
Halsuan kuntatiedote vko 23 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 13.6.2019 klo 12 mennessä  

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

 
 

Kirkkoherranviraston uusi puhelinnumero 040 172 2371 

 
 
  Kevään 2019 ylioppilaat kiittävät kaikkia muistaneita, 
  erityiskiitos Ritva Jylhälle! 

 
 
D-poikien pesäpallo-ottelu Halsua - Kinnula Käpylässä 

sunnuntaina 9.6 klo 13.00. Tervetuloa! 

 
 
Halsuan Eläkeläisten ONKI-CUP alkaa ma 10.6. klo 10 Venetjärven kodalla. 
Samat säännöt kuin edellisinä kesinä, kappale kaupalla, ei mäskätä.  
Osallistumismaksu 5 €/kerta. Kaikille pieni palkinto. Tervetuloa entiset ja uudet onkijat. 
Eläkeyhdistyksen kalakerho  
Ps. On onkia tarjolla, jos oma onki puuttuu. 

 

 Lavis-jumppa urheiluhallin kentällä ma 10.6. klo 18-19  

Kaikki ovat tervetulleita!   Liikuntatoimi 

 

HALSUAN MUSEON KESÄKAUDEN AVAUS keskiviikkona 12.6. klo 14.00  
Kahvitarjoilu ja pieni musiikkiesitys.  TERVETULOA! 
MUSEON AUKIOLOAJAT KESÄ 2019 
ke-pe klo 12 –18.  
la klo 12-17. 
su klo 12 – 18.   

               Muina aikoina varauksella p. 040 718 3688, Timo Marjusaari

 

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 

 
 
 Lämpimät kiitokset teille kaikille,  
 jotka monin eri tavoin olette tukeneet ja auttaneet meitä.   

    Simo, Hannele ja Hanna-Kaisa 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Masala Halsuan Helmi 

Kesätarjous HAMPURILAINEN 7 €. 

Perjantai 14.6. Laten Karoke klo 20.30 – 24.00 
Lauantai 15.6. klo 21.00 – 01.30 Taimo Löfin yhtye tanssittaa, liput 10 €/hlö

 

Kalastusleiri 17.6. klo 10-16.00 Halsualla 

Kalastusleirillä valmistetaan omat onget, ongitaan, 

verkkokalastetaan ja opetellaan kalan käsittelyä. Mukaan 

säänmukainen varustus ja omat pelastusliivit (jos on) 

Hinta 4H-jäsenille 15 €, muille 20 € 

          

 
 
                                              ”On koko maailma Hänen kädessään” 

Lasten leiripäivä 

Halsuan srk-talolla 6-9-vuotiaille 18.6. klo 9-15. 

Leirimaksu 10 €, perheen muilta lapsilta 7 €. Leirimaksu sisältää ruuan. 

Ilmoittautumiset tekstiviestillä (nimi, osoite, ruoka-allergiat) 

Minna Kalliokoskelle (040 708 7902) ke 12.6. mennessä. 

TERVETULOA! 

 
RETKI SÄRKÄNNIEMEEN KESKIVIIKKONA 19.6.  

Lähtö klo 8.00 Kotipesän pihalta 

Särkänniemiranneke + matka :  

Alle 120 cm  tai yli 60-vuotias  45 euroa 

Yli 120 cm  50 euroa 

Pelkkä matka 20 euroa 

 Rannekkeella pääset huvilaitteisiin (turvallisuusrajat huomioiden), Koiramäen eläinpuistoon, 

akvaarioon, planetaarioon ja Näsinneulaan. 

Sitovat ilmoittautumiset pe. 14.6. klo 16.00 mennessä tekstiviestillä numeroon 

040-718 3688 tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi 

 
                          7-14 -vuotiaille KESÄLEIRI MAJAKALLA 1.-4.7.2019 
 
Luvassa: Kavereita, raamiksia, pehmistä, K13, uimista, musiikkia ja kivoja uusia juttuja! 
Tervetuloa! 
 
Leirin hinta on 30 € (seuraavat sisarukset 20 €). 
Ilmoittautuminen 24.6. mennessä osoitteessa: vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi 
(Sieltä löydät myös leiri-infoa) 
Lisätietoa leiristä tai ilmoittautumisesta: Mari Saukko, p. 0415495767. 
 
Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta  
 
 

mailto:halsua4h@halsua.fi
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Lounaskahvila Nuopparin markkinapäivät  

- Lauantaimarkkinat, jolloin yrittäjät voivat itse tulla myymään omia 

tuotteitaan Nuopparin  tiloihin. 

La 29.6.        La 13.7.        La 27.7.           La 10.8. 

 

Halsua-viikolla kolmen päivän JALKAPALLOKOULU 1.-3.7.2019 

• Koulun on päivisin klo 11-15 ja omat eväät mukaan.  

• Jalkapallokoulun hinta 50 €/henkilö.  

• Koulu toteutuu, jos vähintään 15 hlöä ilmoittautuu. 
Ilmoittautumiset heti, mutta viimeistään 14.6. mennessä, 
s.posti tiina.koskela@halsua.fi  

• Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava osallistujan ikä. 

Valmentajana jalkapallokoulussa Alain Didier-Six 

Pelaajauraa 
- Maaottelut 9 A-ottelua (Kamerun) 
- Veikkausliiga 20 ottelua, 6 maalia (FC jokerit 2001) 
- Muut  FC Sodovik (Venäjän I div., 58 maalia 1997-2000) 
- UEFA-valmentaja 
- Valmentajana vuodesta 2009 alkaen, tällä hetkellä valmentajana MPS:ssa. 

 

 

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. Huom. Hakuaikaa jatkettu. Entiset 

hakemukset huomioidaan. 

Hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 17.6.2019 klo 12.00 

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. 

Halsualla 6.6.2019 

Sivistyslautakunta 
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Halsua-viikko 29.6.-7.7.2019 

Alustava päiväkohtainen ohjelma (ohjelmaan voi tulla vielä tarkennuksia esim. kellonaikojen 

suhteen) 

Lauantai 29.6. 

- Perinteinen pihakirppis-kierros klo 11-15 

o Piha-kirppiksen pitäjiä pyydetään ilmoittamaan tietonsa kuntaan 14.6. 

mennessä s.posti tiina.koskela@halsua.fi 

▪ nimi, osoite ja lyhyesti, mitä tuotteita on tarjolla  

o Kun kaikki kirpputorin pitäjät ovat tiedossa, niin teemme kartan kohteista ja 

julkaisemme sen kuntatiedotteessa sekä kunnan facebook-sivuilla 

o Huom! Myös nuorisoseurantalolle voi varata kirpputoripöydän (hinta 2 €), 

pöytävaraukset Tiina Koskelalle kuntaan 

o Nuorisoseurantalolla järjestetään samaan aikaan kesäkahvilan markkinapäivä, 

johon paikalliset toimijat ovat tervetulleita myymään tuotteitaan. 

  

- Tanssit Masalassa klo 21 alk. Tanssittajina Peltolan pojat-yhtye 

Sunnuntai 30.6. 

- Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
- Perinteiset Miljoonaravit Käpylässä klo 18 ensimmäinen lähtö 

Maanantai 1.7. 

- Masalassa tapahtuu 
o Miia Karhulahti vetää toiminnallisia liikkuvuus- ja venytysharjoitteita 

▪ ohjausmaksu 3 € 
▪ aloitus klo 18.30, kesto noin 1 tunti 
▪ omat patjat mukaan 

o Masalassa Smoothieta myynnissä 
 

- Airsoft-turnaus, Perhonjokilaakson yhteinen klo 12-15 
 

- Lasten leiri Majakassa, Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta 

Tiistai 2.7. 

- Tutustuminen ratsastuspalveluihin Karhulahden tilalla klo 12-18 
 

- Kesäbingo, nuorisoseurantalolla klo 19 
 

- Lasten leiri Majakassa, Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta 

Keskiviikko 3.7. 

- Museo-päivä, klo 10-16 

 

- Kuvausretki Soidinkallion laavulle klo 16-19, vetäjänä Kati Kanala 
o tarkennetaan lähtöpaikka 

 
- ”Syödään yhdessä”-tapahtuma klo 18-21 K-Market Halsuan pihalla 

o Tapahtuman järjestäjinä Maa- ja kotitalousseura, kauppias Suvi Jylhä sekä muut 
yhteistyökumppanit 

o Tapahtuman puolesta tarjotaan valmiiksi keitetyt perunat, muut lisukkeet jokainen 
tuo itse 



o Omat astiat mukaan 
o Pöydät katetaan valmiiksi ja telttavaraus on olemassa, mikäli saa vaatii 
o Paikalle voi tulla liukuvasti klo 18-21 välillä 

 
- Lasten leiri Majakassa, Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta 

 
- Lasten yleisurheilukisat, Käpylässä klo 18.30 
Torstai 4.7. 
- Lasten leiri Majakassa, Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta 

- Työpaja ”Itku Äidin haudalla”-projekti 

- Yhteislauluilta klo 19 alk. 
o Leena ja Kari Salmelalla 

Perjantai 5.7. 
- A´la Miinalla burgeribrunssi, alk. klo 11 

 
- Punttiperjantai klo 14-15 kuntosalilla 

o Miia Karhulahti ohjaa 
o ohjausmaksu 3 € 

 
- Ylikylä-päivä alk. klo 14  

o Lapsille mm. 
▪ kasvomaalausta 
▪ pomppulinna 
▪ hevoskyyditys 
▪ ongintaa 
▪ hattaraa 

o Tämän vuoden erikoisnumerona Taikuri Pauli Raivio esiintyy klo 17 alk. 
 

o Haitari-tanssit Pauli Raivio klo 19 
Lauantai 6.7. 
- Runon- ja suven päivä Halsua-Talolla klo 13 alk.  

o Risto Hotakaisen ja kumppanien musiikkia. 
o Runopiiri lausuu omia ja yleisön toivomusten mukaan runoja.  

Yleisön runotoiveet pyydetään ilmoittamaan kesäkuun loppuun mennessä, suoraan 
Hellen Hietalahdelle p. 050 5434 847 tai Eija Salmelalle p. 0400 967 276 

 
- Luontoretki Lovelammen kodalle, jossa Nokipannukahvit ja lättyjä.  

Osallistumismaksu 10 €/hlö.  
o Tarkempi ohjelma myöhemmin kuntatiedotteessa 

 
Sunnuntai 7.7. 
- Luontokirkko Kalottimen järven rannalla Kanasessa klo 10 

     -    Helsingin halsualaiset Masalassa. Tervetuloa kaikki mukaan! 
o yhteislaulua yms. 
 

Halsua-Talolla koko viikon KAHVILA avoinna. 

Seuraavat tapahtumat toteutuvat, jos riittävästi ilmoittautujia.  
Jalkapallo-kurssi klo 11-15 Meriläisen kentällä. Toteutuu, jos ilmoittautujia väh. 15 hlöä. 

           Maalauskurssi, josta myöhemmin lisätietoa. 
 

 



Kaustisen seutukunta tarjoaa festareitten avauspäivän 8.7.  
ILMAISEN SISÄÄNPÄÄSY! 
Avauskulkueeseen mukaan kaikki entiset ja nykyset 
halsualaiset.  
 

 

 


