
Halsuan Kuntatiedote vk 26 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset ti 8.7.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Kunnanvirasto on suljettu 12.–30.7. Avoinna taas 2.8. alkaen.  

Viimeinen kuntatiedote ennen sulkua ilmestyy ensi viikolla (vk 27),  

johon ilmoitukset to 8.7. klo 12 mennessä. 

      Sulun jälkeen ensimmäinen kuntatiedote ilmestyy viikolla 31,  

              johon ilmoitukset to 5.8. klo 12 mennessä. 

 

Halsuan labra suljettu 28.6.-8.8.2021, 

aikoja voi tilata Tunkkarin labraan. Tilattujen hoitotarvikkeiden jako toimii sulun aikana  

Kannelmasta, josta tavarat voi hakea arkena klo 12–14 välisenä aikana. 

Hyvää kesää!  

 

 
58. Miljoonaravit Käpylässä su 4.7.21 klo 18.00.  

Ohjelmassa 10 kärrylähtöä, monte ja 2 ponilähtöä. 
Ponilähdöt starttaa klo 17.30 ja 17.45 ja niiden välissä juostaan 
Keppihevoslähdöt lapsille.  
Sarjat 1-6v ja 7-12v. Ilmoittautuminen Kepparikisoihin Käpyhovin 
portailla klo 17.00-17.15 tai Facebookin kautta klo 16 mennessä! 
Paikalla taas Kolomen Kokin Katupaja, Liisankankaan jäätelö,  
Reijon lakupiste, muikkukauppias...myös vohveleita! 
Lippu 10 €, sis. käsiohjelman. (alle 16-vuotiaat ilmaiseksi) 
Tervetuloa! Halsuan Hjy 

 

Hei kaikki pesiksestä kiinnostuneet lapset/nuoret!   

Ensi viikon tiistaina, keskiviikkona ja torstaina (6.-8.7.) Käpylässä pide-

tään Pesiskerho klo 10-12. Vetäjänä toimii tuttuun tapaan Iina Koskela.  

Vierailevina tähtinä Halsuan omat pojat Perttu Ruuska (tiistaina) ja Mikko 

Kanala (torstaina). Mikäli sinulta löytyy kypärä, räpylä, pallo ja/tai maila, 

ota ne mukaan. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan pesiksen saloista!       

Halsuan Toivon pesäpallojaosto ja Liikuntatoimi 

 

Oili Mastokangas lomalla 5.7.-6.8.21. 

Marjusaaren Maamiesseura toivottaa kaikille hyvää kesää! 

 

Kirkkotiellä autoilija, noudatathan erityistä varovaisuutta, alueella liikkuu lapsia.  
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Halsua-viikko 3.-11.7.2021 

 

Lopullinen ohjelma. Huom. aiempaan julkaisuun on tullut muutamia muutoksia. 

 

Koko viikon ajalla tapahtuvaa  

• Halsua-talolla kesäkahvila ma-pe kello 12-15 

• paikallisten taiteilijoiden kuvataidetta näytteillä koko viikon ajalla 

• kesäkahvila museolla, avoinna ke-su klo 12-18 

• raamatturata ma-pe perennapuistossa päiväkodin takana 

• maalauskurssi Olga Melet-Pajuojan vetämänä kunnantoimistolla ma 5.7.- pe 9.7. 

klo 10-13. Kurssilla on avoimet ovet, kaikki ovat tervetulleita katsomaan kurssilaisten 

työskentelyä. Kurssille otetaan 10 osallistujaa. Osallistumismaksu 20 €, joka maksetaan 

käteisellä kurssille saapuessa. Mukaan mahtuu vielä.  

Ilmoittautumiset s-postitse osoitteeseen: halsua.kunta@halsua.fi 

• tapahtumiin ei ole sisäänpääsymaksua, ellei toisin mainita 

 

 

lauantaina 3.7.  klo 11-16 kirpparikierros, saa pitää myös pop up -kahviloita.  
Katso kirppiskohteet viikon 25 kuntatiedotteesta. Pihakirppiskier-
ros tapahtuman löydät myös kunnan facebook sivuilta. 
Meriläisentie 148 Himmeli- ja tilkkutyönäyttely avoinna myös kirppis-
kierroksen jälkeen ja sunnuntaina iltapäivällä. 

  klo 18 rantalentopalloa uimarannan beach volley -kentällä  
 

sunnuntai 4.7. klo 12 Kalottimenjärven jumalanpalvelus  
klo 18 Käpylässä 58. Miljoonaravit. Ohjelmassa mm. Minimiljoona-
ponilähdöt, Monte ja Reemi Salmelan muistoajo. Tervetuloa nautti-
maan aidosta ravitunnelmasta! Liput 10 €, sis. käsiohjelman. Alle 16-
vuotiaat ilmaiseksi.  

 
maanantai 5.7.  klo 12-15 Lastenpäivä Ylikylän kuntotalolla. Ohjelmassa hevos-

ajelua Jarmo ja Hotleri, kasvomaalausta, pomppulinna. Kanttii-
nissa myynnissä hattaraa, jäätelöä ja ulkona makkaraa. 

  klo 18 pyöräretki (Kalottimenlenkki), lähtö Kotipesän pihalta 

 
tiistai 6.7.  klo 10-12 Pesiskerho Käpylässä, vetäjinä Iina Koskela ja Perttu 

Ruuska 
klo 12 frisbeegolf-kurssi ja -kisa Käpylässä  
klo 18 Eino Leinon päivä museolla. Leinoa sanoin ja sävelin, esiintyjinä 
mm. Riihimäki Brothers, Manna -kuoro ja runoryhmäläiset 

  klo 19 joogaa museolla, ohjaajana Anette Hietalahti 
 

keskiviikko 7.7. klo 10-12 Pesiskerho Käpylässä, vetäjänä Iina Koskela 

klo 12-15 airsoft Meriläisen montulla, kolmen kunnan turnaus. Kokoon-

tuminen Sylyvin laavulla. Alaikäisiltä lapsilta vanhempien suostumus. 

Lomakkeen voi täyttää paikan päällä tai osoitteessa 

www.halsua.4h.fi/tapahtumat-ja-kerhot/  

  klo 13 karaoke ja tanssit (eläkeliitto) Nuorisoseurantalolla  
  klo 19 kansanlaulukirkko Halsuan Helmessä  

klo 19 lasten yleisurheilukisat Käpylässä, kaikille osallistujille palkinnot 
(lahjoittajana K-Market Suvi Jylhä) 
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torstai 8.7.  klo 10-12 Pesiskerho Käpylässä, vetäjinä Iina Koskela ja Mikko 

Kanala 
klo 14-16 museolla muttia myytävänä (Seija Varila) 

  klo 18 perhejalkapalloa Meriläisen koulun kentällä 
 
perjantai 9.7.  klo 12-15 vohvelikahvila Halsua-talolla  

klo 18 lasten ja nuorten disko ja peli-ilta Nuorisoseurantalolla. Kaikille 
osallistujille limsaa (tarjoajana K-market Suvi Jylhä) 
klo 19 elävää musiikkia Kuntotalolla. Jukan bändi Hupisoittajat esiintyy, 
saa tanssia. Kanttiinissa myynnissä kahvia ja pullaa, ulkona makkaraa.  

 
lauantai 10.7.  klo 12 höntsä-pesistä Käpylässä – omat vermeet mukaan! 
  klo 16 hautausmaakierros  

klo 18 yhteislaulutilaisuus museolla. Laulattajana BumtsiBumista tuttu 
Jari Puhakka. Säävaraus, varapaikkana Nuorisoseurantalo  

 
sunnuntai 11.7.  klo 10 jumalanpalvelus museolla  

• kahvit tarjoaa A’la Miina 

• myynnissä arpoja lähetystyön hyväksi 
 
 
 
 

    
  
 

   
 
 

   
 
 

 

Tervetuloa! 



 

PERHONJOKILAAKSON RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMII 

 

• Jousiampumakoe to 8.7. klo 18.-18.30 Sikaharjun ampumarata Veteli 

 

• Metsästäjätutkintoon valmistava koulutus ”metsästäjäkurssi” 10.-11.7. Kaustinen Jahtila, 

ilmoittautumiset WA Erja 040 5479 308 

 

• Ampumakokeet Pahkaharjun ampumarata   

o su 25.7. klo 12, to 5.8. klo 18, su 15.8. klo 12, su 5.9. klo 12 

 

• Ampumakokeet Sikaharjun ampumarata Veteli 

o la 17.7. klo 11, la 24.7. klo 11, la 31.7. klo 12, la 4.9. klo 11, la 11.9. klo 11 

 

• Riistakolmiot lasketaan 24.7.–8.8., rhy kannustaa laskijoita 20 eur/laskija (max 9x20) 

 

• Toiminnanohjaaja Erja Kukkola 040 5479 308 (ilt.) perhonjokilaakso(at)rhy.riista.fi 

 

• tapahtumat löytyvät riista.fi/tapahtumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


