
Halsuan kuntatiedote vko 22 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 6.6.2019 klo 12 mennessä  

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

 
 

Kesäkahvila Nuopparin avajaiset torstaina 6.6. klo 14-18.  
Tarkemmat kahvilan aukioloajat seuraavassa kuntatiedotteessa.  
Kahvilassa tarjolla paikallisten tuottajien tuotteita, mm. tuoretta leipää, leivonnaisia, 
juustokakkuja valmiina annospaloina, pehmistä yms. 

                                                                                               Tervetuloa! 

 
Kotikunta onnittelee kaikkia 

ylioppilaita ja ammattiin 
valmistuneita! 

 
Halsuan Toivon yleisurheilu tiedottaa! 

Keskiviikkokisat alkavat 5.6. klo 18.30 Ylikylässä juoksumatkoilla 
jatkuen Käpylässä 12.6. eteenpäin. 

 
EU:n ruokaa jaossa, tule hakemaan! 

Ruokajakelut Halsuan Yritystalolla 
pe 7.6.2019 klo 17-18 

Huom! Oma ruokakassi mukaan. 

Tervetuloa! 

 

Masalassa  
Perjantai 31.5. 
       klo 20.30 - 24.00 SB-karaoke  
Lauantai 1.6. alkaen klo 20.30 Laten karaoke.   
       Hobby-tapahtumaviikonloppu Masalassa –  Halsuan Helmessä 7.-9.kesäkuuta  
Perjantai 7.6. 
       klo 20.30-24.00 Laten karaoke 
Lauantaina 8.6. 
       klo 12-16 mm. Workshop, jossa tehdään itse pesupulveria (ei rasita luontoa). 
       Me&I:n laadukkaita vaatteita. Myynnissä ja esittelyssä ja esittelyssä Bodiannan Easy     
       Step kenkiä ja Biorin laukkuja.  
       Klo 21-01.30 Pekka Roiko Duo tanssittaa.                              Tervetuloa! 

 
YLIKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS, su 9.6. klo18 Kuntotalolla. 

Sääntömääräiset asiat, keskustelua ja kaffittelua. 
Tervetuloa kaikki kyläläiset! 

Johtokunta

 
 

Järvinevan metsäpalstaltamme on talven mittaan hävinnyt iso ja painava 

metsälintujen ruokintalaite. Syksyllä ehdimme sen täyttää jyvillä, mutta huono 

kunto esti jatkuvan seurannan. Ruokintalaitteesta mahdolliset tiedot  = palkkio.  

Tapani ja Eila Kujala 

 
 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Liikuntakerho 
 
Liikunnallisia leikkejä ja pelejä, show tanssia, venyttelyä, yms. 
Eskarit - 9 luokkalaisille. 
Ensimmäinen kokoontuminen 10.6. Käpyhovilla klo 10.30-12.30,  
jolloin sovitaan kokoontumispäivät  
ja suunnitellaan tulevia kertoja. Mukaan vihko ja kynä.  
Ilmoittautumiset Jenna Kuneliuksen numeroon: 044 528 1600 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 2.6. 

 
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 

 
 

4H:n METALLIROMUN KERÄYS  3.6.–16.6. Syrjälän teollisuusalueella.  

Keräykseen kelpaa kaikki metalliromut, jotka eivät sisällä ongelmajätettä. 

Pakastimia ja jääkaappeja ei saa tuoda, vaan ne pitää toimittaa 

hyötyjäteasemalle. Suuremmat erät (n. tuhat kg) voi rekka hakea romun 

lahjoittajan ilmoittamasta paikasta, jos se on kohtuullisen matkan päässä ja 

rekka pääsee viereen. 

Lisätietoja Timo Marjusaari p. 040 7183 688  

 
 

Halsuan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää teitä vastaamaan kyselyyn 
tiistaihin 12.6. mennessä koskien lokkitilannetta Halsuan järvellä. Kyselyyn voi vastata 
nimettömänä. Vastaukset osoitteeseen Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta, 
Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai sähköpostiin eija.aksela@halsua.fi. 

1 Aiheuttavatko lokit häiriötä?                       ☐ ei ☐ kyllä, minkälaista? 

 _____________________________________________________________________ 

2 Aiheuttavatko lokit meluhaittaa?  ☐ ei ☐ kyllä 

3 Aiheuttavatko lokit mitään seuraavista sotkuista? (voi valita useampia kohtia) 

☐ roskien levittämistä. ☐ terassien, talojen tai autojen sotkemista. 

☐ veneiden sotkemista. ☐ ei aiheuta. 

☐ muuta sotkua, mitä? ______________________________________________________ 
4 Mistä linnuista on haittaa? 

☐ harmaalokki ☐ naurulokki ☐ varikset 

☐ naakat  ☐ muut, mitkä? ________________________________________ 

5 Onko lokeista hajuhaittaa?  ☐ ei ☐ kyllä 

6 Onko tarvetta lokkipopulaation pienentämiselle/hävittämiselle?  ☐ ei   ☐ kyllä 

7 Vapaa palaute. 
 



 
 
 



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.:_______________________________ 


