
Halsuan kuntatiedote vk 33 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 22.8.2019 klo 12 mennessä  

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

 
 

Halsuan Energia Oy ostaa haketta Syrjälän lämpökeskuksen 
biopolttoaineeksi. 
 

Syrjälän lämpökeskuksessa käytetään ainoastaan karsitusta puusta tehtyä haketta. 

Hake toimitettuna Syrjälän lämpökeskuksen polttoainevarastoon. 

Polttoaineena käytettävän hakkeen palakoko saa olla keskimäärin korkeintaan 40 mm x 30 mm 
ja yksittäisen palan (suikaleen) suurin pituus enintään 100 mm. 

Hakkeen kosteus 24 – 35 %. 

Polttoaine ei saa sisältää epäpuhtauksia esim. rautakappaleita, kiviä, kameja tms, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä kuljettimissa tai poltto-ongelmia kattilassa. 

Laskutus € / hake-m3 

Yhteydenotot ja lisätietoja antaa:  

Jari Kauppinen 

p. 040 680 2221 

tekninen@halsua.fi 

 

 
Eläkeläisruokailu alkaa Halsuan yhtenäiskoululla perjantaina 16.8. entiseen malliin. 

Koulun aikataulumuutosten takia aloittamisajankohta ”elää” aluksi välillä 11.30- 11.45. 

 Tervetuloa! 

 
 

Pesäpalloa Käpylässä 
D-poikien viimeinen kotiottelu  

Halsua-Ylivieska 
maanantaina 19.8. klo 18.00 

Tervetuloa! 

 
 

SOTAVETERAANIKERÄYS 2019 

Kainuun varuskunnan sotilaat suorittavat keskiviikkona 28.8. klo 16.oo alkaen 

sotaveteraanikeräyksen.  Keräyksestä vastaa Veteraanivastuu ry eli kaikki 

reserviläisjärjestöt yhdessä.  Kaikki Halsualla kerätyt varat käytetään 

lyhentämättömänä Halsuan veteraanien ja veteraanien leskien hyväksi eli 

käytännössä jalkahoitoihin kuten kuluvanakin vuonna.   

KIITOS TUESTANNE! 

Lisätietoja Petri Jylhä (050 5513 030) tai Kalevi Lindfors (0400 769 279)  
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4H aloittaa puolukan oston torstaina 22.8. klo 17-18 Käpyhovilla (alakerran varasto) ja  
siitä eteenpäin maanantaisin ja torstaisin klo 17-18.  
Hinta selviää ostopäivänä. Timo Marjusaari p. 040 718 3688 
Puolukat ostetaan roskineen ja ne voivat olla osittain vaaleita muttei vihreitä. 

 

Vadelmaa myös itse poimien! 

Sirkka ja Harri Mastokangas p. 040 701 2976 

 
 

SANKARIHAUTARAHASTO 
Sankarihautaristien ja paasien puhdistamiseen kerätyistä varoista muodostettiin LC- 
Halsuan tileihin sankarihautarahasto, jonka pääoma edelliseltä tilikaudelta oli 546,65 €.  

Joulukuussa 2018 koko rahalla ostettiin tarjousten perusteella 60 tunnin kirkkaita 
steariinikynttilöitä. Taloudellisesti parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi laittoi Leijonat 
hankintaan lisää 168,35 € eli koko hankinta oli 715 €.   

Rahaston tili on näin lakkautettu, mutta nyt pystymme valaisemaan sankarihautoja 
vuosikaudet varsinkin pimeinä syksyn viikonloppuina muulloinkin kuin itsenäisyyspäivänä ja 
jouluna. Lisätietoja saa puh. 0400-769 279 (Lindfors). 

 
 

Itku Äidin Haudalla 2019 - äänellä itkua soilla 

Itku Äidin Haudalla on suolla tapahtuva pohdinta muutoksesta, musiikin ja luonnon 

liitto, joka tarkastelee luopumista sekä elämän kunnioituksen ja itsensä kohtaamisen 

teemoja. Teos avautuu kohti toivoa ja lohdullisuutta tutkien karjalankielistä 

itkuperinnettä kollektiivisen suremisen muotona ympäristöhuolen aikakautena.  
 

FORSSA: Torronsuo 6.9.2019 klo 19.30 
PARKANO: Neva-Lyly 7.9.2019 klo 19.30 
VETELI: Pilvineva 13.9.2019 klo 19.00 
SEINÄJOKI: Karvasuo 14.9.2019 klo 19.00 
 
Karttalinkki tapahtumapaikkoihin (Torronsuon tapahtumapaikka selviää pian):  
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BZPoAWVJFcRAQG4hqBqbPcReGRJ9BqPc&ll

=62.79250802340785%2C23.419522122222247&z=8 
  
Tapahtumat ovat maksuttomia, mutta eivät valitettavasti esteettömiä. 
Esitykset tapahtuvat soilla, joten varaathan mukaan säänmukaisen varustuksen ja 

kumisaappaat!  
 

Esityksiä tukee Suomen Kulttuurirahasto. 
 

Noora Kauppila on laulaja, esiintyvä taiteilija ja muusikko, joka ammentaa inspiraationsa 

ihmisäänestä ja muinaisesta suomalais-ugrilaisesta musiikkiperinteestä. Hän lähestyy musiikkia 

kokonaisvaltaisesti tutkien musiikin, luonnon ja kulttuurin välisiä suhteita ja käyttää ääntään 

haastavien tunteiden esiin nostamiseksi. 
 

Lisätietoja: nookau@gmail.com 
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2091500321152929/ 
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