Halsuan Kuntatiedote vk 21 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 2.6.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsuan kunta

KUULUTUS RAKENNUSLUPAHAKEMUSTEN VIREILLE TULOSTA
Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden rakennusluvat
Rakennuslupahakemukset perustuvat suunnitelmaan, missä Honkakankaan alueelle sijoitetaan 16
tuulivoimalaa ja Kanniston alueelle 20 tuulivoimalaa. Yhteensä 36 tuulivoimalaa.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Rakennuslupahakemuksista kuullaan naapureita MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti.
Rakennuslupahakemusten suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä Halsuan kunnan kotisivuilla,
www.halsua.fi/kuulutukset sekä Halsuan kunnantalolla rakennustarkastajan työhuoneessa
30.05. – 13.06.2022.
Lausunnot tulee toimittaa 13.6.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen
Halsuan kunta / Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kauppisentie 5, 69510 Halsua
tai sähköpostitse tekninen@halsua.fi
Lisätietoja antavat:
Halsuan kunta
Kauppisentie 5, 69510 Halsua
Antti Tuominiemi
Tekninen johtaja
puh. 040 680 2220
tekninen@halsua.fi

OX2
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
Heli Harjula
Projektipäällikkö
puh. 040 668 2304
heli.harjula@ox2.com

Kotikunta onnittelee kaikkia ylioppilaita
ja ammattiin valmistuneita!
Ylioppilaiden muistamiset:
Venla Karjalainen, FI57 5033 0320 0071 80
Joonas Karvonen, FI55 5033 0320 0073 13
Joonas Kauppinen, FI93 1067 3500 0117 98
Julius Mikkonen, FI45 5033 0320 0062 32
Emilia Leppäharju, FI28 4912 2020 0237 97

Sara Emilia Leppäharju juhlii ylioppilaslakkiaisia la 4.6. alk. klo 16.00
Kanalan kylätalolla. Tervetuloa!
(Mahd. muistamiset tilille FI28 4912 2020 0237 97). Tv. Heli ja Esko

Tanssiesitys perjantaina 27.5. klo 17.00 Halsuan yhtenäiskoululla.
Kulku pääovesta. Ilmainen sisäänpääsy, mutta ohjelmalehtinen maksaa 5 € ja tällä voit
tukea 4H:n toimintaa. Paikalla kanttiini, joka toimii väliajalla.
Järjestäjä Halsuan 4H

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Kevään viimeinen Bingoilta Käpyhovilla tiistaina 31.5.2022 klo 18.00.
Kiitos kaikille arpapalkintojen lahjoittajille sekä pelaajille osallistumisesta.
Yhdistys tarjoaa bingon väliajalla kaikille täytekakkukahvit. Tervetuloa!
Tulossa toukosiunaus tiistaina 7.6. klo 19.

Soiten Senioreiden terveyspisteiden numero muuttuu 30.05.2022 alkaen.
Jatkossa puhelinaika on arkisin kello 8–9 numerossa 06 828 7321.
Senioreiden terveyspisteisiin voit olla yhteydessä myös Omahoidon kautta.
Senioreiden terveyspisteiden aikaisemmat numerot poistuvat käytöstä.

NEULEKAHVILA KOTIKULUMASSA TO 2.6. KLO 15
Tervetuloa kaikki harrastajat ja ota käsityö mukaan!
Kahvit omakustanteisesti, ei muita maksuja.
Koolle kutsujana Maa- ja kotitalousseura, Martat ja Eläkeliitto.

Lyhtyseurakunta, Perhontie 7
Ruokajaot kesäkuussa pe 3.6. ja 17.6. alk. klo 17.
Lyhty-kirppis avoinna samoina päivinä klo 12–18.
Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin alk. klo 18.
Lauantaina 11.6. klo 12–16 järjestämme teemalla ”Pihakirppis”, yhteisen kirppispäivän, johon kuka
vaan voi tulla myymään tavaroitaan Lyhtyseurakunnan parkkipaikalle tai ruokajakelupisteen
edustalle. Tapahtuman yhteydessä kesäkahvila! Tervetuloa joukolla mukaan!

Luovailukerho esittää, jos vihdoin onnistuisi…
Oiva Paloheimo – Katja Hakala

TIRLITTAN
Yhtenäiskoulun draamatilassa
Ensi-ilta ti 31.5. klo 19.
Muut näytökset: Ke 1.6. klo 12.30 ja To 2.6. klo 19.00.
Esitys kestää n. 2 h väliaikoineen.
Pyydämme yleisöä huomioimaan, että ulko-ovet sulkeutuvat esityksen alettua.

Liput 10 € (sis.ohjelman)

Väliajalla kanttiini.
TERVETULOA!

Metsästäjätutkintoja
ma 30.5. klo 19, Kanasen Ms tilat ja ke 1.6. klo 19 Vetelin Erän maja.
Perhonjokilaakson rhy

LUONTOKUVAUSLEIRIT LAPSILLE JA
NUORILLE
Vetelin Taidekartano, Emäntäkouluntie 30, Tunkkari
Alakouluikäisille: ke 13.7. klo 9–15 ja pe 15.7. klo 9–12
Yläkouluikäisille: to 14.7. klo 9–15 ja pe 15.7. klo 13–16
Opettaja: Anu Juuri, kuvaamataiteiden opettaja, luontokuvaaja
Hyvien kuvien ottaminen on helppoa, kun tietää muutaman perusasian. Lapsille ja nuorille
tarkoitetuilla luontokuvausleireillä harjoitellaan perustaitoja ja etsitään omaa tapaa kuvata.
Leirille osallistuvilta ei vaadita mitään erityisosaamista tai -välineitä. Kurssilla voi kuvata
niin omalla kännykällä, pokkarilla kuin järjestelmäkamerallakin. Kurssin aluksi käydään läpi
teoriaosuus, jonka jälkeen harjoitellaan asioita käytännössä Taidekartanon ympäristössä.
Teoriaosuuden aiheita ovat mm. kameran toiminta, kuvien valaisu, kuvan rajaaminen ja
kuvakulman valinta sekä oman luovuuden toteuttaminen luontokuvauksessa.
Leirin aikana kuvatuista kuvista jokainen osallistuja valitsee yhden, josta valmistetaan teos
tapahtumaviikon lopussa avattavaan luontokuvanäyttelyyn. Leiriläinen saa
valokuvavedoksen sen jälkeen omakseen.
Leirin toteutuksesta vastaa Kulttuurityöryhmä Verso ry. Leiri on osa Luonto 365 -tapahtumaa
(https://www.luonto365.org/). Leiri on ilmainen ja ensimmäisenä
leiripäivänä tarjotaan maksuton ateria.
Paikkoja on rajoitetusti ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset molemmille leireille 30.6. klo 15 mennessä:
www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163

YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2022
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään ti 31.05.2022 klo 20.00 Ylikylän kuntotalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Osuuskunnan hallitus kokoontuu ennen varsinaista kokousta ti 31.5.2022 klo 19.00 kuntotalolla.
Hallitus valitsee tässä kokouksessa keskuudestaan (tai ulkopuolelta) uuden puheenjohtajan ja
tarvittavat toimihenkilöt.
Vesiosuuskunnan vesilaitoksen hoitajina toimii:
Toivo Kunelius
gsm: 040-8341 418
Juha Hotakainen
gsm: 040-5855 095

Hyvät vesiosuuskunnan asiakkaat (mittariliittymät):
Kirjatkaa vesimittarinne kulutuslukemat (kohtaan LUKEMA 1:), muut mahdolliset mittarit ja niiden
lukemat kohtaan ”LUKEMA 2” jne. Voitte jättää alla olevalla ilmoituksella vesimittarinne lukeman
Ylikylän kuntotalolla EKOPISTEESSÄ olevaan punaiseen postilaatikkoon. Laatikossa lukee
teksti ”Vesiosuuskunta mittarilukemat”. Laatikko tuodaan paikalle toukokuun viimeiselle viikolle
ja viedään pois kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Pyrkikää lukemaan mittari 31.5.2022, jos
mahdollista. Jos mittari on esim. niin likainen, ettei lukemasta saa selvää, palauttakaa silti lipuke
laatikkoon muuten täytettynä ja laittakaa siihen esim. teksti ”Likainen, ei voinut lukea” (ei
luentalisää). Niille asiakkaille, jotka eivät ilmoita lukemaa, käymme lukemassa mittarin ja
lisäämme vesilaskuun 10 €:n luentalisän.
Hallitus
leikkaa => --------------------------------------------------------------------------------------------- <= leikkaa
ja palauta alaosa täytettynä kuntotalon ekopisteen postilaatikkoon 12.6.2022 mennessä.

VESIMITTARILUKEMA 2022.
LUKEMA 1:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit pääkäyttöpaikka)

LUKEMA 2:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit)

LUKEMA 3:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit)

LUKEMAN PÄIVÄYS:

_ _ _ _ . _ _ _ _.2022

KÄYTTÖPAIKKA:

_________________________
(Asiakkaan nimi, laskun maksaja)

KÄYTTÖPAIKAN OSOITE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
69570 KARVONEN

