Halsuan Kuntatiedote vk 7 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 26.2.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kunnanvirasto tiedottaa:
Kunnanvirasto ja kirjasto suljetaan torstaina 25.2. klo 13
– kirjastolla käytettävissä omatoimikirjasto
Keskustoimiston toimistosihteeri (Tiina) on jäänyt työvapaalle ja sijaisen rekrytointi on vireillä.
Vuokra-asunnoista vastaa kunnanjohtaja Jari Penttilä ja taloussihteeri Marko Malvisto, myös
Halsuan seudun Asumispalveluyhdistyksen asunnoista Hopiakartanossa ja Ylishopeassa, jotka
siirtyvät kunnan omistukseen.
Liikuntatoimen asioista vastaa rehtori Hanne Jylhä.

Urheiluhallilla ryhmäliikunta sallittu -max. 10 hlö (15.2.-1.3.)
Ulkopaikkakuntalaisilta hallin + punttisalin käyttö KIELLETTY!!

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 24.2.2021 klo 19
Lähtöpaikka harjun puolella ja ilmoittautuminen lähtöpaikalla.
Vapaalla hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta.
Hiihtosuorituksen jälkeen tarjolla mehua ja hiihtäjälle palkinto.
Huomioidaan turvavälit.
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

Meriläisen Martat
Marttojen vuosikokous on ma 15.3.2021 Halsua-talolla klo 13.00.
Tervetuloa! Hallitus

KASENET OY NOSTAA ASIAKKAIDENSA NETTINOPEUKSIA HALSUALLA
15.2.2021 ALKAEN
KaseNet Oy parantaa verkkoyhteyksiään toimialueellaan, muutokset tulevat
mahdollistamaan jopa 1Gbit/s liittymänopeudet. Aloitamme Halsualta Liedes-Meriläisen
verkosta. Nostamme kaikkien liittymien nopeuksia ja toimitamme tarvittaessa asiakkaalle
uuden päätelaitteen. Liittymien kuukausimaksuihin ei tule korotuksia.
Lähetämme asiakkaillemme helmikuun aikana kirjeen, jossa kerromme tarkemmin
muutoksista ja aikatauluista.
Lisätietoja KaseNet asiakaspalvelu ark. klo 8-16 (06) 888 7111 tai
asiakaspalvelu@kasenet.fi

Lumiukkoja ja lumikenkäilyä Sylyvin laavulla la 27.2. klo 11-14.
Tule kokeilemaan lumikenkäilyä ja rakentamaan lumiukkoja Meriläisen montulle
vaikka koko perheen voimin. Sylyvin laavulla nuotio sekä tarjolla mehua ja
makkaraa. Perhonjokilaakson Retkeilijät opastavat lumikenkäilyn alkuun ja tuovat
lumikenkiä kokeiltavaksi.
Pidetään huolta turvaväleistä ja ollaan ulkona kuin lumiukot.

Huom!
Airsoftaajat lauantaina 27.2. emme taistele montulla, mutta
toivomme halukkaiden tulevan kokeilemaan erimallisia lumikenkiä klo 11–14
lumikenkiä voi hyödyntää paksussa lumessa tulevissa airsofteissa.
Mehua ja makkaraa tarjolla.

Kerro tai lähetä meille
KURSSITOIVEESI JA –IDEASI
lukuvuodelle 2021 – 2022
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä kurssitoiveesi ja –ideasi
opiston kotisivujen tai facebook-sivujen kautta.
Yhteystiedot alla.
Ota rohkeasti yhteyttä myös, jos olet itse halukas pitämään kurssin kansalaisopistossa
tai tunnet jonkun, jolla on osaamista ja kiinnostusta siihen.
050-5790151, 050-5790163
info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
facebook.com/perhonjokilaaksonkansalaisopisto

