
Halsuan kuntatiedote vko 15 / 2019 
HUOM.! Seuraavaan ilmoitukset ti 16.4.2019 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
 
Huom. Ensi viikolla ilmoitukset kuntatiedotteeseen ti 16.4. klo 12 mennessä. 
Tiedote jaetaan kotitalouksiin ennen pääsiäistä. 

 
 

Esikouluun ilmoittautuminen lukuvuonna 2019-2020 
 
Esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2019 kuusi vuotta täyttävät lapset. 
Esiopetus järjestetään sivistystoimen alaisena Halsuan yhtenäiskoululla. 
Opetus alkaa torstaina 8.8. ja päättyy keväällä viikolla 22. 
Kuljetuksen piiriin kuuluvat kaikki, joiden esikoulumatka ylittää 3 km. 
Tutustuminen esikouluun on torstaina 23.5. klo 9-10. Tarkemmat tiedot  
tutustumispäivän yhteydessä, käynti kirjastonpuolipäästä. 
 
Tiedustelut: Taina Simpanen p. 040 680 2240 tai Ritva Hotakainen p. 040 592 9459 
 
Ilmoittautumislomake: http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/ 
Lomake palautetaan tiistaina 30.4. mennessä koulutoimistoon, Perhontie 29, 69510 Halsua 

 
 

Maataloustuki-info 2019 

Tiistaina 16.4.2019 klo 12 – 15, Halsuan kunnantalolla 

 

Tilaisuudessa kerrataan ajankohtaisia tukiasioita, sekä kuullaan valvonnan terveisiä ja tietoiskuja 

eri aiheista. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

 

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, p. 040 680 2215, sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi 

 

Palmusunnuntaina 14.4.2019 klo 10 perhekirkko   
     
Palvelutehtävissä: Juha Karhulahti, Satu Riihimäki ja Pirtsakat, Hannu Mikkonen, Minna 
Kalliokoski ja 5-vuotiaitten kerho, tekstit ja esirukous Aulis Hietalahti, Aino-Maija Ylikoski ja 
Janne Hietalahti. 

   Lähetyslounas seurakuntatalolla klo 11 – 13 

 
Perhekirkon jälkeen lähetyslounas. Tarjolla lohilaatikko, kiinankaali-kurpitsasalaatti, puolukka, 
punajuuri, porkkanaraaste, kasvisgratiini, leipä, kotikalja, mehu, maito. Jälkiruokana tyrni-
persikkakiisseli, kahvi ja keksi. Lounaan hinta 10 €, alle 15 vuotiaat 5 €, alle kouluikäiset 
ilmaiseksi. 

Lähetyslounaan ja arpajaisten tuotto menee nimikkolähettiemme työlle. 
                                                                            Tervetuloa     Kotiseurakunta

 
 

Maanantaina 15.4. klo 18-20 Halsuan yhtenäiskoululla    MIX-ILTA 

6-13 -vuotiaille (nuoremmat huoltajan seurassa) 
Luvassa mm. hauskoja puuhapisteitä, musiikkia, herkkuja, raamattuhetki ja pehmistä! 
Mukana koulutyöntekijä Toni Kivistö. 

Tervetuloa! Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta  
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Naperoiden huoltajat ja pelaajat huomio! 

Tiistaina 16.4. klo 19 palaveri Käpyhovilla.  

Palaverissa keskustellaan tulevan kesän Naperopesiksen yhteistyökuvioista ja 
pienpesisturnauksista. Naperoissa pelaavat tänä kesänä vuonna 2009 syntyneet ja 
nuoremmat. Uusiakin pelaajia otetaan mukaan.  

Tervetuloa kaikki innokkaat uudet ja vanhat! 

 
 

Hiihtokauden päättäjäiset ke 17.4.2019 klo 19 Käpyhovilla 

Palkitaan lisenssihiihtäjät ja kaikki talven aikana lasten hiihtoihin osallistuneet.  
Palkittavien lista löytyy Halsuan Toivon hiihtojaoston kotisivuilta. 
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!         Hiihtojaosto 
 

 
 
Tulossa jo perinteeksi muodostunut TRULLIKUVAUS 
Ylikylän Kuntotalolla lauantaina 20.4.2019. 

Tarkempi aikataulu, kuvien hinnat ja päivän muu ohjelma tarkentuvat alkuviikosta! 
Seuraa ilmoittelua mm. Kuntotalo-facebooksivu, kaupan ilmoitustaulu! 

Trullimaan!  

Ylikylän Kyläyhdistys 

 
 

Polunkävijöiden kerho Käpylässä su 21.4. klo 15.00 (Huom. aika!)  

Lisätietoja p. 044 918 1720 / Kauko Korkeaniemi 

 
 

HALSUAN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS keskiviikkona 24.4. 2019 klo 19.00 

Nuorisoseurantalon kahviossa 
• Sääntömääräiset asiat, kerholaisten palkitseminen.  
Kahvi- ja mehutarjoilu.       TERVETULOA! 

 
 

NUORISOSEURAN KEVÄTKOKOUS la 27.4. klo 15  
Nuorisoseurantalolla 

Esillä sääntöjen määräämät asiat.  Tervetuloa! 

 

 
Tämän kevään viimeinen LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 29.4. klo 18.00. 
Teemakirjana on Kari Hotakaisen ”Ihmisen osa” 
Syksyllä palaamme taas keskustelemaan kirjoista, kirjallisuudesta ja kirjailijoista.  

 

 

 



 

 
 
     OX2 

     Lapinlahdenkatu 1 C  

     FI 00100 Helsinki  

     www.ox2.com  

     Helsinki 8.4.2019 

 

Vierailu Jouttikallion tuulivoimapuistossa 

Halsuan tuulivoimahankeen suunnittelutyöt etenevät yhteistyössä Halsuan Tuulivoima Oy:n ja 

OX2:n kanssa. Suunnitteluvaiheeseen liittyen tarjoamme Halsuan kuntalaisille ja hankealueen 

maanomistajille mahdollisuuden tutustua toiminnassa olevaan tuulivoimapuistoon ja samalla 

tilaisuuden antaa palautetta hankkeeseen liittyen.  

Kutsumme Halsuan tuulivoimahankkeen maanomistajat sekä kuntalaiset vierailulle OX2:n 

rakennuttamaan tuulivoimapuistoon  

Lapuan Jouttikallioon lauantaina 11.5.2019   

Bussikuljetus Lapualle lähtee Halsuan kunnantalolta klo 9.30 Paluu Lapualta Halsualle noin klo 16  

Mikäli tulet omalla kyydillä, kokoonnumme Lapualla Shell Tampparin pihalla klo 11.00 

(Vasunmäentie 10, 62100 Lapua), josta kaikki jatkavat bussikuljetuksella tuulivoimapuiston 

alueelle.  

Lapualla tarjoamme mahdollisuuden kokea toiminnassa olevat tuulivoimalat lähietäisyydeltä ja 

kerromme lisää tuulivoimapuistojen toiminnasta. Tuulivoimapuistovierailun jälkeen jatkamme 

keskustelua lähistöllä tarjottavan lounaan merkeissä.        

Vierailulla tulee olla tukevat jalkineet ja säänmukainen vaatetus.  

Kuljetusten järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan vierailulle 25.4. mennessä, alla 

yhteystiedot. Ilmoittauduthan, vaikka tulisit omalla autolla.  

Tervetuloa!  

Riikka Nikamaa p. 040 636 0550 riikka.nikamaa@ox2.com       

OX2 on konserni, joka toimii uusiutuvan energian sekä kiertotalouden ja jätteidenkäsittelyn aloilla. 

Konserni tarjoaa kestäviä ja taloudellisesti houkuttelevia tuotteita ja palveluja teollisen tuulivoiman, 

hajautettujen energiaratkaisujen ja biokaasuntuotannon aloilta. Tarjoamalla lisää uusiutuvaa 

energiaa ja kehittämällä orgaanisen jätteen kierrätystä OX2 edistää siirtymistä kohti uusiutuvan 

energian tuotantoa ja kiertotaloutta. OX2:lla on yli 150 työntekijää, jotka työskentelevät Ruotsissa, 

Suomessa, Norjassa, Liettuassa, Ranskassa ja Saksassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 

Tukholmassa, Ruotsissa. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 230 miljoona euroa. Lisätietoja 

osoitteesta www.ox2.com  

OX2 

 

 

 

 



Kanalan Vesiosuuskunnan varsinainen kokous  

maanantaina 29.huhtikuuta 2019 Kanalan kylätalolla klo 19.00. 

Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen 

määräämänä ajankohtana ennen toukokuun loppua. 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan 

tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

2. todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous 

muuten laillinen ja päätösvaltainen 

3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 

4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin 

vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta. 

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudella 

6. päätetään ylijäämän käyttämisestä 

7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot 

8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 

9. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö 

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Kutsu vesiosuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 

kahta viikkoa ennen kokousta. 

Kokouskutsu toimitetaan ensisijaisesti yleisenä kutsuna kunta- tai kylätiedotteessa.  Kutsussa on mainittava 

kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

RINKI-EKOPISTEET ja jätteiden kierrätys 

Ekopisteet ovat vain niille tarkoitettua jätettä varten eli muovia, lasia, metallia ja kartonkia. 

Sinne ei saa viedä  

• Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset, esimerkiksi öljykanisterit, 

eivät kuulu Rinki-ekopisteisiin. Ne on vietävä vaarallisen jätteen keräykseen. 

• Lisäksi esimerkiksi sähköromuille ja rakennusjätteille on omat 

vastaanottopaikkansa. 
 

Lajittelulla on merkitystä 

Jokainen pieni teko on tärkeä – myös yhden ihmisen – jotta kierrätys kokonaisuudessaan toimii 

tehokkaasti ja järkevästi. 

Oikein lajiteltu jäte tehostaa kierrätystä 

Kierrätyksessä pakkausjätemateriaalille on laatuvaatimuksia. Jätteiden lajittelu oikein on tärkeää, 

jotta kierrätysmateriaali saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti. Vain oikein lajitellut 

pakkausjätteet voi käyttää materiaalina uusien tuotteiden valmistamiseen eli kierrättää.  

Lajittelu on ekoteko! 

Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja. Lisäksi ympäristölle haitalliset 

hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kaatopaikkakuormitus pienentyy. 


