
Halsuan Kuntatiedote vk 35 / 2020 
 Seuraavaan ilmoitukset to 3.9.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Auraustarjouspyyntö, teiden ja pihojen talviauraus ja kaavateiden liuk-
kauden torjunta 

 

Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää tarjouksia Halsuan kunnan ja kunnan omista-

mien konserniyhtiöiden kiinteistöjen pihojen talviaurauksesta sekä kaava- ja yksityisteiden talvi-

aurauksesta ja kaavateiden liukkaudentorjunnasta aurauskaudelle 2020-2022. 

Tarjoukset pyydetään tekemään: 

Kiinteistöjen pihojen sekä kaava- ja yksityisteiden talviauraus €/aurauskerta/alue, alv 0 %. Alu-

een sisällä olevat tiet ja pihat ilmoitetaan erikseen omalla yksikköhinnalla, mutta alueet tarjotaan 

kokonaisuutena, eli niitä ei pilkota. Aurausalueita on seitsemän. 

Liukkauden torjunta ja polanteen poisto jaettujen alueiden sisällä €/h, alv 0 %. 

Hiekoitusmurske 8 mm €/m3, alv 0 %.  

Varsinainen tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 24.8.2020, nro 2020-052536 

Tarjouspyyntöasiakirjat (tarjouspyyntö, lomake käytettävästä kalustosta ja aluekohtaiset auratta-

vien teiden ja kiinteistöjen urakkatarjouslomakkeet) voi pyytää teknisestä toimistosta Eija Aksela 

040-680 2225 tai Jari Kauppinen 040-680 2221. 

Urakoitsijoiden valintaperusteena käytetään edullisinta hintaa/alue. 

Tarjoukset on toimitettava 15.9.2020 klo 15 mennessä joko paperisena tekniseen toimistoon tai 

sähköpostitse osoitteeseen tekninen@halsua.fi. 

Kuoreen tai sähköpostin otsikkoriville merkintä: ”Tarjous 2020 -2022 talvihoitourakka” 

Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset, joko osittain tai kokonaan. 

    rakennus- ja ympäristölautakunta

   

Aloitetaan syksyn kuntojumppa 
Torstaisin 3.9. alkaen koulun salissa klo 18-19 (kulku takaoven kautta). 

Kuntopiiriliikkeitä oman kehon painolla, sykettä nostattaen. Jokainen tekee oman 

kuntonsa mukaan. Tunti sopii aktiiviurheilijasta kuntoilijalle. Eikä maksa mitään       

Tulethan tunnille terveenä. Tervetuloa liikuntatoimi! 

 

Harjoitusammunnat Pahkaharjussa hirviradalla pe 4.9. klo 18-20. Mahdollisuus 

harjoitella liikkuvaan hirvikuvioon. 

Ampumakokeet tulossa syyskuussa, lisätietoja toiminnanohjaajalta. 

 

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan Perhonjokilaakso-lehden Sarvi-palstalla ja 

Facebookissa Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistys.   

Ampumakokeet löytyvät myös riista.fi/tapahtumat 

Toiminnanohjaaja Erja Kukkola 040 5479 308 (ilt.) perhonjokilaakso(at)rhy.riista.fi 
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Maatalousmuoveja, samoin kuin muitakaan jätteitä,  
ei saa hävittää polttamalla! 

Halsuan hyötyjäteasemalle saa viedä henkilöauton peräkärryllisen tai pakettiautollisen maata-
lousmuoveja hintaan 25 €/kerta. 

Mikäli haluaa toimittaa suurempia määriä, niin ne tulee toimittaa Millespakan jätekeskukseen, 
Kyyjärventie 1054, Alajärvi hintaan 155 €/tonni (sis. alv). 
                                      ---- 
Vaihtoehtona on myös ”KiertoaSuomesta”, Maatalousmuovien noutopalvelu sisältää muovien 
noudon lastauksineen, sekä kuljetuksen ja käsittelymaksun.  

Puhdas muovi menee muovin jalostukseen, josta se tulee uusina muovituotteina uudestaan 
käyttöön. Likaiset tai väärin lajitellut poltetaan. 

Keräyksessä pyritään alueellisiin noutoihin, eli kun alueella on useita tiloja tyhjennettävänä, teh-
dään alueelle noutoreititys. Yksittäiset noudot ovat mahdollisia, kun tilalla on yli 2000 kg noudet-
tavaa jätettä. Noutoaika tilauksella on 2 kk. 
 
Hinnat (alv 0 %): MTK:n jäsen – ei MTK:n jäsen 

• Lajiteltu, puhdas ja kierrätyskelpoinen päällysmuovi 30 €/tn – 50 €/tn + alv 

• Verkot sekä likaiset ja vanhat kierrätyskelvottomat muovit 90 €/tn – 120 €/tn + alv 

Tilaus-, lajittelu- ja säilytysohjeet löytyvät sivustolta https://kiertoasuomesta.fi/fi/muovit-kiertoon 
   --- 

Polttaminen  

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja 
oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten 
kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Se ei saa aiheuttaa 
naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 
   ---   

Puiden ja pensaiden oksat 

Kiinteistönomistajia kehotetaan poistamaan tienvieruksilla olevien näkyvyyttä ja tei-
den kunnossapitoa haittaavat puiden ja pensaiden oksat riittävän korkealta. Risteyk-
sissä olevien pensasaitojen korkeus saa olla enintään 0,8 m n. 8 -10 m:n alueella 
risteyksestä kumpaankin ajosuuntaan. Risteyskohdissa on huolehdittava muutenkin 
näkemäalueen riittävästä leveydestä.  

Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

PUOLUKAN OSTON ALOITUS maanantaina 31.8. Käpyhovin alakerrassa klo 17-18 ja 

siitä eteenpäin torstaisin ja maanantaisin samaan aikaan. Otamme vastaan vain kypsää puhdis-
tamatonta puolukkaa (riittää että ovat punaisia eikä valkoisia) Muistakaa toimittaa puolukat puh-
taissa astioissa. Hinta selviää ostopäivänä.  
Palkkaamme nuoren 18-28-vuotiaan avustamaan marja-asemalle  
– jos kiinnostaa niin ota yhteyttä.  
Lisätietoja: Halsuan 4H-yhdistys/ Timo Marjusaari puh: 040-718 3688 tai  
s-posti: halsua4h@halsua.fi 

********************************************* 
 

4H-heppakerho aloittaa syyskauden lauantaina 29.8. klo 13 Karhulahden tilalla ja  

Airsoft-kerho aloittaa perjantaina 4.9. klo 16.30 Meriläisen montulla. 

 

https://kiertoasuomesta.fi/fi/muovit-kiertoon
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Kasvomaskien jakelu vähävaraisille aloitetaan Soitessa 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa kasvomaskien jakami-
sen vähävaraisille maanantaina 31.8.2020. Jaamme ensisijaisesti kankaisia kasvomaskeja neljä 
kappaletta per henkilö. Maskien mukana annetaan ohjeet kasvomaskin oikeaoppiseen käyttöön 
ja pesuun. Suurin osa jaettavista kangasmaskeista on uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja, 
joita on ollut Soiten yksiköissä työntekijöiden käytössä. Kangasmaskit on käytön jälkeen pesty 
teollisesti ja säilytetty oikeaoppisesti varastossa. 

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Maksuttomat kasvo-
maskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan. Maskien 
jakelu perustuu luottamukseen. Kenenkään ei tarvitse todistaa vähävaraisuutta tai ilmaisen 
maskin tarvettaan jakelupisteissä. Kasvomaskeja luovutetaan hakijoille ainoastaan henkilökoh-
taiseen tarpeeseen ja käyttöön. 

Maskeja jaetaan  

Halsuan Kunnantoimistolla, Kauppisentie 5, 69510 Halsua    

ke 2.9.2020 klo 13-15 

Jakelupisteessä tulee asioida ainoastaan terveenä ja kävijöitä pyydetään noudattamaan turva-
välejä. Maskien jakoon liittyvissä kysymyksissä voi soittaa aikuissosiaalityön toimistosihteerille: 
p. 040 8065 095 arkisin klo 9-15. 

Milloin kasvomaskeja tulisi käyttää? 

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamisekksi niiden sairaanhoitopiirien 
alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viiime viikon aikana. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille: 

• julkisessa liikenteessä 

• koronatestiin hakeutuessa 

• riskimaasta Suomeen palattaessa 

• Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on 
mahdotonta. 

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on 
edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai 
kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. 

 

 

Syksy saa. Ja Ylikylän heittämä pyöräilyhaaste loppuu 31.8. 

Pyöräilyhaasteen päätöstilaisuus ja pyörän arvonta jännätään Ylikylän Kuntotalolla sunnun-
taina 6.9. päiväkahvitusten lomassa klo 13. Muistathan, että tulemalla paikalle saat ensim-
mäisen arvan nimellesi. Jos olet jo kertaalleen pyörän voittanut, panokset kovenevat sinun koh-
dallasi eli voittaaksesi toistamiseen sinun tulee saada enemmän osumia, kuin pyörää ensi ker-
taa tavoittelevat. Pyörä siis arvotaan kirjattujen suoritusten kesken. Puuttuvia suorituksia ehtii 
vielä merkkaamaan. Vihkot kerätään 1.9. 
Kesäkahvila jatkaa sunnuntaisin klo 12-14.  Ylikylän Kyläyhdistys 



 


