
Halsuan Kuntatiedote vk 45 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 12.11.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku  

Nyt vihdoinkin pääsemme yhdessä käytännössä suunnittelemaan ja työstämään Halsuan 
maaseutuelinkeinoja kohti yrittäjien itsensä tavoittelemaa tulevaisuutta kohti. Tärkeissä 
työpajoissa suunnitellaan ja rakennetaan konkretiaa askel kerrallaan. Jokaisessa työpajassa on 
oma aiheensa alustuksineen. Työpajojen pohjamateriaaliksi ja ajatusten herättäjiksi viime 
keväänä haastateltiin alueen yrittäjiä puhelimitse.  

Ensimmäinen kokoontuminen on ti 17.11. klo 10-14 ja toinen kerta ti 8.12. klo 10-14 

Työpajoihin siis keväällä ilmoittautuneet kunnan valtuustosaliin paikalle. (Työpajapäivän 
aikana osallistujille 2 x kahvitarjoilu.) 

Tästä hankkeesta ja siinä tehtävistä toimenpiteistä on live-esittely Facebookissa 
maanantaina 9.11. klo 10.00 ja kestää noin vartin. Eli jos haluat tietää tulevasta enemmän, 
klikkaapa itsesi SYOagrin (tai Halsuan kunnan) Facebook-sivuille ja sieltä löytyy 
tapahtumakutsu ”Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankkeen” live-
esittelyyn. Tätä voi siis tulla ihan kaikki kuuntelemaan, siellä voi halutessaan kysellä 
hankkeesta tarkemmin ja tämän maksuttoman infon kuunteleminen ei sido eikä edellytä 

sinulta mitään. Tulet saamaan tietoa, mitä Halsualla hommaillaan       

Hankkeen työpajoihin mahtuu vielä lisää porukkaa. Jos mielenkiintosi heräsi, kysäise lisätietoja 
allekirjoittaneelta ja/tai kuuntele tuo edellä mainittu liveinfo. Nyt puhalletaan yhteen hiileen ja 

annetaan ideoiden roihuta       

Terveisin hankkeen uusi projektipäällikkö Pirita Yliaho / Suomen Yrittäjäopisto, 
pirita.yliaho@syo.fi, puh: 040 828 4403

 

AIRSOFT-kerho kokoontuu lauantaisin 7.11. lähtien Meriläisen montulla 

klo 12-14 säiden salliessa. Muistakaa lämmin vaatetus. 

 
 

  Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
Päiväkahvit Halsua-talolla ti 10.11. klo 13.00. Ilmoittautuminen 
jouluruokailuun sekä muuta joulunalustapahtumien järjestelyä. 
Hallitus kokoontuu samassa paikassa klo 12.00. 
             Tervetuloa!                                 hallitus 

 

Halsuan Yrittäjät ry:n vuosikokous 

Halsuan Nuorisoseurantalolla la 21.11. klo 18 

Ruokatarjoilun vuoksi ilmoittautumiset: 14.11. mennessä puh. 0400 564 964 tai  

veli-matti.hotakainen@halsua.fi 

TERVETULOA! Halsuan Yrittäjät ry hallitus 

 
Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS pidetään ma 16.11.2020 klo 14 
Halsuan kunnan valtuustosalissa. 
  Tervetuloa! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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Ilmaiset kausi-influenssarokotukset Soiten alueella 
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa maksuttomat 

kausi-influenssarokotukset marraskuussa toimipisteissään. 

Influenssarokote on THL:n mukaan koronasyksynä erityisen tärkeä, sillä jos sairastaisi 

influenssan ja koronaviruksen, vakavan taudin riski on huomattavasti suurempi. 

Rokotukset järjestetään turvavälit ja hygienia huomioiden. Tulethan rokotukseen vain terveenä 
ja kasvomaskia käyttäen.  

Ajanvaraus rokotukseen 

Rokotuksia annetaan ajanvarauksella erikseen määriteltyinä rokotuspäivinä. 

Halsuan terveysasemalle (Kauppisentie 12) rokotusajan voi varata: 

• sähköisen ajanvarauksen kautta Soiten Omahoito-palvelussa: soite.terveytesi.fi 

• puhelimitse Tunkkarin terveysasemalta, puh. 040 804 5000. Puhelinajanvaraus 

arkisin klo 13-15. 

Soiten neuvoloissa rokotetaan neuvolaikäiset sekä heidän perheensä. 

• Varaa aika rokotukseen neuvolassa sähköisesti Soiten Omahoito-palvelusta osoitteessa 

soite.terveytesi.fi. 

Kaikkien Soiten yksiköiden rokotuspäivät sekä lisätietoa kausi-influenssarokotteesta löydät 

nettisivuilta www.soite.fi. 

 
 

Halsuan Joulu 2020 ilmestyy ensi viikolla 

 
Kotiseutulehti on 24. ja siinä on sivuja 112 ja valokuvia 
200. Lehdessä on juttuja ja kirjoituksia monilta elämän 
alueilta – joulu- ja perinneaiheisista ajankohtaisiin. 
 
Lehden hinta on 10 euroa. 
Lehtien myynti joka kotiin Halsualla aloitetaan 
leijonien toimesta perjantaina 13.11.2020. 
 
Otetaan korona huomioon. Käytämme maskeja. 
Varatkaa sopiva raha, myymme mielellään ulkona. 
Lehtien myyntipaikat 16.11. alkaen: K-Market 
Halsua, Jarmix, Kunnantoimisto ja Osuuspankki. 
 
Lehti on hyvä lahja ja joulutervehdys 
sukulaisille, ystäville kuin muillekin Halsuan 
asioista kiinnostuneille. 
 
LC- HALSUA/lehden toimituskunta 
(yhteydenotot ja palautteet, puh. 040 557 1260/Voitto) 

 

 

 



 

TAPANI HIETALAHDEN NELJÄS TEOS: 

HONKASIIVET ilmestynyt. 
Eli Hietalahden Toivon tarina siitä, miten hän teki Juhutuharin jälkeensä 

jättämistä laudoista siivet ja tarkkaili lähiseutujen elämää ylhäältäpäin. 

Nyt kirjana. 

- - - - - 

Kirjan on toimittanut Timo Hietalahti, se on kuvitettu ja siinä on 100-

sivua. Kirjan hinta 15 eur + 2 eur postikulut. 

Pukin konttiin tai arkistoon. Tilaukset ja tiedustelut:  

timo.hietalahti@dnainternet.net, - tai puh: 050-374 5549. 

 
ENNAKKOTIETOJA 

Pe 27.11.  Joulunavaus Kotipesän pihalla, puuro ulkona. 

Su 29.11.  Yhteismyyjäiset 

Su 6.12.  Itsenäisyyspäivä 

Su 13.12.  Ylikylän kuntotalolla jumalanpalvelus ja uudistetun 

  talon käyttöön siunaus klo 10.oo 

  Lasten kauneimmat joululaulut klo 15.oo 

  Kauneimmat joululaulut klo 19.oo 

Su 20.12.  Kauneimmat joululaulut II klo 19.oo 

Ti 22.12.  Kauneimmat joululaulu Soidinkallion laavulla 

  klo 12.oo. Eläinten joulurauha. 
Seurataan koronaohjeita. Ne saattavat muuttaa suunnitelmia! 
 

 

 

Kutsun Kalliokosken, Korkeaniementien ja Tiilisaaren asukkaat järjestämään koko kylän 
adventtikalenteria ajalle 1.12.-24.12.2020 klo 18.00. Tapahtuman on tarkoitus olla kaikille avoin 
ja ilmainen. Kalenteri voi olla jouluvalojen sytytys, joulukranssin ripustaminen, yhteinen 
joululauluhetki, runo tai mikä tahansa muu jouluinen tervehdys, jonka haluat jakaa. Tapahtumat 
on hyvä järjestää ulkona jos mahdollista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestäjäksi 
miina@alamiina.fi tai 040 827 8362. Joulukalenterin tapahtumat osoitteineen päivitetään 
Tapahtumat Halsualla – Facebook-sivulle ja kuntatiedotteeseen. 

 

mailto:timo.hietalahti@dnainternet.net


 

    Jäseniä Halsuan yhdistyksessä on 220, 
tulethan sinäkin mukaan virkeään 
yhdistykseen!  
  

 

ELÄKELIITON JÄSENREKISTERI UUDISTUU! 

Jotta saisimme jäsenrekisterin kuntoon, pyydämme myös nykyisiä jäseniä ilmoittamaan 

seuraavat tiedot: Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna, jos se ei ole ensimmäinen nimi), 

sukunimi, osoite ja syntymäaika. 

Alla on lomake, jolla voitte kyseiset tiedot yhdistyksellemme ilmoittaa. Tiedot voi vaihtoehtoisesti 

ilmoittaa sähköpostilla. Lomakkeen voi palauttaa kunnantoimiston aulassa olevaan laatikkoon ja 

sieltä saa myös lisää lomakkeita. Tietoja ottavat vastaan myös jäsenrekisteristä vastaavat: 

- Sinikka Junno, Pakolantie 8, 69510 Halsua 
sähköposti: sinikka.junno(at)halsua.fi 
 

- Maili Ruuska, Uudentalontie 23, 69510 Halsua 
puhelin: 040 576 5694 
sähköposti: maili.ruuska(at)gmail.com 

Yksittäisellä jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa ja muokata omia perustietojaan uudistuvassa 
jäsenrekisterissä, mikäli sähköpostiosoite on merkitty jäsenrekisteriin.  
Linkki asiointipalveluun: https://omaeljas.elakeliitto.fi/      
 

Jäsenmaksu v. 2021: Jäsenmaksu 12 €/henkilö peritään vuoden 2021 keväällä. 

Jäsenetu: Jäsenlehti EL-Sanomat kuusi kertaa vuodessa, ja monia muita etuuksia. Vielä tänä 

vuonna alkavista jäsenyyksistä ei peritä jäsenmaksua, mutta jäsenlehti kuitenkin tulee. 

Täytäthän alla olevan lomakkeen ja palautat sen yhdistykselle. Tällä lomakkeella voi myös 

ilmoittautua uudeksi jäseneksi. 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry:n jäsenyys v. 2021 

Mies  __           Nainen  __ 

Etunimi (kaikki nimet, puhuttelunimi alleviivattuna, jos ei ole ensimmäinen nimi) 

___________________________________________________________________   

Sukunimi _______________________________________________________ 

Osoite         __________________________ _______________________________ 

Puhelinnumero:  ______________________________ 

Syntymäaika (päivä.kk.vuosi)       _________________________ 

Vapaaehtoiset tiedot: 

  Sähköpostiosoite ____________________________________________________ 

Päiväys ja allekirjoitus    ________________________________________________ 

   

    

https://omaeljas.elakeliitto.fi/
https://www.elakeliitto.fi/elakeliitto/tietoa-elakeliitosta/el-sanomat

