
Halsuan kuntatiedote vk 38 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 26.9.2019 klo 12 mennessä  

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

 
 
 4H:n METALLIROMUN KERÄYS Syrjälän teollisuusalueella,  
osoite: Syrjäläntie 3-5, Halsua ke 18.9. – su 6.10.  

Lisätietoja Timo Marjusaari p. 040 718 3688. 
  
NUORTEN PELI-ILLAT Nuorisoseurantalolla perjantaisin klo 18.15 –22.00.   
Aloitus perjantaina 27.9. klo 18.15. Tarjolla biljardia, pingistä, ilmakiekkoa, mehua ja keksejä. 

 

Lyhty seurakunta Perhontie 7, Halsua 

Rukous- ja keskusteluillat perjantaisin klo 18.00. 

Evankelioimiskokous sunnuntaina 22.9. klo 17.00. 

Lokakuussa alkaa ikäihmisten kerho (arkipäivisin), tarkemmin myöhemmin!  
(ehdotuksia ajankohdasta otamme vastaan) 

EU-ruokajako + muutakin 27.9. alkaen klo 17 

Tervetuloa tilasuuksiin!

 

Halsuan Nuorisoseurantalolla 

BINGO 

ke 25.9.2019 klo 19 

Tervetuloa!      järj. Halsuan Nuorisoseura ry 

 
 

Elokuva JUICE koulun draamaluokassa  

torstaina 26.9. klo 19.00.  

Aulassa kahvia ja mehua myynnissä.  

Vapaa pääsy.  

TERVETULOA! 

 

Kaustisen SPR suorittaa  

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEN 27. - 28.9.2019 Halsualla.  

Lippaat ovat kunnanvirastolla ja K-marketissa.  
Voit myös ilmoittautua kerääjäksi. Sari Kojo keräysjohtaja 040 5327 986 
tai sari.kojo1@gmail.com.  

 

 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
mailto:sari.kojo1@gmail.com


Laulu- ja soittoilta Kanalan kylätalolla 

27.9.2019 klo 19 

Mukana musisoimassa: 

Risto Hotakainen 

Aarre Polso 

Simo Venetjoki 

 

Kahvitarjoilua 

(Vapaaehtoinen kahviraha kylätalon hyväksi.) 

Tervetuloa! 

 

PAIKALLISRAVIT  
lauantaina 28.9. alkaen klo 12.00 ponilähdöllä. 

Lakukauppiaskin paikalla! 
Lippu 5 € sis. käsiohjelman. Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi. 

Tervetuloa!  -Halsuan Hjy- 
 

 

       ONNITTELUT Reija-Elina, Iina, Pietari ja Jani! 
        Hienoista urheilusuorituksista, hyvää syksyn jatkoa ja menestystä urheilun parissa. 
        t. Tuulikki & Terho 

 
TULOSSA: 

LOKAKUUN LAINEILLA KONSERTTI 
Ylikylän kuntotalolla sunnuntaina 27.10.19 alkaen klo 13 

Esiintyjinä Halla- ja Mannakuorot, Riihimäen veljekset, 

Risto Hotakainen, Raila Järvelä ja Anita Tuominiemi, 

runoryhmä ja halsualaiset karaokelaulajat.  

Järj. Ylikylän kyläyhdistys ja Halsuan Eläkeliitto 

 
 

HALSUAN  JOULULEHDEN  SYNTYNEET  PALSTA 
Halsuan Joulu onnittelee kaikkia uusia vauvoja ja vauvaperheitä.   
Olemme taas ongelman edessä, koska emme enää saa tietoja kokonaisvaltaisesti lasten 
syntymistä mistään. Kaikki on niin salaista. Joululehti kaipaa tietoja 15.10.2018 – 15.10.2019 
syntyneistä vauvoista.  Vinkkejä voi antaa kuka vain ja kenestä vain, koska meidän pitää 
kuitenkin kysyä julkaisulupa vauvan äidiltä. 

                       Vinkkejä ottaa vastaan Kalevi Lindfors p. 0400 769 279.  KIITOS!  

 

 
 

METALLINKERÄYS Ylikylässä Kuntotalolla 

SYYSKUUN KAHDELLA VIIMEISELLÄ VIIKOLLA 
Kaikenlainen metalliromu, EI KYLMÄLAITTEITA EIKÄ AUTON RENKAITA 
 

 



Puutarhajätteen vastaanotto 
  
Halsuan, Lestijärven ja Kyyjärven hyötyjäteasemilla aloitetaan puutarhajätteen 

vastaanotto aukioloaikoina. 
Puutarhajätteen hinta on 10 € peräkärryllinen. Halsuan ja Lestijärven hyötyjäteasemilla 

puutarhajätteen vastaanotto on aloitettu ja Kyyjärvellä lokakuun alussa. 
Hyötyjäteasemilla risut ja oksat lajitellaan erikseen rikkaruohoista, sammalista, 

ruohonsilpusta yms. haravointijätteestä. Mahdolliset jätesäkit poistetaan ja lajitellaan 
poltettavaan jätteeseen. 

Puutarhajäte kuljetetaan hyötyjäteasemilta Alajärven jätekeskukseen, jossa risut ja 
oksat murskataan ja hyödynnetään energiana. Muu haravointijäte käytetään hyödyksi 
kaatopaikan peittämisessä. 

 
Puutarhajätettä vastaanotetaan myös Vimpelin ja Lappajärven hyötyjäteasemilla sekä 

jätekeskuksessa. 
Huomiottahan, että hävittäessänne vieraslajeja (esim. lupiini, jättiputki tai 

ruttojuuri) ne lajitellaan suljetuissa säkeissä poltettavaan jätteeseen.  
  
  
Ystävällisin terveisin: 
Ira Kekarainen  
toimitusjohtaja 
www.millespakka.fi 

 
    Liite 1 

    Vaalilautakunnan pöytäkirja 1b/2019 

 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS 

Halsuan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 17.11.2019 

ylimääräiset seurakuntavaalit, jossa valitaan vuoden 2020 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi Kokkolan 

seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon Halsuan seurakunnasta 3 jäsentä sekä Halsuan 

seurakunnan seurakuntaneuvostoon 8 varsinaista jäsentä sekä varajäsenet. 

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun tehtävään on 

ehdokas, 

1) joka viimeistään 7.10.2019 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,  

2) joka on konfirmoitu viimeistään 7.10.2019, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 17.11.2019 

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,  

4) joka ei ole vajaavaltainen 

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,  

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 7.10.2019 

kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon. Virasto on avoinna torstaina 3.10.2019 klo 9 -16. 

Kirkkoherranviraston osoite on: Perhontie 24, 69510 Halsua.  

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta.  

 

Halsua 17.9.2019  Halsuan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Juha Karhulahti 

Kuulutus on ollut nähtävänä Halsuan seurakunnan ilmoitustaululla 10.8.-7.10.2019.  

Kuulutus on julkaistu 9.8.2019 kuntatiedotteessa ja 8.8.2019 Perhonjokilaakso-lehdessä sekä 

kuntatiedotteessa 20.9. 2019 ja Perhonjokilaakso-lehdessä 19.9.2019. 

Aikaisemmassa ilmoituksessa oli virheellinen päivämäärä. 

http://www.millespakka.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VESIMITTAREIDEN LUENTA 

 
 Halsuan Vesi Oy pyytää vesilaitoksen alueella olevien vesimittareiden  

lukemia 15.10. mennessä. 
 
 puhelin  040 680 2225 
 sähköposti  eija.aksela@halsua.fi 
 
Ilmoituksen voi jättää myös kunnantoimistoon (joko tällä tai jollain muulla paperilla) 
Vesilaitoksen toimesta tehdyn luennan taksa on 24,80 €/kerta

 

VESIMITTARILUKEMA 
 
Asiakkaan nimi  käyttöpaikan osoite taikka mittarinumero(t) 
 
________________________________________________________________ 
 
päiväys   lukema(t) 
 
________________________________________________________________ 
 
Lukeman 15.10. mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia. 

mailto:eija.aksela@halsua.fi

