
Halsuan Kuntatiedote vk 41 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 21.10.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

SATUTUOKIO 

Lapsille kirjastossa ti 19.10. klo 9.30-10.00. Tervetuloa! 

 
Olemme perustamassa Pihlajatuvalle pienimuotoista kuntosalia.  
Jos kotoasi löytyy ehjiä, sinulle tarpeettomia kuntoiluvälineitä,  
ottaisimme niitä mielellämme vastaan. 
Haaveilemme parista kuntopyörästä, soutulaitteesta ja kävely-/ juoksumatosta.  
Myös kevyille käsipainoille löytyy käyttöä. 
Otathan yhteyttä, että voimme yhdessä keskustella, onko laite meille sopiva.  
Puhelinnumeromme on: 040-804 5880. 
Kiitos jo etukäteen!  
 

T: Pihlajatuvan väki 

 

KINKKUBINGO 
Jatkuu Halsuan Helmessä pe 15.10. Klo 18.00.  
Pe 29.10 ei ole bingoa, koska Helmen sali on silloin varattu.  
Tervetuloa!           Masan Caravan ry 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
"TANSSI TAVAKSI" Kaustisen yhdistys kutsuu tanssimaan  
Köyhäjoen Mäntymajalle la 23.10. klo 13-16 tahdittajana Peltolan pojat.  
Yllätyksiä, buffetti. Liput 5 €. 

 

Syyslomaviikon perinteinen AIRSOFT-turnaus 
keskiviikkona 20.10. klo 12-15  

Meriläisen montulla. Mehu- ja makkaratarjoilu. Sään mukainen varustus. 

 

VETERAANIKONSERTTI - Halla 6 vuotta 
su 17.10.2021 klo 14 Seurakuntatalolla 

 
Lauluyhtye Halla, Risto Hotakainen viulu, Hanne Jylhä harmooni ja Simo Venetjoki 
harmonikka esittää konsertissa mm. veteraanilauluja ja musiikkia kiitokseksi 
veteraanisukupolven työstä ja taistelusta kotiseudun ja isänmaamme hyväksi. 
Kenttähartauden pitää Juha Karhulahti. Yksinlaulua Jorma Koivuniemi. 
Yhteislauluna Kaitsija maan sekä taivaan . . . 
Tilaisuuden tauolla kahvitarjoilu (vapaaehtoinen kahviraha seurakunnan 
diakoniatoimintaan). 
Konsertti koostuu 15 laulusta ja musiikkiesityksestä päättyen yhteislauluun. 
Veteraanin iltahuuto.   Tervetuloa! 
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Tiedoksi kaikille Halsuan luontokohteissa liikkuville: 

siirrymme toteuttamaan kunnan luontoreiteillä ja -kohteissa ROSKATONTA RETKEILYÄ. 

Noudatamme reiteillä vastuullista retkeilyä ja viemme mukanamme roskat, jotka mukanamme 

tuommekin.  

Roskattoman retkeilyn periaatteita: 

• Retkeilijästä ei jää jälkeäkään luontoon. 

• Pakkaa eväät kestäviin ja uudelleen käytettäviin rasioihin ja pusseihin. Näin mukanasi 
kulkee tulevaa pakkausjätettä mahdollisimman vähän. 

• Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai 
autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä – kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muo-
via – ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyl-
lisiä kaasuja. 

• Älä jätä poltettavaa jätettä muiden huoleksi esimerkiksi polttopuuvajoihin. 

• Tuo vaarallinen jäte ja sekajätteet pois maastosta. 

• Siivoa aina omat ja tarvittaessa myös muiden jätteet. Pidä mukanasi pientä muovipussia 
maastossa löytyviä roskia varten. 

• Kohtelias tupakoitsija kerää tumpit omaan rasiaansa ja tyhjentää rasian myöhemmin  
jäteastiaan 

 
Luonto on yhteinen asiamme – pidetään siitä huolta! 

       

Hallin varaus: 

- halli on poikkeuksellisesti varattu la 16.10. klo 12–17! 

 

LIIKUNNALLISTA SYYLOMAA KAIKILLE!     Liikuntatoimi 

 

VESIMITTAREIDEN LUENTA 
 
 Halsuan Vesi Oy pyytää vesilaitoksen alueella olevien vesimittareiden  

lukemia 15.10.2021 mennessä.  
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia. 

 
 puhelin  040 680 2225, voit jättää lukeman ja nimen myös 

tekstiviestinä tai WhatsApp-viestinä 
 sähköposti  eija.aksela@halsua.fi 
 
Ilmoituksen voi jättää myös kunnanvirastoon (joko tällä tai jollain muulla paperilla) 
Vesilaitoksen toimesta tehdyn luennan taksa on 24,80 €/kerta 
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