
Halsuan kuntatiedote vko 17 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 2.5.2019 klo 12 mennessä  

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

 

                                                       Match Show 

Halsualla 1.5.2019 klo 12 

Halsuan ravirata Käpyhovi, Laukkatie 1 
 (opastus liikenneympyrästä) 

 
ilmoittautuminen alkaen klo 11 

luokat/maksut: pennut (alle 1v)  7 € 
Isot koirat (yli 40 cm) 7 € 

pinet koirat (alle 40 cm) 7 € 
lapsi & lelukoira 4 € 

lapsi & koira 4 € 
 

Tuomarit: Marjaana Vuollet Kennel Maijuntuvan  aa Tuula Hautala Kennel Kotituulen 
muistathan ottaa rokotustodistukset mukaan. 

Tervetuloa! 

järj. Halsuan 4H ja Keski-Pohjanmaan Lappalaiskoirat 
paikalla 4H-kahvio ja arvontaa 

lisätietoja: facebook Halsuan 4H ja koirat.com 

 
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. 

 
Halsua-talolla tapahtuu! 

 
Perinteiset vappumyyjäiset 30.4. klo 12-15 

Myynnissä simaa, munkkirinkeleitä, rieskaa, muttia, kahvia ja pullaa 
Tuotto Halsua-talon hyväksi 

 
 Tervetuloa! toivottaa talon naistoimikunta 

 

YHTÄJUHLAA -ruokakurssi 
4.5.2019 klo 11(-n15)  

Halsuan Yhtenäiskoulun kotitalousluokka 
  
Kesän juhlakausi on taas tuloillaan ja on korkea aika alkaa miettimään juhlatarjoiluja.  
Kurssilla suunnittelemme menut erilaisiin juhliin ja saadaan opastusta tarjoilujen määrien 
laskemiseen 
Yhdessä myös valmistamme voileipäkakkua, koristelemme täytekakkuja ja nautimme hyvästä 
seurasta. 
Kurssi sisältää teoriamateriaalin ja opastuksen. Hinta 20 €/hlö (maksu käteisellä kurssin aluksi) 
  
Ilmoittautuminen: 1.5. mennessä 
Anu Karhukorpi p. 040 827 9961 Paikalla myös lapsiparkki, ilmoittautuminen myös 1.5. mennessä 
Kurssin vetäjältä: Niina Vihelä ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset p.043 825 4281 
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Vierailu Jouttikallion tuulivoimapuistoon 

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 tiistaihin 30.4. 

mennessä, alla yhteystiedot. Ilmoittauduthan, vaikka tulisit omalla autolla.                                                                                                           
Tervetuloa!                                                                                                                                            
Riikka Nikamaa p. 040 636 0550 riikka.nikamaa@ox2.com 

 
Masalassa tapahtuu 

 
27.4. Karaoke klo 20.30- 

30.4. Vappubileet klo 21.00-01.30 
4.5. Karaoke 20.30- 

 
Eläkeliittolaiset hei! 
 

Yllätysretki lähestyy: Linja-auto starttaa 8.5.2019 Ylikylän kuntotalolta klo11.30 ja 
siitä kirkonkylälle ent. Kotipesän pihalle. Kyydille pääsee väliltä mukaan.   
Illaksi pääsemme kotiin. 
Retken hinta on 30 euroa ja se kerätään autossa, varatkaa sopiva raha. 
Tervetuloa iloiselle retkelle. 

 

Huomio 
Yleinen onkikilpailu 1.5. vappuna Venetjoella. 
Lähtö raviradan luota. Alkaen klo 11 – 15. Ongitaan yhdellä vavalla.  
Saa mäskätä ja osallistuminen on 10 €. 

Puffettikin on paikalla.                           Järjestää Kalastuskunta 

 



Puutarhakurssisarja  

-ke 8.5. klo 18.30-20.30. Pihasuunnittelun "teoriaa" Halsua –talolla                                                                                                

-to 9.5. klo 18.30-20.30. Käytännön pihasuunnittelua neuvontakäynnin tyylisesti jonkin osallistujan 
tontilla. Edelliskerran "oppeja" saatetaan käytäntöön. Tarvittaessa voimme luonnostella paperillekin 
yleisluonteista suunnitelmaa. Anu ja Aleksi Tuominiemi, Ahontie 25 (kumpparit jalkaan) 
 
-ke 15.5. klo 18.30-20.30. Perennapenkin suunnittelu. Ensin teoriaa, sitten voidaan paperilla 
suunnitella työpajatyyppisesti. Halsua-talo ja Perennapuisto. 
 
-to 16.5. klo 18.30-20.30. Lavakaulusviljelyn perusteet. Miina Arosella, Isoraumantie 90 
 
Ilmoittautuminen 6.5. mennessä 
Anu Karhukorpi p. 040 827 9961     Hinta 10 €/kerta tai 30 €/kaikki illat (maksu käteisellä) 
Kurssin vetäjä Anu Ainasoja Maisema-asiantuntija Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
Kaikki ovat tervetulleita kursseille! 

 
 

NUORTEN PELI-ILLAT 

Vielä perjantaisin klo 18.15 – 22.00 Ns:n talolla 26.4., 3.5. ja kevätkauden viimeinen pe 10.5. 

 
 

PÖYRÄT ESIIN JA LIIKKEELLE 

Valtakunnallinen kilometrikisa käydään 1.5.-22.9.2019.                                                                                
Mikäli olit viime vuonna mukana ovat vanhat tunnuksesi voimassa (käyttäjätunnus ja salasana). 
Halsuan joukkue on Halsuan Pyöräilijät ja osallistumiskoodi (polje123).                                                            
Käy tutustumassa kisaan osoitteessa kilometrikisa.fi ja rekisteröidy. Mikäli tarvitset apua, niin Heidi 
auttaa sinua kunnantoimistolla. 

     Liikuntatoim

 

 

 

Tervetuloa Halsuan Toivon Hippo-suunnistuskouluun! 

Hippo-suunnistuskoulussa on 6 – 14 -vuotiaille, myös vanhemmat ovat tervetulleita, nuoremmat 
lapset aikuisen mukana. Varaa suunnistuskouluun säänmukainen, ulkoliikuntaan sopiva asu. 
Ensimmäisellä kerralla ollaan aluksi sisällä ja opetellaan suunnistuksen alkeita. 

 
Käpyhovilla to 2.5. klo 18.30-19.30 

to 9.5. klo 18.30-19.30 

to 16.5. klo 18.30-19.30 

to 23.5. klo 18.30-19.30                        Tervetuloa! 



 



 

                                           
Sydänviikon Perheliikuntapäivä!  

Koko perheen tapahtuma!! 

Perhonjokilaakson sydänyhdistyksen ja Retkeilijöiden yhteistapahtuma järjestetään  

la 11.5. klo 11.00-15.00 Käpylässä, Laukkatie 1 69510 Halsua. 

Ulkoliikunta/toimintapisteitä: 
- Pyöräily/taitopyöräilyrata Ketjunheitto -Tikanheitto -Opastettu Frisbeen heitto -Tikkupullan 

paisto nuotiolla -Ynnä-muuta kivaa! 
Sisätoiminta: 

- Kahvio Käpyhovilla -Makkaranpaisto -Lähipoliisi -Arpajaiset -SPR-Kaustinen tulee 
esittelemään toimintaansa ja sydäniskurin PPE-D käyttöä. 

- Sykäräisten karaokepiiriläiset laulavat ja laulattavat 11-15. -Molempien yhdistysten info-
pisteet. 

- Tapahtuma on koko toiminta-alueemme yhteinen! 
Perhonjokilaakson sydänyhdistys ry /Perhonjokilaakson Retkeilijät ry. 

 Toivottaa tervetulleeksi mukavaan tapahtumaan! 

Ps. Seuratkaa Perhonjokilaakson lehdessä Sydänyhdistyksen ja Retkeilijöiden palstaa! 
Terveisin 
Teuvo Hyötylä 
Mäntytie 1B 
69510 Halsua 
p. 0400 921 934 
sp. teuvo63@gmail.com 

 

       PYÖRÄILYHAASTE 

Ylikyläläiset haastavat taas muut halsualaiset pyöräilyotteluun 1.5.-31.8. 

Pyöräilysuoritukset merkitään vihkoihin Kuntotalolla, PlusPisteellä ja Marjusaarella.  
Suoritukseksi lasketaan mikä tahansa edestakaista Ylikylä-KK väliä (12 km) vastaava 
pyöräilymatka tai muu vastaava liikuntasuoritus. 

Päätöstilaisuudessa arvottavana pääpalkintona polkupyörä. 

    Ylikylän kyläyhdistys 
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Otamme vastaan 

KURSSITOIVEITA JA –IDEOITA 

lukuvuodelle 2019 – 2020 

 
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä kurssitoiveesi ja –ideasi  

kotisivuilla olevalla lomakkeella. Yhteystiedot alla. 

 

Ota rohkeasti yhteyttä myös, jos olet itse halukas pitämään kurssin kansalaisopistossa tai 

tunnet jonkun, jolla on osaamista ja kiinnostusta siihen.  

  
050-5790151, 050-5790163 

info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 

www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puutarhakurssisarja                             

 

TUNNISTA, KERÄÄ JA NAUTI - Villikasvit luonnosta lautaselle 
 

Kurssilla opetellaan tunnistamaan, keräämään ja 
käsittelemään (kuivaus, fermentointi, pakastus, säilytys) 
luonnon villikasveja. 

Mahdollisuus suorittaa myös poimijakortti, joka oikeuttaa 
keräämään kasveja myyntiin. 

Kurssin numero: 710306 

Kaustisen koulukeskus / yläkoulu  

maanantaina 3.6. klo 9 – 15 

Opettaja: Toini Kumpulainen, yrtti-, marja- ja 
sienikouluttaja, keruutuoteneuvoja  

Kurssimaksu 30 € 

Ilmoittautuminen 10.5. mennessä:  https://www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso 
tai puhelimitse: 050-5790 151 ja 050-5790 163 

Pukeudu sään edellyttämällä tavalla. 
Käsineet, kori ja muistiinpanovälineet 
mukaan.  
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