Halsuan Kuntatiedote vk 23 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 17.6.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

KUNNALLISVAALIT 2021
Sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä toimitetaan kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa valitaan Halsuan kuntaan 15 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka päättyy 31.5.2025.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello
20.00 asti. Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo.
Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus.
Todistuksena hyväksytään henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen kelakortti.
Äänestäjien toivotaan ottavan oman kynänsä mukaan koronaturvallisuuden vuoksi. Kynä voi olla kuivamustekynä mustalla tai sinisellä musteella tai lyijykynä.
Äänestykseen kulku pääoven kautta.
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Ilmoitus Harjun latu-urien kunnostustöistä
Ensi viikon (vko 24) aikana Harjun latu-uran varresta poistetaan puita. Tarkka päivä ei ole tiedossa.
Harjussa liikkuvia ulkoilijoita ja frisbeegolfaajia pyydetään
huomioimaan kunnostustyöt ja varomaan maastossa työskenteleviä
koneita ja kaatuvia puita.
Liikuntatoimi

Soiten alueen siirryttyä koronavirusepidemian alemmalle kiihtymisvaiheen
tasolle, punttisali ja kirjasto on taas avoinna.

Tuulivoimahankkeen etäyleisötilaisuus, Honkakangas ja Kannisto,
tiistai 15.6. klo 17.
Yleiskaavan uuden ehdotusvaiheen aineistoa koskeva yleisötilaisuuteen pääsee hankesivustolla olevan linkin kautta http://www.halsua.fi/hallinto/tuulivoimakaavat/
Tapahtuma järjestetään etätilaisuutena Teams-sovelluksella. Tapahtumaan liitytään linkin kautta. Voit avata linkin niin selaimella kuin myös Teams -sovelluksessa. Tilaisuuden video- ja äänikanavat ovat kaksisuuntaisia eli yleisö kuulee ja näkee esiintyjät ja esityksen, ja voi itse myös
osallistua esittämällä kysymyksiä.
Ennen tapahtumaa:
- Tarkista, että internetyhteys toimii.
- Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
- Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
- Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.
Tapahtuman kulku:
- Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
- Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä
"Nosta käsi"-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi
suljettuna.
- Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.
Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Kunnanviraston valtuustosalissa ja kahvitilassa voidaan järjestää kokoontumisrajoitusten mukaisia etäyhteystilaisuuksia max 10 hlö/tila, joissa voi osallistua
kokoukseen. Tarpeen vaatiessa lisätään tiloja. Rajoitusten ja tilajärjestelyjen
takia tarvitaan etukäteisilmoittautuminen keskukseen puh. 040 680 2211 viimeistään maanantaina 14.6. klo 15.

Eläkeliiton kalakerho kokoontuu
Kalakerho "Helmenkalastajat" kokoontuu rantaonginnan merkeissä
maanantaisin alkaen klo 11 keinojärven kodalla.
Tervetuloa iloiseen seuraan ja luonnon helmaan, paikalla on runsaasti
turvavälejä!

HALSUAN MUSEON KESÄKAUDEN AVAUS
keskiviikkona 16.6. klo 13 -14.30. Ohjelmassa musiikkiesityksiä
paikallisin voimin, lisäksi Leena-Kaisa Pärkkä kertoo museon
perustajan Antti Kujalan äidistä Impi Sofiasta ja lahjottaa hänen
kaste- ja koulun päästötodistukset. KAHVITARJOILU.
Museon kesäkauden aukioloajat avauksen jälkeen:
ke-su klo 12-18, maanantai ja tiistai suljettu.

Halsualaisten UIMAKOULU
Vetelin uimahallissa ma 28.6. – pe 2.7. klo 13.30–15.00.
Hinta: uimakoulu + kuljetus yht. 35 euroa, sisaralennus 5 euroa.
Mukana halsualaisia nuoria apuopettajina. ILMOITTAUTUMISET TEKSTIVIESTINÄ
numeroon 040 718 3688 / Timo tai SÄHKÖPOSTILLA halsua4h@halsua.fi
Lisätietoja seuraavassa kuntatiedotteessa.

Lasten kesäkerho lähestyy!
Perinteinen lasten liikunnallinen kesäkerho aloittaa toimintansa ensi viikon maanantaina
14.6. Kerho pyörii joka arkipäivä (ma-pe) klo 10–14 ja on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille. Aloituspaikka on Käpylän urheilukenttä ja vetäjänä toimii Iina Koskela.
Lapsilla tulisi olla mukanaan tarpeeksi juotavaa ja jonkinlainen välipala. Koronarajoitusten vuoksi pyydämme ilmoittautumista kerhoon sähköpostitse: hannejy@halsua.fi tai
tekstiviestillä puh. 040-6802 240.

Liikuntatoimi

Muista äänestää! Halsuan Keskustan ehdokkaiden ehdokasnumerot 2-19.

