
Halsuan Kuntatiedote vk 46 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 19.11.2020 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

HUOM! Perjantaina 20.11. ei peli-iltaa! 

 
Hei pienen tai suuren tapahtuman järjestäjä! 
  
Haluatko kertoa tapahtumasta seudun asukkaille? 
Ilmoita tapahtuman tiedot Kaustisen seutukunnan 
ylläpitämään Tapahtumakalenteriin osoitteessa 
kaustisenseutu.fi/tapahtumakalenteri. Kaikki ilmoitetut tapahtumat 
näkyvät Kaustisenseutu -sivulla. Ne tapahtumat, joiden aiheeksi 
on valittu kulttuuri ja vapaa-aika, näkyvät lisäksi Visit 
Kaustisenseutu -sivulla. Tapahtumakalenteri on Kaustisen 
seutukunnan ylläpitämä ilmainen palvelu. Aiemmin Kaustisen 
seutukunnan tapahtumakalenteri on toiminut osoitteessa kase.fi, 
jonka olemassaolo sivustona lakkaa pian, ja tarjoamme jatkossa 
tietoa ja palveluita seutukunnan asukkaille osoitteessa 
kaustisenseutu.fi. 

 
Hei matkailun ja majoituksen palveluntuottaja! 
  
Tervetuloa lisäämään tietoa tarjoamastasi palvelusta Kaustisen 
seutukunnan ylläpitämälle Visit Kaustisenseutu sivustolle. Visit 
Kaustisenseutu on sivusto, joka kokoaa yhteen alueella tarjottavia 
matkailuun, majoitukseen ja aktiviteetteihin liittyviä palveluita 
asukkaiden ja vierailijoiden avuksi ja iloksi. Sivustolle linkin 
lisääminen on ilmaista, palveluntarjoajat ovat itse vastuussa siitä, 
että sivustolle linkitettävä tieto on ajan tasalla. 

Lähetä lisäyspyyntö Visit Kaustisenseutu -sivuston 
palautelaatikkoon, ja kerro lyhyesti palvelustasi ja liitä mukaan 
yhteystiedot sekä www-linkki nettisivulle tai vaikkapa Facebook-
profiiliin, josta löytyy tietoa palvelusta.  

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa Anu Kauppilalta 
anu.kauppila@kaustisenseutukunta.fi 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 
 

MLL:n Halsuan osaston VUOSIKOKOUS 
ti 24.11.2020 klo 19 kunnantoimistolla 
Hallituksen kokous klo 18.30 Tervetuloa! 

 
 
LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 30.11. klo 18  
Keskustelemme Minna Lindgrenin kirjasta VIHAINEN LESKI. 
Kirjaa voi lainata kirjastosta.  
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät! 
 

 
 
SATUTUOKIO lapsille kirjastossa ti 17.11. klo 9.30-10.00. 
                       Tervetuloa kuuntelemaan! 
 
 
TARINAILTA kirjastossa to 19.11. klo 18.00 
Tule kuuntelemaan wanhoja halsualaisia tarinoita. 
                   Tervetuloa! 

 
 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
Yhdistyksen jouluruokailu järjestetään Masalassa  
pe 27.11.2020 klo 16.00.  
Ruoan hinta on 12 €/jäsen. Ruokailu on varattu 50 henkilölle, 
joten ensiksi ilmoittautuneet mahtuvat mukaan.  
Ilmoittautuminen su 15.11. mennessä  
Eija Mastokangas 040 868 4103 tai Maili Ruuska 040 576 5694. 
Osallistumme yhteismyyjäisiin, myyntipöydälle voi tuoda 
leivonnaisia ja käsitöitä myytäväksi yhdistyksen hyväksi. 
Eläkeliiton joululehti on ilmestynyt. Myyjät kiertävät ovilla, lehden 
hinta on 8 €. 
Jäsentietoja otetaan edelleen vastaan, jäsenmaksukeräys on ensi  
vuoden puolella. 



 


