Halsuan Kuntatiedote vk 41 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 15.10.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Muistutus nitraattiasetuksessa säädetystä lannan levityksestä
Pelto on muokattava vuorokauden sisällä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittämisen
jälkeen, mikäli edellä mainittuja lannoitteita ei suoraan sijoiteta peltoon.
Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa
syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän
kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys (Vna 1250/2014).
Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta

Halsuan Vesi Oy:n vesimittareiden luenta on meneillään
Halsuan Vesi Oy / Eija Aksela 040 680 2225 (voit jättää lukeman myös vastaajaan) tai
sähköposti eija.aksela@halsua.fi
15.10. mennessä lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia.
Luentamaksulta 24,80 € välttyy, kun ilmoittaa mittarilukeman lokakuun aikana.

Syyslomaviikolla tapahtuu:
Lasten liikkakerho ma 12.10. klo 18.30-19.30 koulun salissa.

Perinteinen AIRSOFT-turnaus Meriläisen montulla tiistaina 13.10. klo 12 – 15.
Tauolla uudella laavulla paistetaan makkaraa ja nautitaan mehua.
Kaikille avoin Syysretki Sulkaharjun luontopolulla keskiviikkona 14.10. klo 12 – 15.
Nuotio laavulla – omat eväät mukaan! Polun varrella erilaisia rastitehtäviä.
Järjestäjinä Halsuan, Kaustisen ja Vetelin 4H-yhdistykset.

Lihaskuntojumppa to 15.10. klo 18.00-19.00 koulun salissa.
Tule sykettä nostattavalle kuntojumppatunnille. Treeni sopii ihan kaikille, jotka haluavat kohottaa
lihaskuntoaan. Tunnin tehon voi määrittää itse liikkeiden intensiteettiä säädellen.
Syyslomaviikon perjantaina (16.10.) ei airsoft-kerhoa mutta, perjantaina peli-ilta on
normaalisti klo 18.15 – 22.00

Tervetuloa Laavun vihkiäisiin Sylvin montulle (osoite: Köyhäjoentie 235, Halsua)
lauantaina 17.10. klo 14-16.
Perhonjokilaakson Retkeilijät, Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ja Halsuan 4H-yhdistys ovat
raken-taneet esteettömän laavun ja vessan Meriläiseen ns. Sylvin montulle, pulkkamäen
viereen Pirityisten Virkku-hankkeen turvin. Rakennukset on Huvilaveistämö velj. Kankaan
tuotantoa.
Isot kiitokset myös yhteistyökumppaneille;
Hietalahti ja Pojat Oy, Tuomiturve ja -Kone Oy, Koneyhtymä Hotakainen Oy, Markku Jyrkkä Oy,
Seppo Kalliokoski, Halsuan kunta ja kaikki muut hankkeeseen myötävaikuttaneet!
Laavu on tarkoitettu ulkoilijoiden käyttöön ympäri vuoden. Lauantaina laavulla paistetaan
makkaraa ja keitellään nokipannukahvia ja turistaan mukavia raikkaassa syyssäässä ulkoillen ja
koronaturvallisuus huomioiden.

Masalassa pidettävä kinkkubingo on peruutettu tältä syksyltä
vallitsevan tilanteen takia.

Halsuan Toivon VUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 29.10. klo 18.30 koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Pyöräilijät huomio!
Kesäkuun alussa Suomessa astui voimaan uusi tieliikennelaki, jonka myötä punaisesta
takavalosta tuli pakollinen varuste pimeässä ajaville pyöräilijöille.
Lain mukaan pyörässä on oltava pimeällä valkoinen etuvalo ja punainen takavalo. Valo voi olla
kiinni myös pyöräilijässä esimerkiksi repussa tai kypärässä.

ILLAT PIMENEVÄT - KÄYTÄ HEIJASTINTA

