
Halsuan Kuntatiedote vk 33 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 26.8.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Riutanmaan tuulivoiman YVA etäyleisötilaisuus  
ti 24.8. kello 18-20.00.  

 

Tapahtuma järjestetään etätilaisuutena Teams-sovelluksella. Tapahtumaan lii-

tytään linkin kautta, joka löytyy kunnan verkkosivuilta 

http://www.halsua.fi/hallinto/tuulivoimakaavat/. Voit avata linkin niin selaimella 

kuin myös Teams -sovelluksessa. Tilaisuuden video- ja äänikanavat ovat kaksi-

suuntaisia eli yleisö kuulee ja näkee esiintyjät ja esityksen, ja voi itse myös osallistua 

esittämällä kysymyksiä. 

 

Ennen tapahtumaa: 

 

- Tarkista, että internetyhteys toimii. 

- Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta. 

- Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset. 

- Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaetta-

essa puheenvuoron anto onnistuu helpommin. 

 

Tapahtuman kulku: 

 

- Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mi-

kit pidetään mykistettyinä. 

- Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyt-

tämällä "Nosta käsi"-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan 

pidäthän mikkisi suljettuna. 

- Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoit-

tamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella. 

 

Kunnanviraston valtuustosalissa ja kahvitilassa voidaan järjestää etäyhteystilaisuuksia 

max 10 hlö/tila, joissa voi osallistua kokoukseen. Tarpeen vaatiessa lisätään tiloja.  

Tilajärjestelyjen takia tarvitaan etukäteisilmoittautuminen keskukseen puh. 040 680 2211 

viimeistään tiistaina 24.8. kello 12 mennessä.  

 

Viimein ja vihdoin onnea ylioppilaille! 

Halutessasi voit onnitella ja muistaa tyttöjä:  

Tuulia Jussinmäki FI3850330320006455 
Jenna Kunelius FI8850330320017486 
Siiri Hietalahti FI4550330320005747 
Sini Hotakainen FI2150330320004724 

Jenna ja Siiri juhlivat läheistensä kanssa vallitsevan tilanteen vuoksi. 
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Liikuntatoimi tiedottaa: 

- Punttisalilla kävijät: noudattakaa ohjeistusta putsauksen ja siisteyden suhteen. 

Muistakaa huolehtia punttisalin käyttömaksusta! 

- Hallin varaukset ja tiedustelut (syksy 2021): 040–6802 240 / Hanne  

- Harjussa liikkujat: noudatetaan varovaisuutta Sylyvin montulla ja läheisyydessä, 

jossa mahdollisuus kohtaamiseen hevosen kanssa (maastossa varoituskyltit) 

Luontopolut ovat hyvässä kunnossa ja Sylyvin montulla on erinomaiset kuntoportaat. 

Aloitetaan syksy reippailemalla ja pidetään yllä hyvää kuntoa!       

 

 
Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
 

Bingoa pelataan tiistaisin Käpyhovilla.  
Seuraavan kerran ti 24.8. klo 18.00 alkaen.  
Huom. muuttunut aika! 
Tervetuloa! 
 

 

VUOSIKOKOUS 

    HALSUAN SOTAVETERAANIT RY:n vuosikokous ja kahvitilaisuus 

   pidetään kunnantalolla tiistaina 7.9.2021 klo 12.00. 

Esillä sääntömääräiset asiat sekä ns. ensimmäinen käsittely  

yhdistyksen purkamiseksi. Kaikki mukaan!  

 

 
”Osta tilalta- ja lähituotepäivän” 11.9. suunnittelupalaveri  
ma 23.8. klo 19 kunnantoimistolla.  

Tule mukaan ideoimaan terveenä ja mielellään maski kasvoilla😊! 

 

 
Huomio! 
Yleinen onkikilpailu Tiilisaaren sillan luota lauantaina 21.8.2021 klo 

11–15.00. Kaikki kalat punnitaan (paitsi hauki) ja mäskätä saa. Kil-

paillaan myös pyttykilpa ja puffettikin on paikalla. Kaikki kalan saa-

neet saavat palkinnon.  

Osallistumismaksu 10 €.  

Tervetuloa!    järj. Kalastuskunta 

 

 
 


