
Halsuan kuntatiedote vko 11 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 21.3.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
KUULUTUS  

HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN 

MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Halsuanjärven osayleiskaavan luonnosasiakirjat 

valmisteluvaiheen kuulemista varten. 

Osayleiskaavan alueeseen kuuluvat Halsuanjärvi ja Halsuanjoki lähiympäristöineen, asemakaavoitetun 
taajaman ja järven väliset peltoalueet sekä Vetelintien pohjoispuoli. Suunnittelualueen laajuus on n. 15 km2, 
josta vesipinta-alaa on n. 8,1 km2. Halsuanjärven rantaviivan pituus on noin 20,3 km ja jokirantaa alueella on 
noin 8,2 km. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta sekä muuta 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua sekä osalla aluetta suorien rakennuslupien myöntämistä MRL 44 ja 72 §:n 
mukaisesti. 

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 14.3. - 15.4.2019 Halsuan kunnan ilmoitustaululla (os. Kauppisentie 5, 

69510 Halsua) ja kunnan kotisivuilla (www.halsua.fi). 

Kaavan laatijan vastaanotto pidetään maanantaina 25.3.2018 klo 13 - 18 Halsuan kunnanvirastolla 

osoitteessa Kauppisentie 5, 69510 Halsua. Tilaisuudessa voi suullisesti keskustella suunnittelijan kanssa.  

MRL 62 §:n nojalla osallisilla on mahdollisuus esittää luonnosaineistosta mielipiteensä kirjallisesti tai 

suullisesti Halsuan kunnanhallitukselle (osoite: Halsuan kunta, kunnanhallitus, Kauppisentie 5, 69510 

Halsua). Mielipiteet kaavasta tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202, Halsuan kunta ja  

kaavan laatija Pekka Kujala puh. 040 726 6050, Plandea Oy 

 

Halsua 12.3.2019 

KUNNANHALLITUS

 

Su 17.3. klo 19 Hiljaisuuden messu ja rukousilta kirkossa, Juha Karhulahti, Satu 

Riihimäki, Kaarina Koivisto, ehtoollisavustajana Kimmo Kentala, lukutekstit Kaija Kalliokoski 

ja Aulis Hietalahti, esirukous Paula Kalliokoski ja Tiina Karhulahti. Musiikkia kirkkokuoro, 

Risto Hotakainen, Mikko Patana, Viljami Riihimäki ja Maria Jussinmäki. Hiljaisuuden 

messuun voi tuoda esirukousaiheita kirkon ovella olevaan koriin, yhdessä rukoillen, 

pyydämme niihin vastausta ja hiljennymme 2. paastonajan sunnuntain sanoman äärelle. 

 

Mielensäpahoittajan tarinoita kuullaan jälleen 

Erkki Kujala esiintyy Kanalan koululla sunnuntaina 17.3. klo 19 

Suosikkikirjailijoiden kärkijoukkoon noussut Tuomas Kyrö on romaaneissaan löytänyt yhden 

suomalaisten luonteessa olevan peruspiirteen - valittamisen. 

Kyrön Mielensäpahoittaja, iäkäs pienviljelijä-rakennusmies, on kuitenkin huumorintajuinen,        

mikä tekee hänen tarinoistaan hauskoja. 

Näitä tarinoita kuulemaan kutsumme teitä ja esityksen jälkeen juomme kunnon iltakaffit ja 

laulelemme tuokion verran, jos vielä laulattaa. Kanalan kylätoimikunta 
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HUOM! Liikunta-, Nuoriso- ja kulttuuritoimen AVUSTUSTEN HAKU 2019 

 kts. Kuntatiedote vko 8/2019 

 
MUISTETAAN HANNELEA JA SIMOA! 

Keräystilin FI80 5033 0320 0221 89 osuuspankkiin.  

Saajaksi tilillepanoon merkitään LC-Halsua. 

 
Pohjanmaan poliisilaitos on 21.2.2019 myöntänyt keräysluvan nro RA/2019/164 Lions Club Halsua 
r.y:lle. Keräyksen toimeenpanoalue on Halsuan kunta ja keräysaika 1.3. – 31.5.2019. 
Kerätyt varat luovutetaan Hotakaisille kokonaisuudessaan.  LC-Halsua maksaa kaikki keräyskulut. 
Kerättyjä varoja voidaan luovuttaa osissa.  Viimeinen osa maksetaan 3.6.2019, jolloin myös 

keräystili lopetetaan. 

 

Koululla esitetään to 21.3. klo 12 suuren suosion saanut Aino-elokuva. Aino 

on tositapahtumiin perustuva koskettava kertomus yhden perheen ja pienen paikkakunnan 

elämästä sodan aikana.  Elokuvassa ollaan niin kotirintamalla kuin sotatantereella. Liput 8 

euroa, veteraanit pääsevät ilmaiseksi. 

Samana päivänä järjestetään klo 12 – 18 kirjastossa opastusta digi-asioissa, joten voitte samalla 
reissulla saada myös sitä hyvää. 

 

  

Odotettu ELOKUVA  

Torstaina 21.3. klo 19.00   

koulun draamaluokassa  

Ilosia aikoja Mielensäpahoittaja.  

Ilmainen sisäänpääsy.  

Aulassa kahvia ja mehua myynnissä! 

 

SIIVOAMME ILMAN KEMIKAALEJA! TULE KUUNTELEMAAN KOKEMUKSIAMME 

Tervetuloa tutustumaan  -siivoukseen Halsuan yhtenäiskoululle  

pe 22.3. klo 11.30-14. Mukana edustaja Joakim Riippa. 

Ota puhdas suihkepullo mukaan, niin pääset kokeilemaan kotona. 

KAHVITARJOILU ! 

 

 



NUORET HUOM! 

Nuortenillassa perjantaina 22.3. klo 18-22 

pelaillaan mediataito-minipako peliä 

• Mediataito-minipako peli on medianluku- ja tiedonhakutaitoihin perustuva peli. Siinä pitää 
avata sisäkkäisiä salkkuja eri vihjeiden avulla.  

• Tehtävät ratkaistaan pienryhmissä (4-6 hlöä). Ei vaadi ihmeempiä tiloja, mutta nuorilla 
pitäisi olla älypuhelimia käytössä.  

• Aikaa menee noin tunti. 

• Yläkouluikäisille, mutta toki nuorempiakin voi olla mukana. Nuorisotoimi 

 

Kuutamohiihto Kuntotalolta perjantaina 22.3. klo 19 alkaen omaan tahtiin. 

Osallistumismaksu 5 € sisältää mehun ja makkaran, jonka voi itse paistaa nuotiopaikalla tai 
Kuntotalolla. 
Mahdollisuus myös saunoa Kuntotalon uusitussa saunassa. Naisten ja miesten vuorot. 
  
Samaan hintaan hiihdon päälle MONOTANSSIT KARAOKEN-tahtiin dvd-levyiltä. (myös omia voi 
tuoda) Kaffi-puffetti.     
    Ylikylän kyläyhdistys 

 
Keskustan vaalitilaisuus Nuopparilla 

su 24.3. alkaa klo 12.30 ja kahvitus klo 12.00 
Mukana tilaisuudessa: vpj. Hannakaisa Heikkinen, 

Tuomo Puumala, Mika Lintilä, Otto Luoma ja 

Tuija Leivo-Rintakorpi 

Tervetuloa!

 

EDUSKUNTAVAALIT 2019 
 

Kansanedustajain vaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019. 

 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 14.4.2019 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. Halsuan 

kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto. 

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Halsuan 

kunnanvirasto seuraavina aikoina: 

 ke-pe 3.-5.4.2019 klo   9.00-16.00 

 la-su 6.-7.4.2019 klo 12.00-15.00 

 ma-ti 8.-9.4.2019 klo   9.00-16.00 

 

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 

pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi 

äänestää kotona samalla kertaa kuin hoidettava. Kotiäänestys suoritetaan ajalla 3.-9.4.2019. Henkilön, joka 

haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 

16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, osoitteella Kauppisentie 5, 

69510 Halsua tai puhelimitse Halsuan kuntaan 040 6802211 tai Jari Penttilälle puh. 040 6802202. 

 

Halsualla 14.3.2019 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 



Huom tulossa!  

Kevätmarkkinat Yritystalolla la 13.4. klo 10-14 

Match Show (leikkimielinen koiranäyttely) 1.5. alkaen klo 11 

 

 
 



 



 

 

 


