Halsuan Kuntatiedote vk 11 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 24.3.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

TIEDOKSI!
Kunnan tilojen tilavaraukset hoituvat seuraavasti:
*urheiluhalli ja koulu:
- Mervi Patana, puh. 040-6802 245
- Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240
*Käpyhovi ja kunnantoimisto:
- Sini Pannula, puh. 040-6802 208
*museo:
- Timo Marjusaari, puh. 040-7183 688

Muutos kirjaston aukioloaikoihin:
-

kirjaston henkilökunta paikalla perjantaisin klo 14–18
kirjasto muulloin auki entiseen tapaan
Kirjastotoimi

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 23.3.2022 klo 19
Huom! vapaalla hiihtotyylillä.
Hiihtoja sponsoroi Hietalahti ja Pojat Oy
Tervetuloa! Hiihtojaosto

HALSUAN TOIVO
Vuosikokous torstaina 31.3.2022 klo 19.00 Halsuan yhtenäiskoululla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Johtokunta

4H-KERHOJA
4H HEPPAKERHO alkaa sunnuntaina 20.3. klo 15–16 1.- 6. lk:laisille Karhulahden tilalla. Sään
mukainen varustus ja iloinen kerhomieli. Kerhonohjaajina Josefiina Kangas ja Pihla Pahkasalo.
4H TANSSIKERHO kokoontuu koululla maanantaisin 15.30–17.00 1.-6 lk:laisille koulun salissa ja
pääsy takaovesta. Kerhonohjaajina Iida Koski ja Rebekka Helin.
4H LIIKKISKERHO kokoontuu koulun salissa tiistaisin 17.30–18.30 esikoulu-5 lk:laisille. Ohjaajina
Iina Koskela ja Iida Leponiemi.
4H AIRSOFT-KERHO kokoontuu perjantaisin 16.30–18.00 Meriläisen montulla sään niin salliessa.
Kerhonohjaajana Pyry Hietalahti.
Peli-illat yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille ns:n talolla perjantaisin klo 18–22

Tervetuloa Halsuan yrittäjien yhteiselle
aamupuurolle ti 22.3. klo 8.00 Kotikulumaan.
Paikalla on Fennian edustaja Friis Pål.
Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille halsualaisille yrittäjille.

Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry
Piirin pilkkikilpailut to 31.3.2022 Vetelissä Patanan kyläjärven rannassa, os Aittaniemi, Patana.
Kisakanslia avautuu klo 9.30 ja punnitus alkaa klo 13.00.
Sarjat: Naiset yli ja alle 70 v, miehet yli ja alle 70 v, ja joukkuekisa.
Eläkeliiton Halsuan yhdistyksen jäsenille osanottomaksut maksaa yhdistys.
Lisätietoja piirin sivuilta sekä sihteeriltä 040 5765694
Tervetuloa entiset ja uudet harrastajat!
Bingo Käpyhovilla joka tiistai klo 18.00.
Erkki Kujala luennoi päiväkahveilla 30.3. klo 13.00 teemalla: Riisitautisukupolvesta hyvinvointi
Suomen rakentajiksi, eli miten sotasukupolvi on selvinnyt henkisesti. Samalla hän esittelee
kirjaansa Sisulla ja sydämellä. Kirjaa on saatavana tilaisuudessa hintaan 25 €.

Halsuan siirtolaisuustiedon kerääminen
Aloitustilaisuus lauantaina 19.3.2022 klo 14.00 Halsuan kunnantalolla.
Hankkeen vetäjä Kauppi Virkkala esittelee K-P Siirtolaisuushankkeen kotisivuja ja hanketta
muutoinkin. Hankkeen tarkoitus on kerätä siirtolaisten tarinoita, valokuvia, kirjeitä, kortteja, artikkeleita ja kirjoituksia, kalentereita, kuvia muistoesineistä ym. Tehdään haastatteluja, skannauksia,
kuvakopioita, esineiden valokuvaamisia jne. Kaikki tallennetaan paikallisesti kovalevylle ja pilvipalveluun. Tuloksena siirtolaisuuden halsualainen tietovaranto, joka perustuu kälviäläisen kerääjän
Uuno Huhtalan luomaan kansiorakenteeseen (löytyy K-P hankkeen kotisivuilta yleisoppaan
loppupäästä).
Kotisivu: https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com
Sieltä löytyy ohjeita ja mm. kunnittaiset passitiedot muuttaneista.
Kokouksessa keskustellaan ja sovitaan keräyksen käytännön
järjestelyistä Halsualla. Päätetyistä yksityiskohdista tiedotetaan
sähköpostilla ja kuntatiedotteessa.
Tervetuloa!
Keijo Hanhisalo ja Voitto Kalliokoski

HALSUAN PILKKIMESTARUUSKISAT
Halsuan Helmen (Masalan) rannassa
27.3.22 klo 12.00–15.00
Sarjat: Miehet, naiset, lapset alle 15 v
Osallistumismaksu 5 € aikuisilta, lapset
pilkkivät ilmaiseksi.
Pilkitään rajatulla alueella, eikä mäskätä!
Tervetuloa!
Halsuan Kalastuskunta

KELA-kyydit Halsualla tästä numerosta:
0800-93377
* paikalliset autoilijat
Alanko Antti
Alanko Kimmo
Hotakainen Petri
Pulkkinen Eerikki

Yksityistiewebinaari Perho-Halsua
Metsäkeskus on käynnistänyt Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kehittämishankkeen.
Tulemme hankkeessa järjestämään kevään 2022 aikana useita kunnittaisia ja alueittaisia tiedotustilaisuuksia. Tässä vaiheessa tilaisuudet järjestetään webinaareina vielä hiukan epävarmasta pandemiatilanteesta
johtuen.
Tilaisuudet on tarkoitettu yksityisteiden parissa toimiville ja kaikille yksityisteistä kiinnostuneille.
Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Ajankohta ja webinaarin sisältö
Kehittämishanke järjestää webinaarin Perhon ja Halsuan alueen asukkaille ja yksityisteiden käyttäjille

Torstaina 24.3.2022 klo. 17.30-20.00
Sisältö: Uusi yksityistielaki 2019 sekä yksityisteiden hallinnon ja tienpidon perusteet
Tilaisuus toteutetaan Teams -verkkosovelluksella. Osallistumiseen tarvitaan tietokone ja verkkoyhteys,
toimiva kaiutin tai kuulokkeet ovat välttämättömiä luennon seuraajille.
Osallistumislinkki ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla tilaisuutta edeltävänä
päivänä.

Hinta ja ilmoittautuminen
Webinaari on maksuton. Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 23.3.2022 klo. 15.00.
Lämpimästi tervetuloa kaikki tieasioista kiinnostuneet!
Ilmoittaudu tapahtumaan Metsäkeskuksen kotisivujen kautta linkistä:
www.metsakeskus.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
Siirry ruudulla alaspäin kohtaan: Kaikki koulutukset ja tapahtumat ja paina tätä painiketta.
Kirjoita Hae koulutusta -kenttään Yksityistiekunnat toimiviksi ja paina Hae -painiketta.
Valitse haluamasi tilaisuus ja paina Lisätiedot ja ilmoittautuminen -painiketta, jolloin pääset ilmoittautumaan kyseiseen tilaisuuteen.
Lisätietoja:

Projektipäällikkö Arto Valkama
Puh. 050 3140463
arto.valkama@metsakeskus.fi

Projektineuvoja Hannu Ulvinen
Puh. 050 4118917
hannu.ulvinen@metsakeskus.fi

Kunnanvirastolla on mahdollisuus osallistua Teams-kokoukseen. Ilmoittautumiset to
24.3. klo 12 mennessä Antti Tuominiemelle puh. 040 680 2220 tai
sähköpostilla antti.tuominiemi@halsua.fi

