Halsuan Kuntatiedote vk 7 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 24.2.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Tiedoksi hallin käyttäjille!
Alle 15-vuotiaat eivät saa olla ilman huoltajan valvontaa punttisalilla, ei ala- eikä
yläkerrassa.
Punttisalilla ja hallilla on paljon laitteita ja patjoja, joiden käyttö vaatii valvontaa, ettei tapaturmia
ja vahinkoja pääsisi tapahtumaan. Lisäksi urheiluhalli on nimensä mukaisesti urheilua, ei leikkimistä varten.
Viallisista ja/tai rikkoutuneista laitteista sekä tapaturmista tulee ilmoittaa pikimmiten:
Hanne Jylhä 040-6802 240 / Antti Tuominiemi 040-6802 220 / Rauli Rajakangas 040-6802 226
Pidetäänhän muutoinkin huolta hallin siisteydestä ja järjestyksestä! Kiitos!

Turvallista ja mukavaa liikkumista kaikille!

Liikuntatoimi

Kaikkien yhteinen ulkoilupäivä su 27.2.2022 klo 12–15 Sylyvin montulla.
Talvista puuhaa, pientä tarjoilua, mahdollisuus ostaa makkaraa ja arpoja,
omia eväitä voi ottaa myös mukaan!
Tapahtuman järjestää: Pirityiset ry, Perhonjokilaakson retkeilijät ry,
Partiolippukunta Vetelin Koskenkävijät ry

Talvilomaviikolla:
Perinteinen AIRSOFT-turnaus tiistaina 1.3. klo 12–15 Meriläisen montulla.
Tauolla tarjolla makkaraa ja mehua.
Lasketteluretki Lakeaharjulle keskiviikkona 2.3. päivällä mikäli lähtijöitä on
vähintään 10. Ilmoittautuminen keskiviikkoon 23.2. klo 16.00 mennessä
Timolle tekstiviestinä 040 718 3688 tai s-postilla: halsua4h@halsua.fi.
Lisää asiasta viikon 8 kuntatiedotteessa jos ilmoittautuneita riittävästi.
Carnival DISCO yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille perjantaina 4.3.
klo 18–22 nuorisoseuran talolla. Musiikista, valoista ja spiikkauksesta vastaa
Oulaisten ohjelmapalvelu. Seurataan kuitenkin koronaohjeistusta.

Halsuan Maa-ja Kotitalousseuran vuosikokous Kotikulumassa ti 8.3. klo 12
Aloitamme lounaalla, ilmoitathan tulostasi Anulle 040 8279961 pe 4.3. klo 15 mennessä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

”Aamulla aurinko nousee varhain,
kesä vuodenajoista on kaikkein parhain.
Koulutkin loppuu, ei huolia näy,
kesällä kukatkin kukkimaan käy.
Voi uimassa käydä ja nukkua pitkään.
Eivät kesää kai voita asiat mitkään”
Kesä lähestyy kohisemalla!
Tervetuloa suunnittelemaan jo perinteeksi muodostunutta Halsua-viikkoa
kunnantoimistolle tiistaina 22.2. klo 18.00
Aloitamme tilaisuuden kaffittelun merkeissä

Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry
Yhdistyksen hallituksen kokous ti 1.3.2022 Halsua-talolla klo 12.00.
Kokouksen jälkeen päiväkahvit klo 13.00, ajankohtaista asiaa. Suunnittelemme
eläkeläisten kirkkopyhää, toukosiunausta, kynttilähartausta tälle keväälle sekä tietysti bingo
aloitetaan maaliskuussa. Jäsenmaksuja kerätään sekä arpajaiset.
Tervetuloa suunnittelemaan.
Ke 9.3.2022 yhdistyksen kevätkokous Halsua-talolla klo 13.00

Maaseututoimi tiedottaa
MUISTAKAA SEURATA KATTOJEN LUMIKUORMIA!

LAPSILAHJA VUONNA 2022
Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuonna 2022 maksetaan 1000 euron lapsilahja
vuonna 2019, 2020 ja 2021 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2022 ollut Halsua.
Lapsilahjaa on haettava ma 14.3.2022 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä
hakemuksia ei käsitellä.
Hakemuksen palautus kunnanvirastolle tai sähköpostilla osoitteeseen sini.pannula@halsua.fi.
Lomake löytyy myös Halsuan kunnan nettisivuilta.
Lisätietoja saa kunnantoimistosta puh. 040 680 2211.
Lahja maksetaan ilmoitetulle pankkitilille 31.3.2022 mennessä tai aikaisemmin.
KUNNANHALLITUS

LAPSILAHJA

Ilmoitan, että hyväksyn Halsuan kunnan maksavan lapselleni tuhannen euron (1000) lapsilahjan. Lahja maksetaan lapsen pankkitilille.

Lapsen nimi:

____________________________________

Henkilötunnus:

____________________________________

Tilinumero:

____________________________________

Halsualla ___.___.2022
Huoltajan allekirjoitus _________________________________
Nimenselvennys

_________________________________

