
Halsuan kuntatiedote vko 24 / 2019 
HUOM! seuraavaan ilmoitukset ti 18.6.2019 klo 15 mennessä  

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

 
 

Ensi viikolla ilmoitukset kuntatiedotteeseen jo tiistaina 18.6. klo 15 mennessä.  

Tiedote ilmestyy jo ennen juhannusta kotitalouksiin. 

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

Kunnanvirasto suljetaan to 20.6.2019 klo 13 

 

 Vielä ehtii mukaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halsuan LABORATORIO kiinni 1.-28.7.2019 

 
 

ma 17.6.2019 klo 10-16 

HALSUALLA 
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Satutuokio lapsille kirjastossa tiistaina 18.6.2019 klo 9.30-10.00. 

Tervetuloa! 

 

Kirjasto on suljettu 1.-28.7.2019. 

Aurinkoista kesää toivottaa kirjaston väki 
 

Kakkukankaalta Juhannukseen!  
- Täytekakku mansikkamoussella kukkakoristein 10 hlö 36 €, 15 hlö 44 €, 20 hlö 55 €. 

- Kinkku(lohi)voileipäkakku 10 hlö 40 € (45 €), 15 hlö 60 € (68 €), 20 hlö 80 € (90 €) 

- Juustokakut kukkakoristein 8-10 hlö 29 €, 12-15 hlö 39 €, annospikarissa 3,5 € kpl 

- Porkkana- tai kinderpiirakka 2,5 €/pala tai 20 €/10 palaa  

Tilaukset ma 17.6. mennessä. Nouto kotoani (Riekkotie 1) pe 21.6. (tai sop. mukaan)  

Tarja 040 750 4966 (Huom! Lomailen 6.-18.7. Muina aikoina palveluksessanne 😊) 

 

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

to 20.6.2019 klo 17-18 
pe 5.7.2019 klo 17-18 

pe 19.7.2019 klo 17-18 
pe 2.8.2019 klo 17-18 

 
Huom! Oma ruokakassi mukaan. 

Tervetuloa! 
 

 

  

 MUSEON AUKIOLOAJAT KESÄ 2019 

Juhannuspäivänä 22.6. avoinna klo 12 – 17 
sunnuntaina 23.6. kiinni 

ke-pe klo 12 – 18 
la klo 12 – 17 
su klo 12 – 18 

Muina aikoina varauksella p. 040 718 3688, Timo Marjusaari 

 

 

 



 Halsuan kesätaidekurssi 2019 

 Halsua viikolla 1.-5.7. klo 10-13 

Halsua-viikolla järjestetään maalauskurssi kunnanvirastolla, maanantaista 

perjantaihin ajalla klo 10-13.  

Kurssin opettajana toimii Olga Melet-Pajuoja.  

Kurssille otetaan mukaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, kurssimaksu 

on 20 €.  

Ilmoittautumiset Seija Kujalalle puh. nro 040 548 1514 tai  

s-posti: seija.kujala@halsua.fi. Ilmoittautumiset 24.6.2018 mennessä.  

 

Kurssilla on avoimet ovet, joten ohikulkijat voivat vierailla. Tervetuloa! 

 
 

Frisbeegolf-kilpailu 29.6. klo 10 Käpylässä  
 

Perhonjokilaakson frisbeegolf ry, Halsuan kunta ja Halsuan 4H järjestää yhdessä 

frisbeegolf-kilpailun Käpylässä frisbeegolfradalla. Kilpailu alkaa klo 10.00 

pelaajakokouksella. Kilpailussa pelataan 2x20 väylää. 

 

Kilpailussa kolme sarjaa: yleinen, alle 16v ja naiset 

Osallistumismaksu 3 €+1 € (vapaaehtoinen holaripotti) 

 

Aikataulu: 

klo 10.10 Yhteinen CTP-kilpailu 
n. klo 10.30 Varsinainen kilpailu alkaa 
n. klo 13.30 Toisen kierroksen pelaajakokous 
n. klo 16.00 Palkintojen jako  
(jos holaria ei tullut kilpailussa, uuden CTP-väylän voittaja saa holaripotin) 
 

Hyvät palkinnot!  Pääpalkintona Discmanian Mystery Box 

 

 Tervetuloa!  Perhonjokilaakson frisbeegolf ry 

 
 

 

Lauantaina 6.7.2019  

Runon ja suven päivä Halsua-talolla alkaen klo 13.00 

Halsuan runopiiri esittää Aulis Hietalahden luontorunoja sekä kesän runoja omista 

valikoimistaan ja yleisön toivomuksesta.  

Runotoiveet pyydetään ilmoittamaan kesäkuun loppuun mennessä  
Hellen Hietalahdelle p. 050 543 4847 tai Eija Salmelalle p. 0400 967 276.  

Kesäisestä musiikista runojen lomassa vastaa Risto Hotakainen kumppaneineen. 
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ITKU ÄIDIN HAUDALLA- työpaja  

  

Haluatko tarkastella ympäristösurua ja karjalaista äänellä itkemistä 

ryhmässä?  

Työpaja on osa Itku Äidin haudalla-projektia, jossa ohjaaja luo työpajan pohjalta 

itkun/ laulun, jonka hän sisällyttää osaksi syyskuussa Pilvinevalla tapahtuvaa 

esitystä. Työpajassa pohdimme ympäristöhuolta itsessämme ja ilmiönä 

yhteiskunnassa. Osallistujat saavat tietoa itkuperinteestä musiikillisesti sekä 

runoutena ja pääsevät halutessaan kokeilemaan äänellä itkemistä osana ryhmää. 

Työpaja on maksuton ja järjestetään retkimuotoisesti suolla (sateella sisätiloissa). 

Mukaan mahtuu n.12 ensimmäistä ilmoittautujaa.  

  

Aika ja paikka: to 4.7.2019 klo 16-20.30 Pilvineva  

Ilmoittautuminen ohjaajalle & lisätiedot: Noora Kauppila 

nookau@gmail.com otsikolla ”Työpaja Pilvinevalla” tai +358442933293  

   

 

 

 

 Eläkeliiton kesäretki lähestyy 

Retki suuntautuu Sotkamon Vuokattiin aj. 12.-14.8.19 ja hinta on 190 euroa.  
Hintaan sisältyy matka, majoitus ja täysihoitoruokailut.  
SITOVAT ilmoittautumiset Ainille puh. 040 719 1067 ja viimeistään kesäkuun loppuun 
mennessä. 
 


