
Halsuan Kuntatiedote vk 40 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 14.10.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa ti 12.10. klo 9.30–10.00.  

TERVETULOA! 

 
 

Hallin käyttäjät!      
Hallin ovet ovat avoinna joka päivä klo 6–21.    

Punttisali ja halli ovat kaikkien käytössä – myös ulkopaikkakuntalaiset ovat tervetulleita! 

Hallivuoroja voi edelleen varata. Punttisaliin ei ole varausmahdollisuutta. 

Muistetaan maksaa punttisalimaksu, huolehditaan laitteiden ja painojen putsauksesta sekä kä-

sidesin käytöstä! Tehdään hallitreenaamisesta turvallista ja kaikille miellyttävää       

          Liikunnallista loppusyksyä toivottaen, Liikuntatoimi 

 

Lauantaina 16.10. matka Seinäjoelle Ideaparkkiin  

(jonka yhteydessä duudsonit activity park).  

Hinta 10 € (otathan tasarahan). Hintaan sisältyy meno- ja paluukyyti. Lähtö yritystalolta klo. 9.30 

ja lähtö takaisin Ideaparkista klo 16.30. Ilmoittautuminen viimeistään 12.10 mennessä nume-

roon 040 7183688 tai sähköpostitse osoitteeseen halsua4h@halsua.fi . Muistathan että alle 12-

vuotiaalla täytyy olla joku yli 15-vuotias mukana. Vahva maskisuositus reissun ajan. 

 

”Halla 6 vuotta laulanut” -konsertti veteraanien kunniaksi 
Halsuan seurakuntatalolla 17.10. kello 14.00. 
Tervetuloa!  

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
 

"Nettioppia ikäihmisille" -kurssia ei ma 11.10. Jatketaan 18.10. klo 16.00. 

 
Yhdistyksen syyskokous pidetään Halsua-talolla ke 27.10.2021 klo 13.00.  
Tervetuloa!             hallitus 

 
Piirin teatterimatka Helsinkiin 
Piiri järjestää teatterimatkan Helsinkiin "Niin kuin taivaassa" -esitykseen 3.-4.12.2021  
(Pääosassa Oona Airola). 
Lähtö pe 3.12., yöpyminen hotelli Presidentissä kahden hengen huoneissa, aamupala, omaa 
aikaa kunnes lähdemme teatteriin klo 13.00. Näytöksen jälkeen kotimatkalle.  
Matka maksaa 210 €/henkilö. 
Ilmoittautuminen pikimmiten sihteerille 040 5765694 tai Eijalle 040 8684103. Piiri on tilannut 50 
lippua ja puolet on jo varattu, joten ilmoittaudu heti, jos matka kiinnostaa. 

 

                 Perhonjokilaakson rhy 
                    Metsästäjätutkintoja ti 12.10. ja 26.10. klo 18 Vetelin keskuskoululla.  

                    Lisätietoja Erja 040 5479 308 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
mailto:halsua4h@halsua.fi


 

Tulossa 29.10 Ylikylässä Kuntotalon avajaiset.  
Ohjelmassa mm yhteislaulua, erilaisia musiikkiesityksiä, Halla- ja Manna-kuorot esiintyy.  

Yhdistys tarjoaa kakkukahvit. Myöhemmin ilta jatkuu karaoken merkeissä.  

Avajaispäivää on koronan vuoksi siirretty. Juhlistetaan nyt yhdessä uutta Kuntotalon ilmet-
tä ja toimivia tiloja. Nyt on Kuntotalolla myös porrashissi, joten saamme kaikki halukkaat 
yläkertaan nauttimaan viihdyttävästä ohjelmasta yhdessä. 
Tarkempaa ilmoittelua juhlasta lähempänä ajankohtaa. 
Ylikylän Kyläyhdistys 

 

 

Kuka kulkee pisimmälle? - Kuntohaaste 

Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet, sekä Perho järjestävät yhdessä kilpai-

lun siitä, mikä kunta liikkuu pisimmälle. Kilpailun aikaväli on 18.10–14.11.   

Kaikenlaiset liikuntamuodot (hyötyliikunta, lihaskuntoilu, kestävyysliikunta ja urheilu) hy-

väksytään. Osallistua voit siis vaikkapa haravoimalla lehtiä pihaltasi, pyöräilemällä työpai-

kallesi, tai kuntosalilla painoja nostelemalla. Kaikenlainen liikunta lasketaan. Osallistuja-

korttiin merkitään liikuntasuoritukseen käytetty aika, josta vapaa-aikatoimet myöhemmin 

laskevat miten pitkälle liikuntaan käytetyllä ajalla olisi keskiverto aikuinen kulkeutunut 

(keskiverto aikuinen liikkuu tuntiin n. 5,4 km matkan). Katsotaan mikä kunta pääsee pi-

simmälle! 

Vapaa-aikatoimet arpovat kaikkien osallistuneiden kesken Polar Unite- urheilukellon (ar-

vo n. 120 €) Lisäksi vapaa-aikatoimet palkitsevat kolme oman kuntansa osallistujaa.  

Palauta täytettynä 22.11 mennessä kunnantalolle. Hyvää ja liikunnallista syksyä kaikille!   

Alaosasta voi leikata tai kopioida osallistujakortin. Osallistujakortteja saa myös kunnanta-

lon aulasta. 

 

 Kuka kulkee pisimmälle? - kuntohaaste  

Nimi:  

Osoite:  

Puh:      

Pvm. Suoritus 
(aika) 

Pvm.   Suoritus 
(aika) 

Pvm.   Suoritus 
(aika) 

18.10  27.10  5.11  

19.10  28.10  6.11  

20.10  29.10  7.11  

21.10  30.10  8.11  

22.10  31.10  9.11  

23.10  1.11  10.11  

24.10  2.11  12.11  

25.10  3.11  13.11  

26.10  4.11  14.11  



 

Kaustisen seutukunta tiedottaa 

 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme 

elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa 

ja monipuolista yhteistyöverkostoa. 
 

Paju- ja biohiilipäivä Sykäräisissä 25.10.2021 

 

Tule mukaan tutustumaan Kaustisen seudun (Halsua, Lestijärvi, Kaustinen, Toholampi, Veteli) 

alueen uusiin mahdollisuuksiin biomassojen jalostamisessa! Päivä on konkreettinen rautaisan-

nos niin biokaasuun, pajun jalostamiseen biohiileksi, turvepeltojen uuteen käyttöön, pyrolyysiin. 

Päivän ohjelma toteutetaan Sykäräisissä FinnSpringin ja Wennströmin tilan alueella. Päivä aloi-

tetaan Lylyn Pisarassa, FinnSpringin pihapiirissä. Tilaisuuden järjestää Kaustisen seutukunnan 

MAURO ja Kiertoon –hankkeet.  

 

Ilmoittaudu 18.10. mennessä osoitteessa: kaustisenseutu.fi/tapahtumat/paju-ja-biohiilipaiva/  

 

Tervetuloa mukaan maaseudun uusien mahdollisuuksien päivään! 

  

  

 

TIENOO-hankkeen tupailta Halsualla 

Aika: 11.11.2021 klo 18:00-20:00  

Paikka: Halsuan kunnan valtuustosali. Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 

Aihe: Yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien avustusten hakeminen, lainsäädännön 

muutokset, turvallisuus, tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset asiat. 

Ilmoittautuminen: 2.11.2021 klo 16:00 mennessä puh. 044 561 21 54 tai  

erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 

 

 
 

 
Elämä Solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä! 

 

Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja arjenhallintaan.  
Palvelut tuodaan tarvittaessa osallistujan kotiin saakka. Hankkeessa on myös ryhmätoimintaa, 
jonka sisältöä suunnitellaan osallistujien tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien 
kanssa. 
 
Mukaan Halsualla: joka toinen perjantai klo 10–12.00, seurakuntatalo. Kahvitarjoilu! 
 
Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan tai Mauriin:  
 
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi 
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi 
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