tehtävinään hänellä on ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, ilmansuojelulaissa ja vesilaissa määrätyt tehtävät, meluntorjunta, kemikaalivalvonta, luonnonsuojelun edistäminen, maastoliikennelain mukaiset tehtävät ja ympäristölupien
käsittely ja valvonta.
puhelin 040 190 8652, sähköposti mirva.vilppola@lestijarvi.fi

TERVETULOA KOULUUN!
Aloitamme koulutyön keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.25.
Aamukuljetusreitit ovat seuraavat:
- taksit:
Kanala klo 7.50, Nurmela klo 8.10, Alajoki klo 8.10
- linja-auto Ylikylästä, alkaen Tiaskorvesta klo 7.50
Koulumatkarajat ovat 0-2 -luokkalaisilla 3 km ja 3-9 -luokkalaisilla 5 km.
Koulukuljetusoppaassa on ohjeet poikkeuksellisten koulukuljetusten myöntämisen perusteista
(kunnan sivulla). Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan koulutoimistoon.
Ensimmäinen koulupäivä loppuu kaikilta oppilailta klo 12.30.
Perjantaina 14.8. koulupäivä loppuu perinteiseen koululaisjumalanpalvelukseen, joka alkaa klo
11.45 ja päättyy noin klo 12.30.
Kouluilla on syysloma viikolla 42 (12.-18.10.2020)
joululoma 19.12.2020-7.1.2021
talviloma viikolla 9 (1.-7.3.2021)
Huom!
Noudatamme koulussa ja koulun tilaisuuksissa hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä koronatilanne
huomioiden.
Lisätietoja koulutoimistosta puh. 040 680 2240/rehtori
Hyvää alkavaa lukuvuotta!
Halsuan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

HUOM! AUTOILIJAT
Koulut alkavat ensi viikolla keskiviikkona. Ollaanhan taas varovaisia liikenteessä, varsinkin suojateiden ja koulun kohdalla. Koulujen alkaminen tuo kokemattomia lapsia liikenteeseen.

Halsuan kunta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät:

Halsuan pohjavesialueiden uudelleenluokituksen tiedotus- ja
keskustelutilaisuuden
tiistaina 11.8.2020 klo 13.00–15.00
Halsuan kunnanvirastolla, Kauppisentie 5

•

Avaus, kunnanjohtaja Jari Penttilä, Halsuan kunta

•

Johdatus aiheeseen, yksikön päällikkö Jyrki Palomäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

•

Halsuan vedenhankinnan tilanne, kunnanjohtaja Jari Penttilä, Halsuan kunta

•

Esitettävät uudet pohjavesialueet, pohjavesitutkimusten tausta ja tulokset, Jorma Hintsa, Tmi
Vesipohja

•

Pohjavesialueiden uudelleenluokittelun ehdotukset ja asian eteneminen Halsualla, ylitarkastaja
Anne Petäjä-Ronkainen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

•

Keskustelu

Tervetuloa!

Parturi-Kampaamo Hanna lomalla 11.-30.8.2020
Olis tavaraa myynnissä, ”kirppari” Kotipesällä
ke 12.8. klo 11-15
to 13.8. klo 11-15
Käteismyynti
Kaupalta jäänyttä: hyllyjä, hedelmävaaka ym. ym.
Tervetuloa!
Ps. mattoja, vauvan vaunut, astioita, tuoleja ja pöytiä
p. 0400 579 107 / Juha

HALSUAN JOULU 2020
Marraskuun lopulla ilmestyy 24. Halsuan Joulu. Halsuan Leijonat avustajineen toimittavat
lehden.
Juttuja, ideoita ja palautetta tarvitaan
Onko sinulla kuvia, vanhoja tai uusia, hyvää jutunaihetta tai valmista tekstiä lehteen?
Kirkkotörmän päällä olleesta Koskelan Ellin kioskista tarvitsisimme kuvaa samoin vanhaan
aikaan kylillä olleista isoista keinuista. Ota yhteyttä, jos asia kiinnostaa.
Materiaalin pyydämme toimittamaan 5.9.2020 mennessä osoitteella Halsuan
kunnantoimisto/HALSUAN JOULU 2020, Kauppisentie 5, 69510 HALSUA,
sähköpostilla voitto.kalliokoski(at)halsua.fi tai jollekin toimituskunnan jäsenelle.
Mainokset joululehteen
Lehden taholta tullaan ottamaan yhteyttä vuoden 2019 ilmoittajiin. Myös uusia mainostajia
kaivataan. Ottakaa yhteyttä. Rivi-ilmoituslistat laitetaan esille syyskuun alussa.
Toimituskunnan yhteystiedot
Voitto Kalliokoski p. 040 557 1260
Kalevi Lindfors p. 0400 769 279
Jouko Heikkinen p. 040 517 8210
Petri Jylhä p. 050 551 3030
Aulis Hietalahti p. 045 355 6767
Jukka Hotakainen (mainokset) p. 040 547 9458

Syksyn punttisalimaksu
Syksyn punttisali maksu on 25 €. Maksun voi suorittaa käteisellä kunnanvirastoon tai
Halsuan kunnan tilille FI96 5033 4820 0101 08, viesti: punttisalimaksu ja käyttäjän
nimi. Maksu syyskuun loppuun mennessä.
Punttisalin kertamaksu on 5 euroa. Valvomme käyttäjiä tilastoinnin ja väärinkäytösten vuoksi.
Punttisalimaksu koskee kaikkia 15-vuotta täyttäneitä. Alle 15-vuotiaat treenaavat
ilmaiseksi, mutta vain huoltajan tai valmentajan kanssa.
Liikuntatoimi

