
Halsuan kuntatiedote vko 20 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 23.5.2019 klo 12 mennessä  

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

 
 

HALSUALAISET YHDISTYKSET  

Kunnanhallitukselta haettavien toiminta-avustusten hakuaika päättyy 31.5.2019 klo 15. 

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan kunnanhallitukselle osoitteella  
Kauppisentie 5, 69510 Halsua. 

Hakemuksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2018,  
sekä selvitys taloudellisen tuen tarpeesta. 

 
 

Halsuan yhtenäiskoulussa (luokat 0-9) on haettavana 1.8.2019 – 28.3.2020  

peruskoulun matematiikan opettajan sijaisuus.  

Mahdollisesta jatkosta lukuvuoden loppuun sovitaan erikseen.  

Opetettavina aineina myös fysiikka ja kemia sekä mahdollisesti atk.  

 

Hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 31.5.2019 klo 15.00 joko kirjallisena 

osoitteeseen Halsuan kunta/ sivistyslautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai sähköpostiin 

tainas@halsua.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset sekä cv. 

Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja 

palvelusuhdetodistukset. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ja esitettävä 

nähtäväksi rikosrekisterilain 6§ 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän 

vastaanottamista. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika. 

 

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Taina Simpanen p. 040 680 2240 tai sp.tainas@halsua.fi. 

Sivistyslautakunta 

 
 

Halsuan kunta on siirtynyt sähköisiin ostolaskuihin 1.5. 
Uusille laskuille maksuajan on oltava vähintään 14 päivää. 

 

Jatkossa paperiset ostolaskut kunta vastaanottaa vain osoitteeseen: 

Halsuan kunta 

PL 576, 00074 CGI 

Muutos koskee tälle hetkellä vain Halsuan kunnan laskuja, Halsuan Energia Oy:n, Halsuan 

Vesi Oy:n ja asunto-osakeyhtiöiden laskut toimitetaan entiseen tapaan. 

 
 

LIIKUNTATOIMI KYSELEE! 
 

Onko Halsualaisilla kiinnostusta yhteisiin pyöräretkiin? 
Mikäli olisit halukas pyöräilemään porukassa muutamia kertoja kesän / syksyn aikana, pistä 
viesti: heidi.varpe@halsua.fi tai kännykkään p. 044 970 6601 (huomaa, että Heidin kunnan 
numeron p. 040 861 7551, viestit eivät välttämättä välity) 
 
Olethan muistanut rekisteröityä valtakunnalliseen kilometrikisaan. 
Halsuan joukkue on Halsuan Pyöräilijät ja osallistumiskoodi (polje123). 
Käy tutustumassa kisaan osoitteessa kilometrikisa.fi ja rekisteröidy. 
       
  Liikuntatoimi 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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Ylioppilaiden ja ammattiin valmistuneiden muistaminen 
 
Vuosittaisista ylioppilaiden muistamislistoista on tänä vuonna luovuttu kokonaan, 
johtuen tiukentuneista rahankeräyssäädöksistä. Jos valmistunut haluaa julkaista 
nimensä ja tilinumeronsa mahdollisia muistamisia varten kuntatiedotteessa, se 
julkaistaan ilmaiseksi. Ilmoitukset 22.5. mennessä. 

 
 

Eläkeliiton päiväkahvitilaisuus pidetään Halsua-talolla torstaina 23.5.19  

alkaen klo 13. Tilaisuudessa A´la Miina esittelee toimintaansa. Arvontaa.  
Tervetuloa kuuntelemaan uutta yrittäjää! 
Tulossa: Toukosiunaus Eija ja Esko Mastokankaan tilalla 4.6.19 alk. klo 19. 

 

 
 

Keski-Pohjanmaan Sydänpiiri ry:n yleinen kevätkokous pidetään  

torstaina 23.5.2019 klo 18.00 Halsualla Lomakylä Masalassa, osoite: Lehtomaantie 151.  

• Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat.  

• Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 17.30 alkaen.  

• Kokouksen jälkeen kokousesitelmänä kuullaan Perhonjokilaakson Sydänyhdistyksen 
puheenjohtaja Teuvo Hyötylän ja sihteeri Piia Arola-Liskin tuomiset Sydänliikunnan 
tulevaisuus -keskustelutilaisuudesta Sydänliitossa 17.1.2019 

Keski-Pohjanmaan Sydänpiiri ry / Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ry kutsuu kaikki jäsenet 
tervetulleeksi paikanpäälle!  
   Terveisin Teuvo 

 
 

Elokuva   

Oma maa 

Torstaina 23.5. klo 19.00 

koulun draamaluokassa, ei pääsymaksua. 

Ota kahvirahaa mukaan!  

K-7, kesto 1h 44min 
 

Turvattua elämää elänyt Anni rakastuu jatkosodassa haavoittuneeseen Veikkoon. 

Anni jättää kaiken taakseen ja lähtee uudisasukkaaksi Pohjois-Karjalan 

umpimetsään raivaamaan asutustilaa, eli niin sanottua kylmää tilaa. Ruusuisen 

alun jälkeen kohtalo iskee Annin unelmat pirstaleiksi ja rakkaus Veikkoon joutuu 

koetukselle. Elokuva voitti Jussi-gaalassa paras naispääosa sekä paras lavas-

tussuunnittelu kategorioissa.  

 

4H:n Romunkeräys tulossa 3.-16.6.  

tarkemmat tiedot seuraavassa kuntatiedotteessa 
 

 

 



Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset torstaina 23.5. klo 12.30 viettämään mukavaa 

herkutteluhetkeä grillimakkaran ja kahvin kera "Meidän Tuvalle" Pihlajatuvan kupeeseen. 

Tilaisuuden järjestää Meriläisen Martat 

Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (Meriläinen-Kalliokoski-
Kanala-Kannisto-linja) puh. 0400 269 048.  

Kyytikeskus 020 730 0000 (vammaispalvelu- tai sos.palvelulain mukaiset kyydit).  

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

Naapurit ja Ystävät tarjotkaa kimppakyytejä! 

 

 
EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. 
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 26.5.2019 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti.  
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto, Kauppisentie 5. 

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 15. – 21.5.2019. Ennakkoäänestyspaikkana toimii 
Halsuan kunnanvirasto, Kauppisentie 5, seuraavina aikoina: 

ke-pe 15.-17.5.2019 klo 9.00-16.00 
la-su 18.-19.5.2019 klo 12.00-15.00 
ma-ti 20.-21.5.2019 klo 9.00-16.00 

 
Halsualla 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

 

 

              Oppilastöiden kevätnäyttely 
  

        yhtenäiskoulun aulatiloissa 17. – 24.5. 2019.  
 

               Avoinna kouluaikana, ke 22.5. myös illalla.  

 

 
 

Luovailukerhon ARKI –ilta. 

Ke 22.5. klo 19.00 

Kahvio     -      Vapaaehtoinen pääsymaksu      -      Tervetuloa! 

 



 YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2019 

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään su 26.05.2019 klo 20.00 Ylikylän kuntotalolla.  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  

Osuuskunnan hallitus kokoontuu ennen varsinaista kokousta su 26.5.2019 klo 19.00 

kuntotalolla.   

  Vesiosuuskunnan vesilaitoksen hoitajina toimii: 

  Toivo Kunelius p. 040 834 1418 

  Juha Hotakainen p. 040 585 5095 

 

Hyvät vesiosuuskunnan asiakkaat (mittariliittymät): 

 

Kirjatkaa vesimittarinne kulutuslukemat (kohtaan LUKEMA 1:),  

muut mahdolliset mittarit ja niiden lukemat kohtaan ”LUKEMA 2” jne.  

Voitte jättää alla olevalla ilmoituksella vesimittarinne lukeman Ylikylän kuntotalolla 

EKOPISTEESSÄ olevaan punaiseen postilaatikkoon.  Laatikossa lukee teksti 

”Vesiosuuskunta mittarilukemat”.  Laatikko tuodaan paikalle toukokuun viimeiselle viikolle ja 

viedään pois kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Pyrkikää lukemaan mittari 31.5.2019, jos 

mahdollista.  Jos mittari on esim. niin likainen, ettei lukemasta saa selvää, palauttakaa silti 

lipuke laatikkoon muuten täytettynä ja laittakaa siihen esim. teksti ”Likainen, ei voinut lukea” (ei 

luentalisää).  Niille asiakkaille jotka eivät ilmoita lukemaa, käymme lukemassa mittarin ja 

lisäämme vesilaskuun 10 €:n luentalisän. 

                                                                              Hallitus 

 

leikkaa => --------------------------------------------------------------------------------------------- <=  

ja palauta alaosa täytettynä kuntotalon ekopisteen postilaatikkoon 10.6.2019 mennessä. 

 

VESIMITTARILUKEMA 2019. 

 

LUKEMA 1:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Täydet vesikuutiometrit pääkäyttöpaikka) 

 

LUKEMA 2:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit) 

 

LUKEMA 3:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit) 

 

 

LUKEMAN PÄIVÄYS:             _ _ _ _  . _ _ _ _.  2019 

 

KÄYTTÖPAIKKA:                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                   (Asiakkaan nimi, laskun maksaja) 

 

KÄYTTÖPAIKAN OSOITE:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                    

 
 
 

 

 



Yritystoimintani on päättynyt. 

KIITÄN ASIAKKAITA KULUNEISTA 20 VUODESTA 

LVI-Palvelu Seppo Haukilahti 

Perustamani yritys jatkaa palveluja Halsualla 

LVI Joni Känsäkoski 
Y-tunnus 2990251-8 

040 5641 635 

LVI asennukset ja tarvikemyynti 

 

Lavis-jumppa Urheiluhallilla ma 20.5. klo 18.30- 
Kaikki ovat tervetulleita!  Liikuntatoimi 

 
 

EU:n ruokaa jaossa, tule hakemaan! 
Ruokajakelut Halsuan Yritystalolla 

pe 24.5.2019 klo 17-18   ja 
pe 7.6.2019 klo 17-18 

Huom! oma ruokakassi mukaan 
Tervetuloa! 

 

 
 

TERVETULOA 
 
HALSUAN SEUDUN ASUMISPALVELUYHDISTYS ry pitää 
kevätkokouksen tiistaina 11.6.2019, kello 14.00, kunnantoimistolla. 
     Hallitus 

 
 
Hei kuljetusyrittäjä 
  
Keski-Pohjanmaalla on käynnistynyt Kyytiin2-hanke. Hanke auttaa alueen kuljetusyrityksiä 
ottamaan muuttuneesta kuljetuspalvelulaista ilon irti. Teknologian kehitys ja uusi joustava laki 
antavat monenlaisia mahdollisuuksia palvella asiakasta entistä paremmin. 
  
Ole yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Tomas Luomaan missä tahansa kuljetusta 
koskevassa asiassa, niin katsotaan miten hanke voisi auttaa juuri sinua. 

 
Yhteystiedot: Tomas Luoma 

Kaustisen seutukunta 
Kyytiin2 -hanke 
tomas.luoma@kase.fi 
p. 040 142 4257 

  
Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen. 
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Vaellus Soidinkallion laavulle to 13.6.2019 alkaen kello 17.00 
 
Lähtöpaikat: Tynkkisentien risteys, Käpylä tai Pikku Mylly (jokainen voi mennä halutessaan 
mistä vain) 
MIKÄLI HALUAT OPASTUKSEN PIKKU MYLLYLTÄ SOIDINKALLIOLLE ilmoittaudu 
tekstiviestillä Heidille numeroon p. 044 970 6601. Opas lähtee myös Käpylästä. 
Jokainen huolehtii juomisistaan itse, laavulla on makkaraa ja retkeilijät keittävät 
nokipannukahvit. 
   Perhonjokilaakson Retkeilijät ry ja liikuntatoimi 
     

 

 

 

KESÄN UIMAKOULU ALKAA MAANANTAINA 10.6. 

Uimakoulu 10.6. – 14.6. 
I auton reitti: Kanalan Kylätalon pihalta klo 14.15 Kotipesän klo 14.30 kautta Vetelin 
uimahallille. 
II auton reitti: Ylikylästä Kuntotalon pihalta klo 14.20 Kotipesän klo 14.30 kautta Vetelin 
uimahallille. Takaisin Kotipesällä ollaan n. 17.00. 
Auto käy Meriläisen koulun kautta. 
Mukaan pääsevät syksyllä koulunsa aloittavat ja sitä vanhemmat lapset. 
Viikolla on alkeiskurssi ja pidemmälle ehtineiden kurssi, jolla on mahdollisuus suorittaa 
merkkejä. 

Ne, joilla on uintikirja, niin ottakaa se mukaan! 
Uimakoulun hinta kuljetuksineen on 35 €, sisaralennus 5 €. 

Halsualta on mukana nuoria apuopettajina, joilta saa pankkisiirrot viikon aikana  
uimakoulumaksun suorittamiseen, joten rahaa ei tarvitse mukaan. 

Aikataulun sujuvuuden vuoksi on rajoitettu uimahallin kanttiinin käyttö vain perjantaipäivälle. 
Toivottavaa olisi ottaa mukaan ainakin juomista ja mahdollisesti myös pientä purtavaa. 

ILMOITTAUTUMISET TEKSTARILLA (p. 040 718 3688) TAI SÄHKÖPOSTILLA 
(halsua4h@halsua.fi) TI 4.6. KLO 15.00 MENNESSÄ! 

Kaikille mukaan myös alla oleva lipuke, josta ilmenee tarvittavat tiedot.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uimakoululaisen nimi:_____________________________________ 

Sotu:_________________ 

Huoltajan nimi:_______________________________________ 

Puh.nro:______________________ 

Osoite: ______________________________________________________ 

Postinro: _____________________ Postitoimip.:_______________________________ 


