
Halsuan kuntatiedote vko 12 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 28.3.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
Kunnanvaltuuston kokous keskiviikkona 27.3. klo 19 

 

Kokouksen alussa vuoden 2018 Suomen-mestarin palkitseminen. 

Asialistalla Keskustan asemakaavan muutokset ja laajennus, 

määräalojen ostaminen seurakunnalta Harjubacka RN:o 16:27 -nimisestä tilasta ym. 

 

Tervetuloa seuraamaan kokousta! 

 

 

Nuopparilla su 24.3. klo 12 alkaen – ”Ryypäthän kaffia enstä!” 

 

 

Koulun hiihtokilpailut Käpylässä ke 27.3. klo 18.30, hiihtotyyli vapaa 

          Sarjat ja matkat: alle kouluikäiset pojat ja tytöt 0,4 km 

eskari tytöt ja pojat 0,6 km 

1.-2.lk tytöt ja pojat 1,0 km 

3.-4.lk tytöt ja pojat 1,7 km 

5.-6.lk tytöt ja pojat 2,0 km 

7.-9.lk tytöt ja pojat 3,0 km 

 

Ilmoittautuminen koululle tai paikan päällä ½ tuntia ennen kilpailun alkua. 

Kahvi-, mehu- ja pullatarjoilu               Tervetuloa! 

 

 

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan 
perjantaina 29.3. klo 12.30! (Huomioi päivä!) 

 
Karaokeharrastajat esiintyvät, tule kuuntelemaan tai laittamaan jalalla koreasti!  
Kahvit tarjoaa Halsuan kunta. 
 
Kuljetukset: Kyytikeskus p. 020 730 0000 (vammaispalvelu- tai sos. palvelulain mukaiset kyydit).  

Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan, yhteydenotot  
Kalevi Lindfors p. 0400 769 279 tai Kannelma p. 040 804 5550. 

Naapurit ja Ystävät tarjotkaa kimppakyytejä! 
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   Jutta Urpilainen vierailee Halsualla 

             kunnantalolla ma 1.4. klo 14.30-15.30 

 
Olet tervetullut kuulemaan, mitä hänelle on kerrottavaa ja keskustelemaan päivän 
polttavista asioista.    

    TERVETULOA! 

 

Hevosella liikkuvat eivät ole tervetulleita hoidetulle ladulle!  
 
Valaistu latu on tarkoitettu vain hiihtäjien käyttöön, pidetään se hyvänä.  
Koirahiihtoakin voi harrastaa retkiladulla, jossa tassunjäljet sallitaan. 
   ****** 
Kunnanvirastolla on liukuesteitä 65-vuotiaille ja vanhemmille halsualaisille. 
Niistä voi olla hyötyä kevään jäisillä keleillä, tule hakemaan omasi! 
 

 

 

Tulossa!  

 Kansalaisopiston KARAOKE-konsertti sunnuntaina 7.4. Kuntotalolla.  

 

Eläkeliittolaiset hoi!  

Halsuan yhdistyksen kuvakirja, joka kyläluutana kiertää, köllöttää jonkun katsojan 
kirjahyllyssä ja vielä on talouksia, joissa kyläluuta ei ole vielä käynyt. 

Palautathan kirjan esim. Ainille mahdollisimman pian. Sitten kun kirja on kierroksen tehnyt, sitä 
säilytetään yhdistyksen arkistossa. Kiitos! 

Allakkaan merkittäväksi, että kevään yllätysretki on ohjelmassa 8.5.2019. 


