Halsuan Kuntatiedote vk 18 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 12.5.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Yksityisteiden tiekuntien kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy
ma 9.5. klo 15. Lisätietoja kunnossapitoavustuksesta ja hakemuslomakkeen löydät
nettisivuilta osoitteesta www.halsua.fi/kunnossapitoavustukset.

Halsuan Toivo ry
Muistuttaisimme vuoden 2022 jäsenmaksun maksamisesta.
Jäsenmaksun maksamalla voit osallistua seuratoimintaan ja samalla tuet toimintaamme.
Vuoden 2022 jäsenmaksu on 5 e/hlö.
Maksu suoritetaan tilille: Halsuan Toivo FI40 5033 0340 0019 99
Merkitse viestikenttään nimi. Voit maksaa yhdellä maksulla myös koko perheen jäsenmaksut.
Mainitsethan tällöin viestikentässä kaikkien nimet, joita maksu koskee.
Tervetuloa mukaan Halsuan Toivon toimintaan!

Kevään viimeinen LUKUPIIRI kokoontuu kirjastoon maanantaina 30.5. klo 18.00.
Käsitellään Jukka Parkkisen kirjaa ”Kaupungin kaunein lyyli”. Kyseistä kirjaa löytyy
kirjaston käsikirjastosta. Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

4H-KERHOJA
4H HEPPAKERHO sunnuntaisin klo 15–16 1.- 6. lk:laisille Karhulahden tilalla. Sään mukainen varustus ja iloinen kerhomieli. Kerhonohjaajina Josefiina Kangas ja Pihla Pahkasalo.
4H RAVIPAINOTTEINEN HEPPAKERHO 1-9 luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17–18 Käpyhovilla.
Ohjaajana toimii Emilia Poranen.
4H TANSSIKERHO kokoontuu koululla maanantaisin 15.30–17.00 1.-6 lk:laisille koulun salissa ja
pääsy takaovesta. Kerhonohjaajina Iida Koski ja Rebekka Helin.
4H LIIKKISKERHO kokoontuu koulun salissa tiistaisin 17.30–18.30 esikoulu-5 lk:laisille. Ohjaajina
Iina Koskela ja Iida Leponiemi.
4H AIRSOFT-KERHO kokoontuu perjantaisin 16.30–18.00 Meriläisen montulla sään niin salliessa.
Kerhonohjaajana Pyry Hietalahti.
Peli-illat yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille ns:n talolla perjantaisin klo 18–22

Вечори молодіжних ігор у будинку молодіжного клубу для дітей 13-18 років
(Kirkkotie 11) по п'ятницях з 18:00 до 22:00)

4H:n METALLIROMUN KERÄYS 9.–29.5.
Syrjälän teollisuusalueella Syrjäläntie 3–5. Kunnan varastohallin ja Iso-Karhun varaston välissä on
merkattu lava johon metalliromun voi toimittaa. Keräykseen kelpaavat kaikki metalliromut mitkä eivät sisällä ongelmajätettä. Ei kylmälaitteita, pakastimia, jääkaappeja eikä renkaita. Suuremmat erät
vähintään 1000 kg voidaan noutaa kotoa tai maatilalta jos se on kohtuullisen matkan päässä ja
rekka pääsee paikalle. Lisätietoja Timo Marjusaari 040 718 3688.

Juhani Tikkasen konsertti
Halsuan kirkossa perjantaina 13.5. klo 19
Laulaja-lauluntekijä Juhani Tikkanen on nuori perheenisä, joka kirjoittaa laulunsa elämän keskeltä.
Ammatiltaan hän on luokanopettaja, mutta tällä hetkellä keikkailee täysipäiväisesti.
Hän on julkaissut kolme albumia, joista viimeisin julkaistu syksyllä 2021. Juhanilla on taito tarjota
keikoillaan ihmisille iloa, naurua ja lohtua.
Juhani itse sanoo: ”Haluan laulaa sellaisia tekstejä, joiden
takana voin seistä ja jotka eivät riko minua eivätkä toisia ihmisiä.”

Tervetuloa kaikenikäiset!

Halsuan sairaanhoitajan aamuvastaanotto on avoinna keskiviikkoisin
klo 8.30–10.00 ajanvarauksella. Ajan sairaanhoitajan aamuvastaanotolle voi varata
puh. 040 804 5000.

Tapahtumia tulossa:
Kinkerit Kanalan koululla sunnuntaina 08.05.2022 klo 19.00
Kinkerit ovat yhteiset Kanala, Kannisto – Marjusaari - Karhukorpi, Kalliokoski
kinkeripiirein kanssa. Tervetuloa!

Kevään korvalla -tapahtuma
Kanalan koululla sunnuntaina 15.05.2022 klo 13.00
Aloitamme kaatuneiden muistopäivän kunniaksi Kanalan miesköörin laululla ja muistellen oman
kylämme kaatuneita sodissamme 1939–1945.
Virpi Tuikka-Heinonen ja Anna-Maija Karvonen-Hautakoski runojen jälkeen yhteislaulu jälleen
raikaa kylällämme Aarre Polson säestyksellä.
Kahvinjuonnin lomassa keskustelemme niin Amerikan, Australian kuin Ruotsinkin siirtolaisuudesta
ja tutustumme Virpi Tuikan ja Tapani Hietalan taiteeseen.
Olkaa tervetulleita!

Halsuan Helmessä
KISAKATSOMO jääkiekon
MM-kisojen ajan!

