Halsuan kuntatiedote vko 27 / 2019
HUOM! seuraavaan ilmoitukset to 8.8.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %
KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA 8.7.- 4.8. JA AVOINNA TAAS 5.8.
Seuraava kuntatiedote jaetaan viikolla 32, ilmoitukset to 8.8. klo 12 mennessä.
Adressit, Kunnanviraston ollessa kiinni, halsualaisten suruadressimuistamisia ei kerätä
kunnanvirastolla.
Siivooja lomailee viikot 28-31, joten URHEILUHALLIN ja KÄPYHOVIN KÄYTTÄJÄT,
toivoisimme teiltä siisteyttä ja siivoaisitte jälkenne, jotta jokaisen on mukava tulla hallille.
****************************************************************

KUULUTUS
HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Halsuanjärven osayleiskaavan
asiakirjat ehdotusvaiheen kuulemista varten.
Osayleiskaavan alueeseen kuuluvat Halsuanjärvi ja Halsuanjoki lähiympäristöineen,
asemakaavoitetun taajaman ja järven väliset peltoalueet sekä Vetelintien pohjoispuoli.
Suunnittelualueen laajuus on n. 15 km2, josta vesipinta-alaa on n. 8,1 km2. Halsuanjärven
rantaviivan pituus on noin 20,3 km ja jokirantaa alueella on noin 8,2 km. Osayleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta sekä muuta yksityiskohtaisempaa
suunnittelua sekä osalla aluetta suorien rakennuslupien myöntämistä MRL 44 ja 72 §:n
mukaisesti.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 4.7. - 9.8.2019 välisen ajan Halsuan kunnanvirastolla (os.
Kauppisentie 5, 69510 Halsua) ja kunnan kotisivuilla www.halsua.fi (kuulutukset).
MRA 19 §:n nojalla osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta Halsuan
kunnanhallitukselle (osoite: Halsuan kunta, kunnanhallitus, Kauppisentie 5, 69510 Halsua).
Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202, Halsuan kunta ja
kaavan laatija Pekka Kujala puh. 040 726 6050, Plandea Oy
KUNNANHALLITUS

Eläkeliiton tämänvuotinen kesäretki Sotkamoon on jouduttu perumaan,
koska retkelle ei ilmoittautunut riittävästi matkalaisia.
Mietitään syksymmälle uutta päivän retkeä, vinkkejä vastaanotetaan.
Hyvää kesää kaikille!

Varaa vadelmasi ajoissa! Sirkka ja Harri Mastokangas p. 040 701 2976
Soita mielellään klo 16 jälkeen.

Olemme lomalla sitten, kun helteet alkaa. Elikkäs 27.7.-11.8.
P & P MoniToimi
Olen lomalla 28.7.-7.8. Kauko Korkeaniemi p. 044 918 1720
Halsuan Hjy kiittää kaikkia eri tavoin Miljoonaraveihin osallistuneita,
sponsoreita, hevosten omistajia ja erityisesti talkoolaisia.
Onnistuimme jälleen tekemään meille Halsualle hienot ravit!
Ravitunnelmia voit käydä nauttimassa youtubesta:
Hevosurheilun kesäkierros Halsuan Miljoonaraveissa.
Syksyllä jatketaan paikallisravien merkeissä. Hyvää kesää kaikille!
Halsuan Hjy johtokunta

Markkinapäivät Nuopparilla
Lauantaimarkkinat, jolloin yrittäjät voivat itse tulla myymään omia tuotteitaan Nuopparin tiloihin.
la 13.7. la 27.7. la 10.8.

myyntiaika klo 11-14, jolloin Nuopparin kahvila avoinna

Ilmoita tulostasi Lounaskahvila Nuopparille p. 040 680 2243

Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ry:n retki Karstulaan
Wanhat Wehkeet kesäteatteriin 3.8.2019
Teatteri esitys klo 14.00. Ruokailu ennen näytöstä.
Kesän 2019 musiikkikomedia suklaasydän tuo 60-luvun loistavan musiikin
kesäteatteriareenalla. Huumorilla höystetty näytelmä, romantiikka unohtamatta. Live-bändi
takaa tahdit ja tarina kuljettaa kultaiselle 60-luvulle.
Hinta 60 €/hlö, sisältää liput, seisovasta pöydästä, teatterin ja kuljetuksen, + 4 €, jos halutaan
käydä automuseossa.
Kaikki halukkaat tervetuloa mukaan rentoon porukaan, ei tarvitse olla Sydänyhdistyksen ry;n
jäsen. Ilmoittaudu 20.07.2019 mennessä p. 0400 921 934 Teuvo tai
s.posti: perhonjokilaaksosydan@gmail.com.
”Sopivasti paistetta auringon, tuoksua vastaleikatun nurmikon.
Ropinaa lempeän kesäsateen, makeita mansikoita pientareen.
Raikkautta kesäisten aamujen, sirkutusta pienten lintujen.
Suloisen lämpimiä kesäiltoja, järvelle laskeutuvia auringonsiltoja.
Mukavia askareita joka päivälle, makeita unia, kun asetut levolle.”

