
Halsuan kuntatiedote vko 25 / 2019 
HUOM! seuraavaan ilmoitukset to 27.6.2019 klo 12 mennessä  

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

 
 

 

Hoitokuluman Leena lomalla 28.6.-6.7.2019 

 

Halsuan LABORATORIO kiinni  

1.-28.7.2019 

 

Kirjasto on suljettu 1.-28.7.2019. 

Aurinkoista kesää toivottaa kirjaston väki 
 

 

   Lähituotepiste Nuopparilla 

Lähituotepisteeltä löytyy paikallisten pienyrittäjien tuotteita. 

Pisteeltä löytyy seuraavia tuotteita: Spelttijauhoja, -hiutaleita, -helmiä, 

kaurahiutaleita, hunajaa ja pehmistä. 

Torstaisin tuoreita leivonnaisia ja leipää löytyy pakasteena.  

Avoinna ma-pe klo 9-18      Tervetuloa ostoksille! 

 

METALLINKERÄYS Ylikylän Kuntotalolla Juhannuksesta alkaen 5.7 asti.  

EI KYLMÄLAITTEITA JA AUTON ym. muita kumirenkaita (niistä menee sakkomaksua) 

   Ylikylän kyläyhdistys 

 

MASALAN JUHANNUSJUHLA 2019 

To 20.6. Yösauna: naiset 22.45 – 23.45 ja miehet 24.00 – 01.00. Sähkösauna lämpiää, joka 
päivä. Tarkemmat ajat https://masala.fi/ 
Pe 21.6. klo 16.00 – 16.30 Kapteeni Kaskelotti viihdyttää lapsia 
Juhannustanssit klo 21.00 – 01.30 SIMODEUS, liput 13 eur/hlö 
Juhannuskokko sytytetään n. klo 23, säävaraus 
La 22.6. Päiväkaraoke klo 14.00 – ja illalla SB-karaoke 21.00 alkaen tanssitaan ja lauletaan. 
Su 23.6. Pitsauuni lämpimänä, vai olisiko se hampurilaisen aika? TERVETULOA! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
https://masala.fi/


 

 

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. 

 

Halsuan Nuorisoseurantalolla ma 1.7. klo 19  

Erkki Kujala esittää kirjailija Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan tarinoita. 
Kahvia klo 18 lähtien. 
   Tervetuloa!   

 
   

 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 la 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 

mailto:seija.kujala@halsua.fi


 

 

 
 

57. Miljoonaravit Halsualla sunnuntaina 30.6. klo 18 

Upea kesäravitunnelma! 

Keppihevoslähdöt lapsille klo 17.15 (ilmoittautuminen Käpyhovilla alk.16.30) 
Minimiljoona-ponilähdöt, Monte, Miljoonamaraton.. 

Lettuja, lakuja, hernekeittoa. 
Liput 10 €, sis. käsiohjelman. Alle 16v ilmaiseksi. 

Tervetuloa!              -Halsuan HJY- 

 
Hops! Kysy kaveria mukaan, vielä ehtii mukaan leirille. Muistathan ilmoittautua! :) 
 

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. 041 549 5767 
 
Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta  

 
 

Osoitteet PIHAKIRPPISKIERROkselle 

la 29.6.2019 klo 11-15 

Kartta kirppispaikoista löytyy viimeiseltä sivulta. 

1. Lehtomaantie 151 Masalan kirppis 
- kirppistavaraa yms. 

  - makkaranpaistoa 
 
2. Hietalahdentie 18  Tummunkamarin pihakirppis 

- kirppistavaraa, leivonnaisia ym. 
- tarjolla kesäistä juomaa 

 

http://vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi/


 

 

3. Tynkkisentie 107 - sekalaista kirppistavaraa  
 

4. Kirkkotie 11 Nuorisoseurantalo  
  Kahvila avoinna 11-15, pehmistä ja leivoksia myynnissä 
  - Kirjat: Monet savotat, Annin kirja, Armhan kiria   
    Tuija Mäntykorpi-Kaunisto 
 
5. Kirkkotie 15 - kirppistavaraa (vaatteita, kodin tavaraa) 

- pienimuotoinen kahvila, jossa tarjolla suolaista ja makeaa,    
   kahvia ja mehua 

- arvontaa 
 

6. Kirkkotie 20 D 3 - vaatteita ja kodintavaraa yms. 
 

7. Niittytie 4  Päivin, Pirjon ja Oskarin pihakirppis 
        - kodin tavaraa, astioita, huonekaluja ja vaatteita  
 - poikien pelejä, leluja ja kirjoja 

 
8. Riekkotie 1  - Kakkukankaan POP UP -kahvila – nauti leivonnaiset paikan päällä tai 
    ota mukaan 
  - sekalaista kirppistavaraa 

- Oriflame-tuotteita ALE-hintaan 
 
9. Perhontie 42 Myynnissä monenlaista 
  - astioita, koriste- ja käyttöesineitä, mattoja, verhoja, kirjoja, lehtiä,  
    vaatteita, taimia (esim. tyrni, pioni) 
  - Kesän jälkeen tulee talvi, joten löytyy myös uusia villasukkia, sekä 
    paljon muuta. Tervetuloa kierrokselle! 
 
10. Perhontie 201  Myynnissä monenlaista 
  - sisutusjuttuja, lastenvaatteita, leluja ja kirjoja ym. 
 
11. Perhontie 210 - nuortenvaatteita (enimmäkseen tyttöjen), kenkiä, kirjoja ja ym. 
 
12. Tofferintie 82 - vaatteita, kenkiä, pikkutavaraa 1 €/kpl tai 5 €/pussi 
  - lelutraktoreita, sekä Oriflamen ja Young Livingin löytökoreja 
 
13. Ahontie 59  Autotallikirppis 
  - kodintavaraa, kenkiä, vaatteita 
  - lasten omat myyntipöydät 
 
14. Loukkukoskentie 1   Kuntotalo, Ylikylä, useampi myyjä   
  - kirjoja, leivonnaisia, vaatteita, leluja  ym. hyvää tavaraa 
 

 
 

Halsua-viikko 29.6.-7.7.2019 

Päiväkohtainen ohjelma  

Lauantai 29.6. 

- Frisbeegolfkisa klo 10 



 

 

- Perinteinen pihakirppis-kierros klo 11-15, Nuopparilla kahvila avoinna. 

- 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 
 

- Pesäpallopeli E-tytöt Veteli – Kannus klo 18, puffetti, pelissä mukana halsualaisia 
 

- Halsuan nuorisoseurantalolla klo 19 Erkki Kujala esittää kirjailija Tuomas Kyrön 
Mielensäpahoittajan tarinoita. Kahvia klo 18 lähtien. 
 

- 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 

- Vietä hengähdyshetki Halsua-Talolla tiibetiläisten äänimaljojen, koshien ja gongin 
soidessa, rentoutukset ohjaa Anette Hietalahti 
o vapaaehtoinen osallistumismaksu 
o rentoutukset klo 15.15 – 16.00, 16.15 – 17.00 ja 17.15 – 18.00 
o mielellään mukaan oma patja pötköttelyä varten 

- Kuvausretki Soidinkallion laavulle klo 16-19, vetäjänä Kati Kanala 
Lähtö Liedeksestä klo 16, omat eväät mukaan, lisätietoja p.0400 955 793 
 

- ”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 €. 

 
- Vietä hengähdyshetki Halsua-Talolla tiibetiläisten äänimaljojen, koshien ja gongin 

soidessa, rentoutukset ohjaa Anette Hietalahti 
o vapaaehtoinen osallistumismaksu 
o rentoutukset klo 15.15 – 16.00, 16.15 – 17.00 ja 17.15 – 18.00 
o mielellään mukaan oma patja pötköttelyä varten 

- Ylikylä-päivä alk. klo 17 
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.  

 
- Luontoretki Lovelammen kodalle, jossa nokipannukahvit ja lättyjä.  

Osallistumismaksu 10 €/hlö.  
 

Sunnuntai 7.7. 

- Luontokirkko Kalottimenjärven rannalla Kanasessa klo 12 

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

 
Jalkapallokoulu ei toteutunut, vähäisen osallistuja määrän vuoksi. 

Halsua-Talolla KAHVILA avoinna koko viikon. 
 



 

 

Pihakirppiskierroksen kohteet kartalla la 29.6. klo 11-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


