
Halsuan Kuntatiedote vk 38 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 24.9.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 
MYYDÄÄN 
Halsuan kunta myy Halsuanjärven rannassa olevan rantatontin tarjousten perusteella. Tontin 
koko n. 3000 m2. Loma-asuntotontti Kaislaranta 56:70 sijaitsee Lehtomaantien päässä.  

Tarjoukset 30.10. klo 15 mennessä kunnanvirastoon. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja 
Jari Penttilä p. 040 680 2202 
 

 
 
LUKUPIIRI aloittaa syyskauden kirjastossa maanantaina 28.9. klo 18.  Käsitellään keväällä 
luettua Emmi Itärannan teosta ”Kudottujen kujien kaupunki”. Kirjaa on vielä kirjastosta 
lainattavissa ke 23.9. alkaen.  Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät. 
  
PUOLUKAN OSTOA vielä ensi viikon ma 21.9. ja to 24.9. Käpyhovin alakerrassa  
klo 17 – 18 4H-yhdistyksen marja-asemalla, sitten osto päättyy tältä syksyltä.   
Kiitos kaikille marjojen tuojille! 
  
PELI-ILLAT perjantaisin Nuorisoseuran talolla klo 18.15 – 22.00 yläasteikäisille ja sitä 
vanhemmille nuorille.  Aloitus pe 18.9. 

 
 
Olen lomalla 20.-27.9.2020 Kauko Korkeaniemi / p. 045 271 8805.  
Ota numero ylös. 

 

 
 

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. 
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Jättiputken hävittäminen 

Kasvit ovat kookkaita, kukintovarsi on yleensä 2-3 metriä. Varsi on läpimitaltaan jopa 10 cm, 
karvainen ja siinä on punaisia laikkuja. Liuskoittuneet lehdet jopa 3 metrisiä. Kukat ovat 
valkoisia tai hennon vaaleapunaisia. Jättiputket lisääntyvät vain siementen avulla. 
 
Luonnossamme kasvaa myös alkuperäisiä kookkaita sarjakukkaiskasveja, joita ei pidä sekoittaa 
jättiputkiin ja joita ei ole syytä hävittää, ne ovat mitoiltaan selvästi jättiputkia pienempiä. 
 

Torjunnassa muista: pilvinen sää, suojavaatetus, hengitys- ja silmäsuojat. Jos kasvinestettä 
joutuu iholle, pitää iho pestä heti vedellä ja saippualla. Suurten ihoalueiden jouduttua 
kosketuksiin kasvinesteen kanssa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 

 

 
 
Eläkeläisten kuntojumppa perjantaisin urheiluhallilla klo 14.30-15.30 
 
Ohjelma: 
 
pe 18.9. tuolijumppa 
pe 25.9. punttisali 
pe 2.10. punttisali 
pe 9.10. keppijumppa (voi tehdä myös istuen) 
pe 23.10. tuolijumppa 
pe 6.11. kuntopiiri 
pe 13.11. punttisali 
pe 20.11. tuolijumppa 
pe 27.11. jumppaa musiikin tahtiin   
pe 4.12. keppijumppa 
pe 11.12. punttisali 
 
                                                                                          


