
Halsuan Kuntatiedote vk 39 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 7.10.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 
Halsuanjärven vedenkorkeus 
ELY-keskus on luopunut kaikista vedenkorkeuden ilmoittavista puhelinvastaajista siirryttyään 
uuteen tekniikkaan. Tästä syystä Halsuanjärven vedenkorkeuden puhelinvastaaja numerossa: 
0405013094 ei toimi. Halsuanjärven korkeus (N43-tasossa) päivittyy varttitunnin välein ja löytyy 
täältä: https://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/data/W4900220_N43.txt  

      Tekninen toimi 

 

TIEDOKSI HARJUSSA LIIKKUJILLE! 
Harjussa alkavat kuntopolkujen kunnostustyöt ensi viikolla (vko 40). 

Liikkeellä on kaivinkone, joka aukaisee kuntopolkujen pinnan Harjun  

pisimmän lenkin (noin 4 km) osalta. Huomioithan tämän liikkuessasi  

Harjussa ja noudatat erityistä varovaisuutta!    

       Liikuntatoimi 

 

4H:n AIRSOFT-kerho kokoontuu Sylyvin laavulla perjantaina 1.10.  

klo 16–18. Ja siitä eteenpäin lokakuun ajan perjantaisin samaan aikaan  
säiden salliessa. Marraskuulla siirrymme airsoftaamaan lauantaisin –  
ilmoitamme myöhemmin aikataulun. Muistakaa pukeutua lämpimästi ja  

             kuljettakaa aseet paikalle suojakotelossa tai pussissa. 
  

Perjantain peli-illat 8.10. alkaen yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille perjantaisin  

18.15–22.00 nuorisoseuran talolla. 

 

KINKKUBINGO 
alkaa pe 8.10.2021 klo 18.00 
Halsuan Helmessä, Lehtomaantie 151,  
ja jatkuu 5 seuraavana perjantaina, viimeinen pe 12.11.2021.  
Tervetuloa!       Masan Caravan ry 

 

Hiljan lenkki kierretään Ylikylässä 8.10. perjantaina Hiljan päivänä.  
Alkulämmittelyn jälkeen lähtö Kuntotalolta. Kokoonnutaan kello 18.30.  
Lenkin jälkeen puffetista mehua ja makkaraa sekä kahvia.  
Läsnäolijoiden kesken arvontaa. 
Ylikylän kyläyhdistys 

 
 

LUKUPIIRI maanantaina 25.10. klo 18 kirjastossa.  
Keskustellaan Antti Heikkisen humoristisesta teoksesta KEHVELI.   

Kyseistä kirjaa on lainattavissa kirjastosta. TERVETULOA!  

 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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Avoimet Halsuan frisbeegolf kisat 9.10.2021 klo 11.00 

Kilpailussa pelataan 2 kierrosta, ensimmäinen alkaa klo 11.00 ja toinen 14.00. 

Sarjat:  - Avoin  osallistumismaksu 5 € (sis. 1 € holaripotti) 

- rating <900 osallistumismaksu 5 € (sis. 1 € holaripotti) 

- ilmainen (rating max 800) sarja maksuton, tarkoitettu vähemmän kilpailevil-

le/aloittelijoille, joiden metrix rating max 800. 

 

Paras Halsualla asuva halsualainen heittäjä palkitaan myös.  

 

Ilmoittautuminen Metrix:n kautta perjantaina 8.10.2021 klo 21.00 mennessä. 

Osallistumismaksu Mobilepay:llä PJLFG Halsua n:o 82031 perjantaina 8.10.2021 klo 22.00 

mennessä. Mikäli sinulla ei ole Mobilepaytä tai on muuta asiaa, yhteys TD:hen  

Juha-Matti Jyrkkä 050 5597 568. 

 

Palkinnot kisaan ovat lahjoittaneet Halsuan kunta, Halsuan Helmi, Perhonjokilaakson frisbeegolf 

ry, Co2 Compensate Finland Oy, MuoViitala Oy, Halsuan 4H. Kiitos.  

 

Rataa on kesän aikana kunnostettu uusimalla tiipaikkoja ja lisäämällä 2 koria, eli nykyään 20 

väyläinen. Uutena 9 korinen baana, missä jo olevia koreja on käytetty ja lisätty 2 uutta. 

 

Kiitoksen Halsuan kunnan viranhaltijoille ja yrityksille asian eteenpäin saattamiseksi.  

K-Market Halsua, Halsuan Helmi, Hietalahti ja Pojat, Halsuan Apteekki, LC-Halsua, Kuljetusliike 

Hotakainen Oy, Taxi Eerikki Pulkkinen, TuomiTurve ja Kone Oy.  

        

  Eläkeläisten frisbee poppoo 

 

 

Lyhty seurakunta, Perhontie 7, www.lyhtyseurakunta.fi 

Ruokajakelut lokakuussa: pe 8.10 klo 17.00  
 pe 22.10. klo 17.00 
 

Lyhty-kirppis perjantaisin klo 12.00–18.00. 
               Rukous- ja keskusteluillat perjantaisin klo 18.00.  
 
Todistus: Tapahtui v. -95 Vienan Karjalassa Belomorskissa pienessä Lehdon kylässä. Pidimme 
sen kylän kulttuuritalossa hengellistä kokousta. Istuin sillä hetkellä yleisön (n. 100 henk.) jou-
kossa. Viereeni istui parrakas keskikokoinen mies ja usein katsoi ja puhui minulle, että hänellä 
on kotona 7-vuotias poika, täysin halvaantunut, ollut 5 vuotta. Tämä isä oli ajanut autolla kolarin, 
jossa tämä poika 2-vuotiaana vammautui niin pahoin, ettei Moskovan huippulääkärit antaneet 
mitään toivoa pojan parantumiseen. Nyt tämä isä pani toivonsa meidän julistamaan Jeesukseen 
ja pyysi että menisimme pojan luokse rukoilemaan. Pyysin häntä hakemaan, jos mahdollista, 
pojan kokoukseen. Kun me kaikki rukoilimme pojan puolesta, syntyi tähän lääkärien tuomitse-
maan ”kasviin” elo. Meni kaksi viikkoa ja tämä 7-vuotias poika juoksi kotinsa pihalla terveenä. 
Tästä pojasta tuli ns. Belomorskin ihme ja sana levisi. Monet ottivat vastaan pelastussanoman, 
saivat syntinsä anteeksi, monet kokivat ruumiillisen terveyden. Jeesus elää tänäänkin, kiitos 
kaikkivaltiaalle Jumalalle!  
      
Tervetuloa tilaisuuksiin!     -Mukana ollut Esko 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


