Halsuan Kuntatiedote vk 22 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 10.6.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

KUNNALLISVAALIT 2021
Sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä toimitetaan kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa valitaan Halsuan kuntaan 15 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka päättyy
31.5.2025.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00
asti. Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo.
Ennakkoäänestystä toimitetaan 8.6.2021 saakka.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto seuraavina aikoina:
ma-pe
la-su
ma-ti

-4.6.2021 klo 09.00-16.00
5.-6.6.2021 klo 12.00-15.00
7.-8.6.2021 klo 09.00-16.00

Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus.
Todistuksena hyväksytään henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen kelakortti.
Äänestäjien toivotaan ottavan oman kynänsä mukaan koronaturvallisuuden vuoksi. Kynä
voi olla kuivamustekynä mustalla tai sinisellä musteella tai lyijykynä.
Äänestykseen kulku valtuustosalin ulko-oven kautta (paloaseman takaa).
Kotiäänestys suoritetaan 8.6.2021 mennessä ennakkoon ilmoittautuneille.
Ennakkoäänestys on mahdollista suorittaa ulkoäänestyksenä ajanvarauksella.
Varaa aika puh. 040 680 2202 (Jari Penttilä) tai 040 680 2211 (keskus).
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Muista äänestää! Halsuan Keskustan ehdokkaiden ehdokasnumerot 2-19.

AVIn päätös kokoontumisista Keski-Pohjanmaalla 15.6.2021 saakka
•
•

Osallistujamäärä rajoitettu sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa
50 henkilöön.
Soiten suositus on kuitenkin max. 20 henkilöä ulkotiloissa.

Halsua-viikko 3.-11.7.2021
Alustava päiväkohtainen ohjelma
Huom. ohjelma voi muuttua koronarajoitusten mukaan
Koko viikon ajalla tapahtuvaa
•
•
•
•

Halsua-talolla kesäkahvila koko viikon
Halsua-talon pihalla voi pitää kirpparipöytää kirpparikierroksella
paikallisten taiteilijoiden kuvataidetta näytteille koko viikon ajalle
taiteilijoita pyydetään ilmoittautumaan Timo Marjusaarelle, puh. 040 718 3688
tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi
• kesäkahvila museolla
• maalauskurssi Olga Melet-Pajuojan vetämänä, kunnantoimisto

lauantaina 3.7.

klo 11-16 kirpparikierros, saa pitää myös pop-up kahviloita
klo 18 rantalentopalloa uimarannalla

sunnuntai 4.7.

klo 12 Kalottimenjärven jumalanpalvelus
klo 17 Miljoonaravit

maanantai 5.7.

klo 12-15 Ylikylä-päivä, ohjelmaa lapsille

tiistai 6.7.

klo 12 frisbeegolf-kurssi ja kisa Käpylässä
klo 18 runonlausuntaa, runoryhmä Hellen Hietalahti, Museo
klo 19 jooga, Anette Hietalahti, Museo

keskiviikko 7.7 .

klo 12-15 airsoft Meriläisen montulla,
kolmen kunnan turnaus.
klo 13 karaoke ja tanssit (eläkeliitto) Nuorisoseuran talolla
klo 19 kansanlaulukirkko Halsuan Helmessä

torstai 8.7.

klo 13-16 muttia museolla (Seija Varila)
klo 17 jalkapallopeli Meriläisessä, perhepeli

perjantai 9.7.

vohvelikestit Halsua-talolla klo 12-15
peli-ilta/disko nuorille Nuopparilla klo 18
terassikauden avajaiset Kuntotalolla klo 19, livemusiikkia

lauantai 10.7.

klo 12 höntsä-pesistä Käpylässä
▪ vapaa osallistuminen
klo 16 hautausmaakierros
klo 18 yhteislaulutilaisuus museolla

sunnuntai 11.7.

klo 10 jumalanpalvelus museolla
▪ A’la Miina järjestää kahvit
▪ mahdollisesti lähetysväki valmistelee lähetystilaisuutta
jumalanpalveluksen jälkeen

Piha-kirppiksen pitäjiä pyydetään ilmoittamaan tiedot
keskiviikkoon 16.6. mennessä
sähköpostitse osoitteeseen kuntatiedote@halsua.fi tai puhelimitse 040 680 2211
- nimi, osoite ja lyhyesti, mitä tuotteita on tarjolla
Kun kaikki kirpputorin pitäjät ovat tiedossa, teemme kartan kohteista ja julkaisemme sen
kuntatiedotteessa sekä kunnan facebook-sivuilla

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7
Ruokajaot:

pe 11.6.
pe 2.7.

klo 17-17.45
klo 17-17.45

Lämmin kiitos metalliromun lahjoittajille!
Kuormaan kertyi yli 16 tonnia metalliromua. Osaan paikoista ei rekan kanssa päässyt mutta
pyrimme järjestämään syksyllä uuden keräyksen, mikäli hinta pysyy riittävänä.
Avustamme mahdollisuuksien mukaan myös romujen siirrossa paremmille paikoille
– palataan asiaan!
t. Timo Marjusaari

Ylikylän kyläyhdistys ry:n vuosikokous sunnuntaina 13.6. klo 19 Kuntotalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä suunnitellaan kesän tapahtumia. Kokoonnutaan
rajoitusten mukaan tarvittaessa ulkona. Kahvia ja pullaa. Tervetuloa!
Ylikylän Kyläyhdistys ry

Kaustisen musiikkilukion ylioppilasjuhla
Vallitsevan koronatilanteen takia juhla jouduttiin siirtämään elokuulle, joten ylioppilaaksi
valmistuneet Tuulia Jussinmäki, Jenna Kunelius ja Sini Hotakainen juhlivat silloin, samoin jo
viime syksynä valmistunut Siiri Hietalahti. Toivottavasti näemme juhlissa 28.8.

