
Halsuan Kuntatiedote vk 43 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 29.10.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Talven tullessa 

Vanhusten ja vammaisten pihateiden talviauraus 

Halsuan kunta tarjoaa aurauspalvelua, hintaan 10 €/aurauskerta. Auraus toteutetaan 

tieaurauksien yhteydessä, kun lunta on vähintään 8 cm. Viime talvena aurauspalvelua 

saaneiden on myös ilmoitettava uudelleen, jos haluavat edelleen pihatietään aurattavan.  

Sopiaksesi asiasta, soita 040 680 2221 Jari Kauppinen tai 040 680 2225 Eija Aksela. 

Tiealueelle ulottuvat oksat, näkemäalue ja aurausviitoitus 

Kiinteistönomistajia muistutetaan ja kehotetaan poistamaan tienvieruksilla olevien puiden 

tiealueelle ulottuvat oksat riittävän korkealta (n. 4 m), lisäksi risteyskohdissa on huolehdittava 

näkemäalueen leveydestä. Teiden aurausviitoitukset on syytä laittaa kuntoon. 

Liukuesteet 

Yli 65-vuotiaille halsualaisille, jotka eivät ole kenkiin kiinnitettäviä 

liukuesteitä aiemmin hakeneet, on niitä edelleen jaossa kunnanvirastolla. 

Kokoja on M 38-40, L 41-43 ja XL 44-46. 

 
 

MAATALOUSYRITTÄJÄN VUOSILOMAHAKU V. 2021 
 

Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset ja tilatietolomake 2723 Mela 9/19 vuodelle 2021 on 
jätettävä 13.11.2020 klo 15.00 mennessä kuntien lomatoimistoihin tai osoitteella Kaustisen 
kunta, Lomatoimi PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hakemus- ja tilatietolomakkeet postitetaan  
viikolla 44, niitä on saatavana myös lomatoimistosta ja netistä osoitteessa: 
https://www.mela.fi/tietoamelasta/lomakkeet/#lomitus-0 
Lisätietoja lomatoimistosta 
  

KAUSTISEN LOMITUSPALVELUYKSIKKÖ 

 

LUKUPIIRI kokoontuu maanantaina 26.10. kirjastossa klo 18.00. 
Käsitellään Erno Paasilinnan kirjaa 

”Kadonnut armeija”. 

Kirjaa voi kysellä kirjastosta. 

TERVETULOA  
uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät ! 

 
 

 
 
 
 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
https://www.mela.fi/tietoamelasta/lomakkeet/#lomitus-0


 
 
Koko perheen elokuva 
 
SCOOBY-DOO  
torstaina 29.10. klo 18.00 koulun 
draamaluokassa. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

 
 
 

 
 

Halsuan Tuulivoima Oy ja OX2 aloittavat tuulimittaukset Honkakankaan ja 

Kanniston tuulivoima-alueilla, jonne pystytetään yhteensä kaksi 145 metriä korkeaa 
tuulimittausmastoa. Pystytyksissä käytetään helikopteria, ja sääolosuhteista riippuen 
pystytystyöt tehdään viikoilla 43-44. Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan, että 
Kanniston alueen Etelähaaran metsätie joudutaan mahdollisesti lyhytaikaisesti 
sulkemaan liikenteeltä töiden ajaksi. Lisätietoja Aki Simunaniemi p. 045 3149 650 ja 
Riikka Nikamaa p. 040 63 60 550 

 

 
 

Lyhty-seurakunta järjestämä  

 

Ruokajakelu 
 

pe 30.10. klo 16.30-17.30 
pe 13.11. klo 16.30-17.30 
pe 27.11. klo 16.30-17.30  

 
Keskustelu- ja rukouskokous klo.18 Tervetuloa!   

Ruokajakelussa muistetaan pitää 3 metrin turvavälit ja vahva suositus kasvomaskien käyttöön. 

 
 

Vesimittarilukeman ilmoittaneiden kesken arvottiin 10 kahvipakettia, jotka 
voi noutaa kunnanvirastolta. 
 

Arpaonni suosi seuraavia:  
Hietalahti Aulis, Junkala Eeva, Känsäkangas Anssi, Lehtonen Matti, Liedes 
Antti, Mastokangas Arto, Mastokangas Jyrki, Mikkonen Hannu, Ruuska Maili ja 
Råman Aapo. 
 

Mittarilukemia voi jättää edelleen lokakuun ajan. 

 
     

ILLAT PIMENEVÄT  -  KÄYTÄ HEIJASTINTA JA 

MUISTA PYÖRÄNVALOT! 


