
Halsuan Kuntatiedote vk 16 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 28.4.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Pääsiäisen aikana Lounaskahvila Kotikuluman ikkuna on rikottu.  
Pyydämme tekijää ilmoittautumaan numeroon 040 680 2220/Antti Tuominiemi. 

************* 

Muuttuneen pankkikäytännön vuoksi toimitamme yhteiset muistoadressikeräykset seura-
kuntatalolle jo hautajaisia edeltävänä torstaina kello 12.   

************* 

Kesätyöhaku päättyy perjantaina 29.4., vielä ehdit hakea! Hakulomake löytyy kunnan koti-
sivuilta tai viikon 14 kuntatiedotteesta. Toimita hakemus kuntaan tai vapaamuotoisena säh-
köpostina osoitteeseen halsua.kunta@halsua.fi.  

 

Kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on jaettavana määräraha yksityisteiden tiekunnille 

teiden kunnossapitoa varten. 

Kunnossapitoavustusta myönnetään hakemusten perusteella niille tiekunnille, joiden talous 

ja hallinto ovat kunnan hallintosäännön, yksityistielain ja kuntalain määräysten mukaiset. 

Lisätietoja löydät nettisivuilta osoitteesta www.halsua.fi/kunnossapitoavustukset .  

Uusitun hakemuslomakkeen voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan nettisivuilta, tai 

tilata puhelimitse 040 680 2225/Eija Aksela. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnilta 

selvitys aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä (kuittijäljennös tms.)  

Hakemuslomake on palautettava täytettyinä ja tarvittavilla liitteillä varustettuna Halsuan 

kunnan tekniseen toimistoon 9.5.2022 klo 15 mennessä. Hakemuksen voi jättää myös 

kunnanviraston ovessa olevasta postiluukusta. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Ilta-tori Kotikuluman pihalla pe 29.4. klo 15–19  
Tule myymään tuotteitasi tai kirpputoritavaraa, ei paikkamaksua. 
Omat pöydät mukaan.                               Tervetuloa ostoksille! 
 

Tulossa: ”Koko Halsua kasvattaa" Yritystalolla ma 2.5. klo 19 

Kylvetään yhdessä kurpitsaa. Tarkemmin seuraavassa kuntatiedotteessa.  
 

Järj. Halsuan Maa- ja kotitalousseura 
 

Tulossa myös Match Show eli leikkimielinen koiranäyttely 22.5. Käpylässä.  

 

Lauantaille 30.4.suunniteltu IDEAPARKIN reissu Seinäjoelle siirtyy lauantaille 14.  

toukokuuta. Tarkemmat tiedot seuraavassa kuntatiedotteessa. 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.halsua.fi/kunnossapitoavustukset


Halsuan kalastuskunnan vuosikokous 27.4.22 kello 18 Halsuan kunnantalolla. 

Sääntömääräiset asiat. 

Eero Hakala paikalla. 

Tervetuloa!  

Hoitokunta 

 

Marjusaaren Maamiesseuralla olisi tilaa 3–4 siivoukselle. 

Tiedustella voi numerosta 0400 569 378 tai 050 5119 175.  

 

Kakkukankaalta äitienpäivään tilaa 1.5. mennessä 040-7504966, haku 7.5.  
Uudentalontie 34 as. 4  

Täytekakku mansikkamoussella ja äiti-laatalla: 7 hlö (34€), 10 hlö (40€), 15 hlö (48 €), 20 hlö (58€) (L) 

Kinkku(lohi)voileipäkakku: 5 hlö 20€ (23€), 10 hlö 40 € (45€), 15 hlö 60€ (68€), 20 hlö 80€ (90€) (L) 

Mustikkajuustokakku: pieni 6-10 hlö 35 €, iso 10-15 hlö 45 € (L) 

Mansikkapavlova: 4-5 hlö 15 €, 8-10 hlö 30€ (L, G) 

 

Muuttomyynti 
Myydään kodin irtainta, tarjousten perusteella Kirkkotie 20 D 4.  
1.Upo pyykinpesukone, päältä täytettävä.  9. Kirjahyllystö Aspö, koivuviilutettu, vanhempi 
   Tosi vähäisellä käytöllä.        malli, lasiovilla 
2.Lokerohyllykkö.    10. Lasivitriini, kermanvärinen 2 kpl    
3.Ruokapöytä    11. Laatikosto, 2 kpl, kermanvärinen       
4.Kangas sohva, väri kanerva, tukeva istua.  12. LG äly tv. Koko 49", 2 vuotta vanha  
5. Yöpöytä     13. Bosch pussiton pölynimuri  
6.Tietokonepöytä     14. Eglo kattovalaisimet 3 kpl 2-lamppuinen, 
7. Sänky        2 kpl 4-lamppuinen 
8. Patjapaketti Hilding Feel Ergo       15. Tuolit harmaa kangas, 6 kpl. 

Kysy rohkeasti ja sovitaan näyttö 22.4.–26.4. Terveisin Paula Huusko 040 778 00 73   

Kirppis Yritystalolla. Katso aukiolo kylttiä.  

Lauantain ja sunnuntain aukiolo alkaa vappuna 30.4. ja 1.5.! 
 

 



Kanalan Vesiosuuskunnan varsinainen kokous  

tiistaina 10. toukokuuta 2022 Kanalan kylätalolla klo 19.00.  

Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä  

ajankohtana ennen toukokuun loppua.  

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan  

tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

2. todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous 

muuten laillinen ja päätösvaltainen 

3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 

4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin  

vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta. 

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudella 

6. päätetään ylijäämän käyttämisestä 

7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot 

8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 

9. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö  

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Kutsu vesiosuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 

kahta viikkoa ennen kokousta. 

Kokouskutsu toimitetaan ensisijaisesti yleisenä kutsuna kunta- tai kylätiedotteessa.  Kutsussa on mainittava 

kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Hallitus 

 

 
 

 


