Halsuan kuntatiedote vk 36 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 12.9.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Lounaalle Masalaan?
Lomakylä Masalan yrittäjän puolesta kartoitetaan halukkuutta ruokailla säännöllisesti arkisin
Masalassa.
Ilmoita kiinnostuksestasi kuntaan p. 040 680 2211

Lovelammin kota 20 v
Tänä syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta, kun Lovelammin kota on rakennettu.
Tämän merkkipaalun kunniaksi sunnuntaina 8.9. klo 12-14 kodalla tarjotaan
nokipannukahvit ja grillimakkaraa. Jokainen valitkoon itse vaellusreittinsä kodalle.
Mikäli tarvitset ”navigointiapua” ota yhteys Heidiin p. 044 970 6601 niin
järjestämme sinulle oppaan.
Perhonjokilaakson retkeilijät ry ja Liikuntatoimi
Heppakerho alkaa taas!
Ala-aste ikäisille mukaan lukien eskarit.
lauantaisin klo 14.00-15.00 Karhulahden tilalla (Vetelintie 401)
Säänmukainen varustus ja iloinen kerho mieli mukaan riittää!
Vetäjänä: Ella Lokasaari ja Rebekka Helin
**************************************************************

Tanssikerho alkaa !
Tanssikerho jatkuu urheiluhallin tiloissa sunnuntaisin 8.9. alkaen!
Pienet klo 12.30-13.00 (5v-2.lk)
Isot klo 13.00-14.00 (3.lk-9.lk)
Oma juomapullo mukaan ja tanssiin sopivat vaatteet päälle.
Uudet ja vanhat tanssijat on tervetulleita!
Saa tulla kokeilemaan, jos ei ole sinun juttusi niin se selviää siellä,
mutta tule ihmeessä kokeilemaan!
Vetäjänä toimii: Rebekka Helin ja Kätriin Sisask

Halsuan Nuorisoseurantalolla
BINGO
ke 11.9.2019 klo 19
Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

Halsuan metsästysseuran hirvikokous Käpyhovilla sunnuntaina 15.9. klo 19.00
Hirvijahtiin ilmoittautuminen, johon osallistumismaksu on noin 60 €
Tervetuloa!
- Hirvijaosto

4H-AIRSOFT-kerho kokoontuu jatkossa perjantaisin puolituntia myöhemmin
eli klo 16.30 ja päättää turnaukset 18.00.
Paikkana on edelleen Meriläisen monttu ja Vetelin airsoft-kerho vierailee meillä joka toinen
perjantai.
Syksyn tullen muistakaa lämmin pukeutuminen ja pidetään säävaraus eli vesisateella ja kovalla
myrskyllä emme pidä turnauksia. Syyslomaviikolle on suunnitteilla perinteinen kolmen tunnin
turnaus päiväaikaan.
Airsoft on 6 mm:n muovikuulilla pelattava taistelupeli, jossa ammuntavälineenä yleensä joko
airsoft-kivääri tai -pistooli ja yleensä porukka jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka taistelevat
toisiaan vastaan ja yrittävät saada vastustajia pois pelistä osumilla. Peli soveltuu hyvin 10vuotiaasta ylöspäin ja alle 18-vuotiaalla pelaajalla tulee olla huoltajan suostumus osallistua
kerhon toimintaan.
Kerholla on rajoitettu määrä aseita ja suojavarusteita, joilla voi kokeilla harrastusta ennen kuin
päättää ostaako omat varusteet. Peli on leikkimielinen ja kerhonohjaajat selvittävät säännöt ja
pelitaktiikan, lisäksi paikalla on aina aikuinen valvoja.
Lisätietoja Timo Marjusaari 040-718 3688.
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Kaustisen Martat 90 vuotta, alkaa juhlajumalanpalveluksella Kaustisen
kirkossa su 8.9.2019 klo 10.00
Marttatori Helsingin Senaatintorilla la 14.9.2019 klo 9-16.
Piiri mukana myyntikojulla, paljon muutakin ohjelmaa; tarkemmin Martatlehdessä ja nettisivuilla.
Hallituksen kokous ja marttailta Halsua-talolla ti 17.9.2019 klo 13.00.
Suunnitellaan loppuvuoden tapahtumia.
Käsityöpiiri alkaa lokakuussa Halsua-talolla, lankoja paikan päältä. Teemme
mm. sukkia äideille sekä tuotteita joulumyyntiin.
Käsityömessut Seinäjoella 5.10.2019. Kyyti järjestetään, jos lähtijöitä on
vähintään 8.
Piirin syyskokous la 9.11.2019 Pietarsaaressa.
Suunnitteilla myös joulutori Halsua-talolla la 16.11.2019. Tuo tuotteitasi tai
tule itse myymään.
Laita päivämäärät kalenteriin ja ilmoittaudu Eijalle tai Mailille (040 576 5694)
Tervetuloa!

Meriläisen Martat

Syksy on tullut ja jumpat alkavat!
Miian tiistai-illan jumppa alkaa 17.9.
Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin koulukeskuksen salissa klo 18.45-19.45, kertamaksu 6 €/krt tai
10 kerran passi 55 €. Tunti sopii lähes kaiken ikäisille, liikkeet ovat yksinkertaisia ja helppoja
tehdä. Tunnilla tehdään liikkuvuusharjoitteita, lihaskuntoharjoitteita alaraajoille, lantion seutuun
sekä keskivartalolle. Tunti sisältää alkuverryttelyn, jumppaosion sekä loppuverryttelyn. Voit
ottaa tunnille jumppakengät, jumppamaton (löytyy myös koululta) sekä juomapullon.
Tervetuloa! Terveisin Miia (puh. 040 829 6960)

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.
VETELI: Pilvineva 13.9.2019 klo 19.00
SEINÄJOKI: Karvasuo 14.9.2019 klo 19.00
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/

LUKUPIIRI aloittaa syyskauden maanantaina 30.9. klo 18 kirjastossa.
Keväällä oli puhetta äänikirja-kokeilusta joten kuukauden kirjana on Tommi
Kinnusen teos ”Pintti”. Sitä on saatavana kirjastossa äänikirjana (cd-levynä)
keskiviikosta 11.9. alkaen ja seitsemän nopeinta saa sen silloin ja loput vähän
myöhemmin, mutta ehdimme varmaan kaikki kuunnella sen kuun loppuun
mennessä.
TERVETULOA kaikki vanhat ja uudet kirjallisuuden ystävät praatamaan asiasta ja
asian vierestä rennon kahvittelun merkeissä!

