Halsuan Kuntatiedote vk 37 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 22.9.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Auraustarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa (Julkiset hankinnat). Ilmoituksen
numero 2022-108226. Tarjouksia on pyydetty 26.9. klo 15 mennessä.
Kiinteistönomistajille tiedoksi:
Aurautettavia teitä on tarkennettu tulevalle aurauskaudelle.
Kunnan toimesta aurautetaan kunnan kiinteistöjen lisäksi tiet, joiden varsilla on asuttuja asuinrakennuksia ja haja-asutusalueella tien pituus on vähintään 150 m yksittäiselle asutulle asuinrakennukselle.

4H-HEPPAKERHO kokoontuu Karhulahden tilalla lauantaisin klo
14–15. Kerho on tarkoitettu eskarilaisille – 6. luokkalaisille. Vetäjinä Pihla
Pahkasalo ja Josefiina Kangas. Tervetuloa!

4Hn PUOLUKAN OSTO PÄÄTTYI TORSTAINA 15.9. eli ensi viikolla ei
puolukoita enää oteta vastaan. Kiitos kaikille, jotka huonosta hinnasta huolimatta
toivat marjojaan myyntiin 4Hn kautta Kiantama Oy:lle!

Miian jumpat alkavat tiistaina 20.9. klo 19–20 yhtenäiskoulun salissa.
Kertamaksu on 6 € ja 10 kerran passi 55 €. Maksuvälineinä käyvät Tyky-setelit, E-passi sekä
Smartum-setelit. Maksu paikan päällä.
Tunti sisältää alkulämmittelyn ja lihaskunto-osion, jossa keskitytään alaraajojen ja keskivartalolihasten vahvistamiseen. Tunnin lopuksi jäähdyttely/rentoutus.
Kokoonnutaan syyskaudella joka tiistai, lukuun ottamatta syyslomaviikkoa (viikko 42).
Viimeinen kokoontumiskerta 29.11. Jos sinulla on kysyttävää, soita Miialle numeroon
0408296960.
Liikunnallista syksyä kaikille!

SATUTUOKIO
lapsille kirjastossa to 22.9. klo 10.00–10.30.
TERVETULOA KUUNTELEMAAN!

Halsuan Hjy:n kauden päätöstilaisuus ja luokkajuoksijoiden palkitseminen
Käpyhallilla lauantaina 24.9. alkaen klo 19.00.
Suolaista purtavaa ja kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki raveissa talkoilleet ja Miljoonaravifanit
mukaan!
Halsuan Hjy johtokunta
PS: Muista pukeutua lämpimästi 😊

LUKUPIIRI kokoontuu ma 26.9. kirjastossa klo 18.
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät.

Kiitokset sunnuntaikahvittelijoille sekä kahvittajille!
Ylikylän Kylätalolla laitetaan kahvila kiinni toistaiseksi. Kesän aikana monet
hyvät jutut kerrottu ja ystäviä tavattu, uusia vanhoja valokuviakin talolle saatu. Niistä
suuri kiitos. Pienemmätkin terassikatokset valmistuneet lauantaitalkoiden voimin.
Yhteistyöllä saa paljon aikaan. Kiitokset talkoolaisille. Syksyn tapahtumia suunnitellaan, seurataan tiedottelua ja tavataan taas Kylätalolla!
Mukavaa syksyä kaikille!
Ylikylän Kyläyhdistys

HALLIN KÄYTTÖVUOROT / syksy 2022
Hallin ovet ovat auki klo 6.00–22.00.
Huolehdithan, että sammutat valot, kun lähdet hallilta ja halli jää tyhjilleen
ma klo 8.30–9.15
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Tiedustelut ja varaukset: puh. 040-6802 240/Hanne
Mikäli koululaiset eivät ole varattuna aikana hallissa, hallia saa käyttää vapaasti (koululaiset tällöin
muualla liikkumassa) Punttisali ei ole varattavissa.
Liikuntatoimi

