Halsuan kuntatiedote vko 26 / 2019
HUOM! seuraavaan ilmoitukset to 4.7.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %
KUNTATIEDOTE jaetaan kerran heinäkuussa vk 27 ja
Seuraava jaetaan elokuussa vk 32, jolloin ilmoitukset to 8.8. klo 12 mennessä.
Kunnanvirasto on suljettu 8.7.-2.8.2019
MUSEO pidetään auki Halsua-viikolla (29.6.-7.7.) joka päivä klo 12-18
paitsi perjantaina klo 15 saakka, jonka jälkeen alkaa yksityistilaisuus.
Keskiviikosta lähtien museolla on mahdollisuus kuunnella Paavo Suihkosen kesällä
1969 Halsualla tekemiä murrehaastatteluita. Kaikkiaan 12 henkilöä muistelee
vanhoja aikoja.

Lämmin kiitos kaikille 4H:n metalliromun keräykseen lahjoittaneille!
Metallia kertyi lähes 9 tuhatta kiloa.
Lokakuussa on tarkoitus järjestää uusi keräys. t. Timo

Parturikampaamo Hanna lomalla 1.-14.7.2019

METALLINKERÄYS

Ylikylän Kuntotalolla Juhannuksesta alkaen 5.7 asti.

EI KYLMÄLAITTEITA JA AUTON ym. muita kumirenkaita (niistä menee sakkomaksua)
Ylikylän kyläyhdistys
Halsuan Nuorisoseurantalolla ma 1.7. klo 19
Erkki Kujala esittää kirjailija Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan tarinoita.
Kahvia klo 18 lähtien.
Tervetuloa!

Halsua-viikon

BINGO
ti 2.7.2019 klo 19
Nuopparilla Tervetuloa!
järj. Halsuan Nuorisoseura ry

LATO-värkki parrua n. 20 m3, (n. 3 m, 9-15 cm).
Kotiin tuotuna 40 €/m3 + kuljetus + alv. METSÄn tähden

Kuvausretki Soidinkallion laavulle keskiviikkona 3.7. klo 16-19
Mukaan kamera, jossa mahdollisuus manuaalisäätöihin. Harjoittelemme
valokuvauksen perusteita erilaisten kuvaustehtävien avulla, porukan toiveet
huomioon ottaen. Sään mukainen vaatetus ja omat eväät. Lähtö Liedeksestä.
Tekemällä oppii parhaiten! Tervetuloa mukaan 🙂
Ilmoittautumiset 2.7. mennessä ja lisätiedot Kati Kanala p. 0400 955 793

Halsua-Talolla ke 3.7. ja pe 5.7. Hengähdyshetki
Vietä hengähdyshetki Halsua-talolla tiibetiläisten äänimaljojen, koshien ja gongin soidessa,
rentoutukset ohjaa Anette Hietalahti
•
•
•

vapaaehtoinen osallistumismaksu
rentoutukset klo 15.15 – 16.00, 16.15 – 17.00 ja 17.15 – 18.00
mielellään mukaan oma patja pötköttelyä varten

Lauantaina 6.7.2019
Runon ja suven päivä Halsua-talolla klo 13.00
Runot: Halsuan runopiiri, musiikki: Risto Hotakainen ja Aarre Polso, hanurit,
laulua Ritva Ojala säestäjänään Ritva Kalliokoski.

Lauantai 6.7. Luontoretki Lovelammen kodalle
Kokoonnutaan Käpyhovin parkkipaikalle klo 14.00, josta jatketaan autoilla yhteiskyydein
Taipaleesta lähtevän metsäautotien varteen polun lähtöpaikalle.
Kävelymatka kodalle 2,5 km pitkospuita ja polkua. Kelinmukainen varustus ja riittävästi
juomista mukaan!
Perillä nokipannukahvit, mehua ja lättyjä. Osallistumismaksu 10 €/hlö sis. tarjoilut.
Vetäjinä Rauno ja Anu. Lisätietoja p. 0400 761 738

Tervetuloa tutustumaan Partyliten uusiin tuotteisiin avoimien ovien
merkeissä ma 8.7. klo 12-18 välisenä aikana osoitteessa Pyytie 2 as 4.
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan tuotepaketteja.

Katja Leponiemi

HALSUA-VIIKON YLIKYLÄPÄIVÄ
KUNTOTALOLLA pe 5.7.
Taikuri Pauli Raivio esiintyy klo 17
➢
➢
➢
➢
➢

Pomppulinna
Poniajelua
Ongintaa
Kirppis
Arvontaa

Haitaritanssit klo 19 Pauli Raivion tahtiin
Myynnissä hattaraa, makkaraa, kahvia ja pullaa.
Liput 10 € käteismaksuna ja siihen sisältyy kaikki illan huvitukset.
Olette lämpimästi tervetulleita pitämään hauskaa koko perheen voimin!
Ylikylän Kyläyhdistys

Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ry:n retki Karstulaan
Wanhat Wehkeet kesäteatteriin 3.8.2019. Teatteri esitys klo 14.00. Ruokailu ennen näytöistä.
Kesän 2019 musiikkikomedia SUKLAASYDÄN tuo 60-luvun loistavan musiikin
kesäteatteriareenalla. Huumorilla höystetty näytelmä, romantiikkaa unohtamatta.
Live-bändi takaa tahdit, ja tarina kuljettaa kultaiselle 60-luvulle.
Retken hinta 60 €/hlö, Sisältää: liput, ruokailun seisovasta pöydästä, teatterin ja kuljetuksen ja +
4 €, jos haluat käydä automuseossa. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan, ei tarvitse olla
sydänyhdistyksen ry:n jäsen. ILMOITTAUDU 20.07.2019 mennessä
p. 0400 921 934 Teuvo tai s.posti perhonjokilaaksosydan@gmail.com

Eläkeliiton kesäretki Sotkamoon aj.12.-14.8.19 lähestyy.
Olemme varanneet 40 paikkaa ja retki toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 30.
Paikkaluku on vahvistettava heinäkuun alussa, joten jos reissulle meinaat, niin pikaisesti
ilmoitus Ainille puh. 040 719 1067

Halsua-viikko 29.6.-7.7.2019
Päiväkohtainen ohjelma
Lauantai 29.6.
-

Frisbeegolfkisa klo 10
o Perhonjokilaakson frisbeegolf ry, Halsuan kunta ja Halsuan 4H järjestää yhdessä
frisbeegolf-kilpailun Käpylässä frisbeegolfradalla. Kilpailussa pelataan 2x20
väylää.
o Kilpailussa kolme sarjaa: yleinen, alle 16v ja naiset
o Osallistumismaksu 3 €+1 € (vapaaehtoinen holaripotti)
o 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

-

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

-

MUSEO auki klo 12-18

-

Tanssit Masalassa klo 21-1.30, Tanssittajina Peltolan pojat-yhtye,
liput 10 €/hlö

Sunnuntai 30.6.
-

Konfirmaatiomessu klo 10 kirkossa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

-

MUSEO auki klo 12-18

-

57. Miljoonaravit Halsualla sunnuntaina 30.6. klo 18
o Upea kesäravitunnelma!
o Keppihevoslähdöt lapsille klo 17.15 (ilmoittautuminen Käpyhovilla alk.16.30)
o Minimiljoona-ponilähdöt, Monte, Miljoonamaraton..
o Lettuja, lakuja, hernekeittoa.
o Liput 10 €, sis. käsiohjelman. Alle 16v ilmaiseksi.

Maanantai 1.7.
-

Halsuan kesätaidekurssi 2019 klo 10-13 kunnanvirastolla.
o Kurssilla on avoimet ovet, joten ohikulkijat voivat vierailla. Tervetuloa!

-

Kahvila avoinna Halsua-talolla klo 11-15

-

MUSEO auki klo 12-18

-

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.
-

Halsuan kesätaidekurssi 2019 klo 10-13 kunnanvirastolla.
o Kurssilla on avoimet ovet, joten ohikulkijat voivat vierailla. Tervetuloa!

-

Kahvila avoinna Halsua-talolla klo 11-15

-

MUSEO auki klo 12-18

-

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

-

Halsuan kesätaidekurssi 2019 klo 10-13 kunnanvirastolla.
o Kurssilla on avoimet ovet, joten ohikulkijat voivat vierailla. Tervetuloa!

-

Kahvila avoinna Halsua-talolla klo 11-15

-

MUSEO auki klo 12-18

-

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

-

Halsuan kesätaidekurssi 2019 klo 10-13 kunnanvirastolla.
o Kurssilla on avoimet ovet, joten ohikulkijat voivat vierailla. Tervetuloa!

-

Kahvila avoinna Halsua-talolla klo 11-15

-

MUSEO auki klo 12-18

-

Työpaja ”Itku Äidin haudalla”-projekti

-

Yhteislauluilta klo 19 alk.
o Leena ja Kari Salmelalla

Perjantai 5.7.
-

Halsuan kesätaidekurssi 2019 klo 10-13 kunnanvirastolla.
o Kurssilla on avoimet ovet, joten ohikulkijat voivat vierailla. Tervetuloa!

-

A´la Miinalla burgeribrunssi, alkaen klo 11

-

Kahvila avoinna Halsua-talolla klo 11-15

-

MUSEO auki klo 12-15

-

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 alkaen klo 17
o Lapsille mm.
▪ kasvomaalausta
▪ pomppulinna
▪ hevoskyyditys
▪ ongintaa
▪ hattaraa
o Tämän vuoden erikoisnumerona Taikuri Pauli Raivio esiintyy alkaen klo 17
o Haitari-tanssit Pauli Raivio klo 19

-

Masalassa karaokekarsinta

Lauantai 6.7.
-

Kahvila avoinna Halsua-talolla klo 11-15

-

MUSEO auki klo 12-18

-

Runon ja suven päivä Halsua-Talolla klo 13
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. Tarkemmat tiedot vk 26 kuntatiedotteessa.

-

Tanssit Masalassa alk. klo 21 tanssittaa Ari Hyvälä & Keijo Paasila Duo,
liput 10 eur/hlö

Sunnuntai 7.7.
-

Luontokirkko, sanajumalanpalvelus Kalottimenjärven rannalla Kanasessa klo 12. Kanalan
kyläläiset järjestävät.

-

MUSEO auki klo 12-18

-

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

Rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristökatselmuksessa
kiinnitettiin huomiota näkyvyyttä haittaaviin oksiin/pensaisiin ja haitallisiin
vieraslajikasvustoihin.
Kiinteistönomistajia kehotetaan poistamaan tienvieruksilla olevien puiden tiealueelle ulottavat
oksat riittävän korkealta, lisäksi risteyskohdissa on huolehdittava näkemäalueen leveydestä.
Hävitä vieraslajit puutarhastasi ja käsittele puutarhajäte niin, ettei itämiskykyisiä siemeniä tai
kasvinosia voi säilyä. Huolehdi ettei laji leviä myöskään maa-aineksen mukana. Niitä ei saa
päästää ympäristöön, pitää hallussa eikä kasvattaa. Torjuntatyötä on jatkettava usean
vuoden ajan. Omassa puutarhassa kannattaa suosia kotimaisia tai heikosti leviäviä kasveja.

Jättipalsami (Impatiens glandulifera)
Kasvin keskimitta n. 1,5 m. Lehdet suikeita, tiheästi hammaslaitaisia.
Vaaleanpunaiset kukat jopa 4 cm. Siemenkota repeää kypsänä ja sinkoaa
siemenet metrien päähän.
Helppo kitkeä, poista mahdollisimman varhain, ennen siementen kypsymistä.
Kitkeminen toistetaan kolme kertaa kesän aikana, sillä pienikin yksilö kukkii ja
muodostaa siemeniä.
1

2
3

4

Jättiputkiryhmä (Heracleum persicum -ryhmä)
Suomessa esiintyvien jättiputkilajien erottaminen toisistaan saattaa olla vaikeaa,
mutta kaikki kolme lajia ovat haitallisia.
Ne ovat kookkaita, kukintovarsi on yleensä 2–3 metriä. Varsi on läpimitaltaan jopa 10
cm, karvainen, ja siinä on punaisia laikkuja. Liuskoittuneet lehdet jopa 3 metrisiä.
Kukat ovat valkoisia tai hennon vaaleapunaisia. Jättiputket lisääntyvät vain
siementen avulla.
Luonnossamme kasvaa myös alkuperäisiä kookkaita sarjakukkaiskasveja, joita ei
pidä sekoittaa jättiputkiin ja joita ei ole syytä hävittää, ne ovat mitoiltaan selvästi
jättiputkia pienempiä.

Torjunnassa muista: pilvinen sää, suojavaatetus, hengitys- ja silmäsuojat. Jos kasvinestettä
joutuu iholle, pitää iho pestä heti vedellä ja saippualla. Suurten ihoalueiden jouduttua
kosketuksiin kasvinesteen kanssa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Komealupiini (Lupinus polyphyllus)
Lupiini leviää tehokkaasti siemenistä, jotka säilyttävät itämiskykynsä pitkään.
Hävittäminen vaatiikin pitkäjänteisyyttä ja torjuntatyö vie vuosia.
Kun lupiineja on vähän, ne kannattaa kaivaa yksitellen juurineen ylös maasta.
Laajempia lupiinikasvustoja voi yrittää hävittää niittämällä. Niittojäte tulee korjata
pois maaperän liiallisen rehevöitymisen välttämiseksi.

Kurtturuusu (Rosa rugosa), kasvatus tulee kielletyksi 1.6.2022
Kurtturuusun kukka on yksinkertainen (terälehdet eivät kasva päällekkäin),
yleensä viisi terälehteä, väri aniliininpunainen tai valkoinen (ei vaaleanpunainen).
Lehti on päältä kurttuinen ja alapinta karvan peittämä. Lehdessä olevien
lehdyköiden määrä voi vaihdella. Runsaat piikit ovat erikokoisia ja suoria.
Se leviää vaakajuurakkonsa avulla läpitunkemattomiksi tiheiköiksi ja uusille
kasvupaikoille se leviää pääasiassa lintujen mukana.
Torjunta on helpointa pensaiden ollessa vielä pieniä. Pienimmät yksilöt on helppo kiskoa
hiekasta käsin. Kookkaampiin yksilöihin tarvitaan tukevien hanskojen lisäksi työkaluja. Ensin
pensas leikataan esim. oksasaksilla tai raivaussahalla tyveä myöten alas. Sen jälkeen päästään
käsittelemään juurakkoa, joka pyritään kaivamaan kokonaan pois maasta. Laajat kasvustot
kannattaa tehdä koneellisesti traktorin avulla. Myös koneellinen poistaminen vaatii huolellista
jälkihoitoa ja seurantaa, koska juurakon kappaleita jää aina maahan.
Kurtturuusun "näännytysmenetelmä": Menetelmässä kaikki ruusupensaan uudet, vihreät versot
katkaistaan pois. Ensimmäisenä vuonna versot kannattaa käydä katkomassa 3–4 kertaa.
Seuraavina vuosina katkomista tehdään 2–3 kertaa kasvukauden aikana aina uusien versojen
synnyttyä. Katkotut oksat voidaan jättää pensaan juurelle maatumaan. Hiljalleen, 3–4 vuodessa,
pensas näivettyy. Jos kasvusto on niin iso, ettei sen keskelle pääse työskentelemään, voidaan
pensasto ensin leikata alas esim. 30 cm korkeudelta, jolloin kasvuston keskellä pääsee
kulkemaan, ja vasta sen jälkeen uusien versojen kasvettua ryhtyä katkomistyöhön.
Näännyttäminen on hyvä keino kivikkoisemmilla paikoilla, joilla juurakoiden pois kitkeminen ei
onnistu. Piikkisen kasvin kanssa työskennellessä on paljas iho syytä suojata kunnolla.

Kaikki vieraslajit löytyvät sivustolta https://www.vieraslajit.fi/fi
EU:n vieraslajiasetus tuli voimaan 1.1.2015. Kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan
1.1.2016 ja uudistettu valtioneuvoston vieraslajiasetus 1.6.2019.

Hävittämiseen liittyvät oikeudet ja säännökset
Kaikkiin yksityisen henkilön toimenpiteisiin toisen alueella, kun kyse ei ole
jokamiehenoikeudesta, tarvitaan alueen omistajan tai haltijan suostumus. Tämä koskee myös
yleisiä alueita, joilla tarkoitetaan esimerkiksi kunnalle kuuluvia ulkoilualueita, puistoja,
uimarantoja ja vastaavia. Vaikka kunta olisi sallinut esimerkiksi rauhoittamattomien kasvien
keräämisen ulkoilualueilta, tähän ei lähtökohtaisesti sisälly kasvien, edes haitallisten
vieraslajikasvien, esiintymien hävittäminen kokonaan.
xxxxxxxx
Tiedoksi myös: Uimarantavesi täyttää laatusuositukset 17.6.2019 otetussa näytteessä
E.coli 160 po. < 1000 ja suolistoperäiset enterokokit 73 po. < 400

