Halsuan Kuntatiedote vk 24 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 18.6.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.

Kunnanvirasto on suljettu 29.6.-2.8.2020, Kuntatiedote ei ilmesty tuolloin.

MUSEON AUKIOLOT ke 10.6.2020 alkaen:
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klo 12-18
klo 12-17
klo 12-18

HUOM! Maanantaina ja tiistaina suljettu ja torstain 18.6. jälkeen
juhannusviikonloppuna suljettu

Näppärikoulu aloittaa toimintansa syksyllä Perhonjokilaakson alueella. Koulu tarjoaa taiteen
perusopetuksen yleistä oppimäärää musiikissa. Lisätietoja napparit.fi/napparikoulu.

Lyhty-seurakunta Perhontie 7, Halsua
Rukous ja keskusteluillat perjantaisin klo 18.00 (ei 19.6.)
EU:n ruokajaot perjantaisin klo 17-18, joka toinen viikko alkaen 12.6., 26.6., 10.7., 24.7. ja 7.8.
Tervetuloa! Jaetaan mitä saadaan!

Halsuan Kalastuskunnan / Osakaskunnan KEVÄTKOKOUS
Halsuan kunnantalolla 16.6.2020 klo 18.30
Sääntömääräiset asiat, sekä uusien sääntöjen täydentäminen
Hoitokunta kokoontuu klo 17.30
Tervetuloa!

Kakkukankaalta Juhannukseen! (soita 040-7504966 ja tilaa 15.6. mennessä)
Mansikkakermakakku: 7 hlö (32 €) 10 hlö (38 €) 15 hlö (45 €) 20 hlö (55 €)
Kinkku(lohi)voileipäkakku: 5 hlö 20 € (23 €) 10 hlö 40 € (45 €) 20 hlö 80 € (90 €)
Mansikkapavlova: 6 hlö 14 € 12 hlö 28 €

Perinteinen AIRSOFT-turnaus Meriläisen montulla maanantaina 22.6. klo 12-15.
Makkaranpaistoa ja mehua tarjolla.
Järj. Halsuan, Kaustisen ja Vetelin 4H-yhdistykset.
Ei ilmoittautumisia.

4H-KALASTUSPÄIVÄLEIRI
Venetjoen tekoaltaan padolla (opastus Venetjärven tieltä) perjantaina 26.6. klo 10 – 14.
Ohjelmassa mm. onkien valmistus, onkiminen, kalan käsittely ja verkkokalastus.
Sään mukainen varustus, omat pelastusliivit, jos on ja kumisaappaat mukaan.
Leiri on yli 10-vuotiaille. Hinta 4H-jäseniltä 15 €, muilta 20 € (sis. ongen, ruokailun ja
vakuutuksen) Ilmoittautuminen viimeistään 24.6. www.veteli.4h.fi sivun linkin kautta.
Lisätietoja Timolta p. 040 718 3688
Järj. Halsuan, Kaustisen ja Vetelin 4H:t

Perinteinen PIHAKIRPPIS järjestetään
lauantaina 4.7.2020 klo 11-15
o Ilmoita kirppiskohteesi kuntaan to 25.6.20 klo 12 mennessä.
s.posti tiina.koskela@halsua.fi tai p. 040 680 2208
▪

nimi, osoite ja lyhyesti, mitä tuotteita on tarjolla

o Kun kaikki kirpputorin pitäjät ovat tiedossa, niin teemme kartan kohteista ja
julkaisemme sen kuntatiedotteessa vk 26 sekä kunnan facebook-sivuilla

ENNAKKOTIETO PUULADON MYYNNISTÄ
LC-Halsua rakentaa jykevää puulatoa Syrjälän teollisuusalueella.
Lato tullaan kesän aikana myymään huutokaupalla ja huutokauppatulo lahjoitetaan
lyhentämättömänä myöhemmin ilmoitettavaan hyvään tarkoitukseen. Käykääpä katsomassa!

Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistyksen toimintaa
AMPUMAKOKEET 2020
Halsua su 2.8 ja su 16.8 klo 12-14
Kaustinen la 8.8 ja la 15.8 klo 10-12
Veteli la 25.7 ja la 1.8 klo 12-14

METSÄSTÄJÄKURSSI
4.-5.7 klo 9-15 Kaustinen
ilmoittautumiset ja lisätietoja
perhonjokilaakso@rhy.riista.fi
p. 040-5479 308 (iltaisin)

Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva
ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Jos ampumakoe on suoritettu
1.1.2017 – 31.7.2018, ampumakoe on voimassa 31.7.2021 saakka.
Mikäli tarvitset uuden ampumakoetodistuksen, jossa on lakimuutoksen mukainen suorituksen
voimassaoloaika, toiminnanohjaaja voi kirjoittaa sen sinulle.
Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa niille, joilla ei ole
aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017.

