
Halsuan Kuntatiedote vk 8 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 27.2.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
 
 Halsuanjärven osayleiskaava on voimassa. 

 

         LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET 2020 

Halsuan kunta myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia. Avustukset jakaantuvat 

toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin. 

Liikunnan toiminta-avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi halsualaisille yhdistyksille, jotka 

järjestävät liikuntatoimintaa tai edistävät liikunnallista elämäntapaa 

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaisille yhdistyksille ja yhteisöille, jotka järjestävät 

liikuntatoimintaa ja edistävät liikunnallista elämätapaa 

Nuorisotoimen kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaisille yhdistyksille, yhteisöille sekä 

nuorisoryhmille. 

Kulttuuritoimen kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaiselle yksityishenkilölle, yhdistykselle tai 

yhteisölle. 

Kohdeavustusten teemat 2020, hakuohjeet sekä avustusten hakulomakkeet löytyvät kunnan 

sivistystoimen nettisivuilta http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/ 

Hakemukset on toimitettava Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle torstaina 9.4.2020 klo 15.15 mennessä 

osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua. 

Lisätiedot sivistystoimistosta: Taina Koskela, puh. 040 680 2240

 

Koko perheen perinteinen LASKIAISRIEHA  
laskiaissunnuntaina 23.2.2020 Ylikylän Kuntotalolla klo 11-14 

• Mäenlaskua 

• Hevosajelua 

• Napakelkka (säävaraus) 

• Hernekeittoa myynnissä 

• Kahvia ja laskiaispullia 

• Arvontaa! 
 

Tervetuloa ! Ylikylän kyläyhdistys 

 

Hiihtolomaviikolla kuntoillaan 

Lavis-tunti ti 25.2.2020 klo 18 koulun sali 
Circuit-tunti to 27.2.2020 klo 18 koulun sali 

(Circuit tunti pitää sisällään monipuolisia lihaskuntoliikkeitä, joita tehdään intervallityyppisenä 
kiertoharjoitteluna. Tunti sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille. Circuit rasittaa kehoa 
kokonaisvaltaisesti; saat lyhyessä ajassa huipputehot tai iisimmänkin treenin halutessasi.)  

Tiedossa siis vauhtia ja liikunnan iloa, Tervetuloa! Liikuntatoimi 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/


 

Maanantaina 24.2. LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa klo 18.00  

Miika Nousiaisen JUURIHOITO-romaanin äärelle. Tervetuloa keskustelemaan! 

Keskiviikkona 26.2. klo 12-15 4H-AIRSOFT-kerho pitää perinteisen talvilomaviikon turnauksen 

Meriläisen montulla. Luvassa myös mehua ja makkaranpaistoa. 

Perjantaina 28.2. klo 18-22 PELI-ILTA Nuorisoseurantalolla yläasteikäisille ja sitä vanhemmille 

nuorille.

  

 Satutuokio lapsille kirjastossa TORSTAINA 27.2.2020 klo 9.30-10.00.  

                  Tervetuloa!

 

Eläkeliitto tiedottaa 

Eläkeliiton 50-vuotisjuhla Finlandia-talossa Helsingissä 26.2.2020. 

Tulemme katsomaan juhlaa kunnantoimistolle, juhla alkaa klo 14, sitä ennen täytekakkukahvit 

alkaen klo 13.30 

Tulossa  

Päiväkahvit 10.3. klo 13 Ylikylän Kuntotalolla.  

Puhumassa liikenneturvasta Simo Harjupatana ja lauletaan kevätlauluja sekä arvontaa. 

Vuoden 2020 jäsenmaksu 10 €, voi maksaa tilillemme FI64 5033 0350 0510 58. Kiitos! 

 

 

Halsuan metsästysseuran KOKOUS 28.2. klo 19.00 alkaen Käpyhovilla. 
 

 
Halsuan Nuorisoseurantaloa voi vuokrata kesän juhliin.  

Lisätietoja p. 040 219 2179 tai p. 0400 365 891 

 
Tulossa  

Keskustelutilaisuus kotihoitotoiminnan kehittämisestä Halsuan kunnassa.  

Kunnantoimistolla maanantaina 9.3.2020 klo 16  

Kaikki asiasta kiinnostuneet tahot, tervetuloa! 

 

Hei sinä maaseutuyrittäjä! 

Tervetuloa mukaan tekemään Halsuaa Suomen parhaaksi maatilapitäjäksi. Tule kuulemaan ja 

keskustelemaan infotilaisuuteen, keskiviikkona 4.3. klo 18.30 alkaen, Halsuan valtuustosaliin, 

mitä voimme yhdessä tehdä maaseutuelinkeinojen parantamiseksi. Paikalla on yrittäjien lisäksi, 

kunnan edustajia sekä Suomen Yrittäjäopiston väkeä. Pannu on kuumana ja tarjoilujen takia 

olisi mukavaa, jos kertoisit osallistumisestasi ennakkoon, mutta jos et ehdi ilmoittautua niin tule 

vain!  

Terveisin, Jussi Karhulahti, puh. 040 680 2215 ja Vuokko Kraatari, Suomen Yrittäjäopisto, puh. 

040 667 2236 



  


