Halsuan Kuntatiedote vk 38 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 29.9.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Opiskelija-avustukset haettavana
Halsuan kunnassa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla lukiossa tai ammatillisessa
oppilaitoksessa opiskeleva, tai näiden jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija on oikeutettu 300 €
vuosittaiseen opiskelija-avustukseen. Opiskelijan on asuttava vieraalla paikkakunnalla ja
opiskelun on oltava päätoimista. Hakijan on vuonna 2022 täytettävä vähintään 18 vuotta.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan nettisivulta. Hakemus on
toimitettava kunnanvirastoon niin, että se on perillä viimeistään perjantaina 21.10. klo 15
mennessä.
Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelun päätoimisuutta osoittava
todistus. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202. KUNNANHALLITUS

Välitä, muista – ennakoi!
Illat pimenevät ja on aika kiinnittää huomiota näkyvyyteen liikenteessä:
•
•
•
•
•

heijastin on halpa henkivakuutus
käytä pyöräillessä taka- ja etuvaloa sekä kypärää
huolehdi, että autosi ajovalot ovat kunnossa
noudata liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia
liiku liikenteessä selvin päin

lisätietoa: www.liikenneturva.fi

Pidetään yhdessä huolta liikenneturvallisuudesta!

Lomatoimisto muistuttaa:
Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset vuodelle 2023 on tehtävä sähköisesti 30.9. mennessä.
Lomitusnetti löytyy osoitteesta www.mela.fi/fi/asiointipalvelut.
Vuoden 2022 lomat on varattava 30.9. mennessä! Pitämättömiä vuosilomapäiviä, joista ei ole em.
päivään mennessä tehtyä varausta, ei voida siirtää.
Lisätiedot ja yhteydenotot oman alueen johtavaan lomittajaan tai sähköpostilla
lomitus@kaustinen.fi.
Turkistuottajan oikeutta lomituspalveluihin vuonna 2023 on haettava kirjallisesti 31.10. mennessä.

Pelin jälkeen n. klo 16 puulaakipelailua Käpylän kentällä halsualaisille
ja muille pelailusta innostuneille. Tervetuloa!

Halsuan terveysaseman Nordlabin näytteenotto
on avoinna 4.10.2022 alkaen seuraavasti
Tiistaisin klo 7.30–10.00
Keskiviikkoisin klo 7.30–10.00
Ajanvaraus puhelimitse 020-6198019 tai www.nordlab.fi
Huom! Halsualla ei EKG:n ottoa. Varaa aika EKG:n ottamista varten Tunkkarin vastaanotolta
puh. 040- 804 5000.

Sairaanhoitajan vastaanotto on avoinna tiistaisin klo 12.00–14.00.
Vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella, ajan voi varata Tunkkarin ajanvarauksesta
puh. 040-804 5000.

Hoitotarvikejakelun tilaukset on hyvä tehdä vähintään 2 viikkoa ennen tuotteiden tarvetta.
Tilauksen voit tehdä www.palse.fi kautta tai puhelimitse puh. 044-730 7611 (halutessasi voit jättää
myös takasin soittopyynnön).
Hoitotarvikkeet ovat noudettavissa Halsuan terveysasemalta ti ja ke klo 9.00–11.00.

Meriläisen Martat
Kokkolaan PaaPiin vaatetustehtaalle lähtijät, bussi lähtee Kotikuluman pihasta la
1.10.2022 klo 9.00.

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Bingoa pelataan vielä ensi viikolla Käpyhovilla ti 27.9.2022, seuraavalla viikolla 4.10. siirrymme
pelaamaan Yhtenäiskoulun ruokalaan.
K65-tansseihin Kokkolan Työväentalolle bussi lähtee Kotikuluman pihasta ti 4.10. klo 10.45.
Sisäänpääsy sekä kyyti on ilmainen eikä ikää kysytä ovella...
Peurungan pikkulomalle 13.-15.10.2022 on vielä paikkoja vapaana. Ilmoittautuminen Eijalle.
Yhdistyksen syyskokous on Halsua-talolla 12.10.2022 klo 13.00.
Tervetuloa!
VESIMITTAREIDEN LUENTA
Halsuan Vesi Oy pyytää vesilaitoksen alueella olevien vesimittareiden
lukemia 16.10. mennessä.
puhelin
sähköposti

040 680 2225
eija.aksela@halsua.fi

Ilmoituksen voi jättää myös kunnantoimistoon (joko tällä tai jollain muulla paperilla)
Vesilaitoksen toimesta tehdyn luennan taksa on 24,80 €/kerta

VESIMITTARILUKEMA
Asiakkaan nimi

käyttöpaikan osoite taikka mittarinumero(t)

________________________________________________________________
päiväys

lukema(t)

________________________________________________________________
Lukeman 16.10. mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia.

