
Halsuan Kuntatiedote vk 39 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 1.10.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

HUOM! 

Kunnantoimisto suljetaan torstaina 1.10.2020 klo 14.00.  Henkilöstön TYKY-

päivän vuoksi. 

 

Halsuan liikekeskus-hanke etenee!  

Nykyisen Kotipesän tiloihin suunnitellaan mm. lounastoimintaa sekä erilaisia 

hyvinvointipalveluita. Vuokrattavaa tilaa on vielä jonkin verran jäljellä. Jos olet kiinnostunut 

kuulemaan mahdollisuuksista siirtyä uusiin tiloihin keskeiselle paikalle, niin olet tervetullut 

keskustelu- ja kehitystilaisuuteen maanantaina 28.9. klo 18 kunnantoimistolle. Halukkaat voivat 

käydä tutustumassa tiloihin tilaisuuden jälkeen. 

Samalla kunta tiedottaa, että vuokrakäytössä ollut omakotitalo osoitteessa Perhontie 3 

puretaan tulevan syksyn aikana. 

 

 

Halsuan pohjavesialueiden uudelleenluokitus 

 

Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat 
nähtävillä 14.9.-9.11.2020 Halsuan virallisella ilmoitustaululla. 

Halsualle ehdotettavia muutoksia ovat: 

-Isoharjun A:n ja Isoharjun B:n yhdistäminen Isoharjuksi ja rajausmuutoksia mm. niin, että 
keskusta ns. Meijerin sillalle saakka kuuluu pohjavesialueeseen. 

- Kanalassa rajamuutos. 

- Kannistossa ei muutoksia.  

- Liedeksessä rajausmuutos. 

- Ylikylä A muuttuu Ylikyläksi, rajausmuutos. Ylikylä B muuttuu Sirkkasenkankaaksi, 
rajausmuutos.  

Uusia pohjavesialueita Kalettomanharju ja Isoneva. Aineisto löytyy Halsuan kunnan 
verkkosivuilta. http://www.halsua.fi/pohjavesialueiden-uudelleen-luokitus/ 

 

 

HUOMIO! 

Yleinen onkikilpailu Tiilisaaren sillan luota. Lauantaina 26.09.2020 klo 11.00-15.00 

Sarjat: miehet, naiset ja nuoret. Mäskätä saa, kaikki kalan saaneet palkitaan. 

Osallistuminen 10 euroa. Tervetuloa!  

järj. Kalastuskunta 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.halsua.fi/pohjavesialueiden-uudelleen-luokitus/


 

Vielä ehtii !   
Joulutervehdys Halsuan Jouluun 2020. 

Hoida asia viimeistään tiistaina 29.9.2020! 
Ilmoituksen hinta on 5 euroa. 
 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Syyskokous ja päiväkahvit ma 5.10. Halsua-talolla klo 15.00 

Aloitamme vuosikokouksella, piiristä tulee Taina Alanko kertomaan ajankohtaisista 
asioista, mm. uudesta jäsenrekisteristä, jossa voi käydä tarkistamassa omat tietonsa.  

Jatkamme päiväkahveilla, arvontaa. 

Tervetuloa!                        Hallitus       

 

 

                        VUOSIKOKOUS 
HALSUAN SOTAVETERAANIT RY:n vuosikokous ja kahvitilaisuus 

   pidetään kunnantalolla tiistaina 6.10.2020 klo 12.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki mukaan! 

 
 

 

 

 Tulossa KINKKUBINGO 
   
      Masalassa, Lehtomaantie 151, Halsua. 
             Alkaen pe 23.10.2020 klo 19.00 
  
             Tervetuloa!       Masan Caravan ry 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Geokätköilyn alkeet la 3.10. klo 10 – 13.45  

• Tule oppimaan uusi kaikenikäisille sopiva ulkoharrastus. 

Kurssilla saat kätköjen etsimiseen tarvittavat perustiedot ja -

taidot. Kurssimaksu 10 €. Opettajana Rauno Karhukorpi. 

Luontokuvauskurssi la 9.10. klo 9 – 15 

• Perehdytään kuvan sommitteluun ja kameran säätöihin sekä 

harjoitellaan kuvien ottamista luonnossa liikkuen. Toinen 

kurssipäivä maaliskuussa 13.3.2021. Kurssimaksu 20 €. 

Opettajana Kati Kanala. 

Molemmille kursseille ilmoittautumiset mahdollisimman pian joko 

netissä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso  tai puhelimitse:  

050-579 0151 / 050-579 0163 

Muutamilla jo alkaneilla kursseilla on vielä tilaa.  
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