Halsuan Kuntatiedote vk 36 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 10.9.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.

KUULUTUS
Halsuan kunnan rakennusjärjestyksen ehdotusvaiheen kuuleminen
MRA 6 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Halsuan kunnan rakennusjärjestys ehdotusvaiheen kuulemista varten. Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 28.8. ja 27.9.2020 välisen ajan Halsuan kunnanvirastolla ja Halsuan kunnan kotisivuilla.
http://www.halsua.fi/wp-content/uploads/2020/08/Rakennusj%C3%A4rjestysluonnos.pdf

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysluonnoksesta
Halsuan kunnanhallitukselle. Muistutus on toimitettava viimeistään 28.9.2020.
Halsuan kunnanhallitus
Paakarinkerho
Ylikylän Kuntatalolla lauantaisin pienet 2. -4.lk klo 12-12.45 ja
isot 5.-6.lk klo 13-14.45.Ilmoittatumiset tekstiviestillä p. 044 528 1600.
Kerho toteutuu 5.9. alkaen, jos riittävästi osallistujia, mutta myöhemminkin voi tulla
mukaan.
Kerhossa aiheena ruuan laitto, kokkaillaan suolaista ja makeaa, sekä
reseptejä eri maista, myös sesonkituotteita hyödyntäen. Tervetuloa tekemään kanssamme ruokaa pienellä kynnyksellä sekä oppimaan uutta,
että kertaamaan vanhaa!
Vetäjinä Jenna Kunelius ja Silla Tuominiemi

Eläkeliitto tiedottaa
Polkaistaan toiminta käyntiin tauon jälkeen.
Päiväkahvit Halsua-talolla ti 8.9.2020 klo 13.
Pelataan bingoa, keskustellaan koronasta ja toiminnan jatkosta.
Kahvitarjoilua ja arvontaa. Tervetuloa!

SATUTUOKIO lapsille kirjastossa
TORSTAINA 10.9.2020
klo 10.00-10.30.
Tervetuloa mukaan!

PERHONJOKILAAKSON RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAA
Ampumakokeet Pahkaharjussa su 13.9. klo 12-14.
Metsästäjätutkinto to 17.9.2020 klo 18 Jahtila Kaustinen
Toiminnanohjaaja Erja Kukkola 040 5479 308 (ilt.) perhonjokilaakso(at)rhy.riista.fi

Miian jumpat alkavat tauon jälkeen!
Tunti sisältää alkulämmittelyn sekä harjoitusosion, jossa keskitytään keskivartaloon
sekä alaraajojen lihasten vahvistamiseen. Tunti sopii kaiken ikäisille, sekä miehille
että naisille kuntotasosta riippumatta. Tunnilla liikkeitä voidaan helpottaa tai vaikeuttaa juuri sinulle sopivaksi. Tunti ei ole ”hikijumppaa” vaan kokonaisvaltaista
jumppaa, jossa keskitytään keskivartalon hallinnan ja lihasvoimien parantamiseen.
Kokoonnutaan tiistaisin koulun salissa alkaen 15.9. klo 18.45-19.45.
Tuntimaksu 6 € krt tai 10 kertaa 55 €.
Maksuvälineinä käyvät myös Tyky - ja Smartum-setelit.
Tunneille tarvitset mukaan oman patjan sekä juomapullon ja mukavat jumppavaatteet.
Tervetuloa! Terveisin Fysioterapian Miia

JOULUTERVEHDYS HALSUAN JOULUUN 2020
Laita rivi-ilmoitus joululehteen. Ilmoituksen hinta on 5 euroa.
Listat; K-Market Halsua, Kunnantoimisto ja Osuuspankki
(varaa sopiva raha mukaan)

Muista hoitaa asia viimeistään 28.9.2020!
LÄHEMMÄT TIEDOT JUKKA HOTAKAINEN PUH. 040-5479 458 TAI
VOITTO KALLIOKOSKI PUH. 040-5571 260

Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku
Hankkeessa on viime kevään aikana tehty yrittäjien haastatteluita puhelimitse ja niistä on koottu
yhteenvetoa. Valitettavasti yhteisten työpajojen aloitus siirtyy vallitsevan koronatilanteen takia
lokakuulle. Tiedotamme uudesta ajankohdasta heti kun se varmistuu.
Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia haastattelun antaneita ja työpajoihin ilmoittautuneita!
Tästä on hyvä jatkaa yhdessä toimintaa. T. Vuokko Kraatari, Suomen Yrittäjäopisto,
vuokko.kraatari@syo.fi, 040 667 2236
Ps. Jos et vielä ole haastatteluun osallistunut, niin soita Vuokolle!

Masala on auki
➢ Lauantaisin karaokea
➢ Keittiö on uudistanut ruokalistaa
Tervetuloa Masalaan!
Avoinna arkisin klo 9-21 ja viikonloppuisin klo 2 asti, syyskuun ajan.
Tiedustelut p. 040 544 7565 / Piia

