
Halsuan Kuntatiedote vk 46 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 25.11.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Halsuan joulunavaus on peruttu koronaviruksen  
leviämisen estämiseksi. 

 
 

 
 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt tuulivoimakaavat uudelleen 11.11.2021  
kokouksessaan.  
 

KUULUTUS KAAVOJEN HYVÄKSYMISESTÄ  

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen osayleiskaavat  

Halsuan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.11.2021 Honkakankaan § 62 ja 

Kanniston § 63 tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. 

Osayleiskaavat mahdollistavat alueille yhteensä enintään 36 tuulivoimalaa. Honkakankaan 

yleiskaava-alueelle sijoittuu enintään 16 tuulivoimalaa ja Kanniston yleiskaava-alueelle enintään 

20 tuulivoimalaa. Oikeusvaikutteiset yleiskaavat on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a 

§:n mukaisina, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Hyväksymispäätökset (pöytäkirjanotteet) ovat saatavissa Halsuan kunnanvirastosta. 

Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-

osoitus on päätöksen liitteenä. 

Halsualla 16.11.2021 

KUNNANVALTUUSTO 

 

PUNTTISALIN KÄYTTÄJÄT: 
- punttisali varattu poikkeuksellisesti keskiviikkona 1.12.  
klo 18–19 palomiesten kuntotestejä varten  
- muina aikoina avoinna ja käytössä normaalisti   
 

Tsemppiä testeihin!   
     Liikuntatoimi 

 
 

Haluaisitko osallistua Halsuan Adventtikalenteriin? 

Kutsumme kaikki Halsuan asukkaat, yhdistykset sekä yritykset järjestämään koko Halsuan  

adventtikalenteria ajalle 1.12.-24.12.2021 klo 18.00. Tapahtuman on tarkoitus olla kaikille avoin 

ja ilmainen. Kalenteri voi olla jouluvalojen sytytys, joulukranssin ripustaminen, yhteinen  

joululauluhetki, runo tai mikä tahansa muu jouluinen tervehdys, jonka haluat jakaa. Tapahtumat 

on hyvä järjestää ulkona, jos mahdollista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestäjäksi Mirja  

Mastokangas 040-7717137. Joulukalenterin tapahtumat osoitteineen julkaistaan viikoittain  

kuntatiedotteessa sekä päivitetään Tapahtumat Halsualla – Facebook-sivulle.  

             Joulumielellä Halsuan Maa – ja kotitalousseura ja Alá Miina 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 
Halsuan Joulu 2021 ilmestyy ensi viikolla 
 

Kotiseutulehti on 25. ja siinä on sivuja 116 ja valokuvia  
230. Lehdessä on juttuja ja kirjoituksia monilta elämän  
alueilta; joulu- ja perinneaiheisista ajankohtaisiin. 
 
Lehden hinta on 10 euroa.  
Lehtien myynti joka kotiin Halsualla aloitetaan  
leijonien toimesta perjantaina 26.11.2021.  
 
Koronan huomioimme. Käytämme maskeja. Varat- 
kaa sopiva raha, myymme mielellään porraspäässä.  
Lehtien myyntipaikat 29.11. alkaen: K-Market  
Halsua, Jarmix, Kunnantoimisto ja Osuuspankki. 
 
Lehti on hyvä lahja ja joulutervehdys  
sukulaisille, ystäville kuin muillekin Halsuan  
asioista kiinnostuneille. 
 
LC- HALSUA/lehden toimituskunta 
(yhteydenotot ja palautteet, puh. 0405571260/Voitto) 

 

 

 

 


