Halsuan Kuntatiedote vk 24 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset ti 21.6.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Ilmoitukset ensi viikon (vk 25) tiedotteeseen jo tiistaina 21.6. kello 12 mennessä.
Kunnanvirasto on suljettu 4.-31.7.2022.
Viimeinen kuntatiedote ennen kesätaukoa ilmestyy viikolla 26
(ilmoitukset to 30.6. klo 12 mennessä), jonka jälkeen seuraava tiedote elokuun
ensimmäisellä viikolla (ilmoitukset to 4.8. klo 12 mennessä).
Kunnanviraston aukioloajat juhannusviikolla:
ma-ti 20.–21.6.
9–15
ke 22.6.
9–12
to 23.6.
9–13
pe 24.6.
suljettu

Ympäristösihteeri Mirva Vilppola tavattavissa kunnanvirastolla keskiviikkoisin.
puh. 040 190 8652, mirva.vilppola@lestijarvi.fi

Yleisötilaisuus kunnanvirastolla ma 20.6. klo 18
Kairinevan tuuli- ja aurinkovoima-alueesta laadittavan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa
hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä, Teams -linkki
tulee saataville kunnan nettisivuille.

Mökkiläiset Halsuan Veden alueella
Pyydämme mökkiläisiä Halsuan Veden alueella ilmoittamaan, jos huuhdotte linjoja.
Ilmoitukset Markus Lahdelle 040 1680 435 tai Antti Tuominiemelle 040 680 2220.

Halsuan labra kiinni 27.6.-7.8.2022
Ajanvaraus Tunkkarin labraan! Ilmaisjakelutarvikkeet noudetaan sulun aikana Kannelmasta
keskiviikkoisin klo 13–14, puh. 040 8045550.
Kiitos kuluneista vuosista, nyt on aika jäädä viettämään eläkeläispäiviä. Hyvää lämmintä kesää!
Terv. Leila Pulkkinen

SATUTUOKIO lapsille kirjastossa ti 21.6. klo 9.30–10.00.
Tervetuloa!

KIRJASTO on suljettu 24.6.-31.7.2022.
Omatoimikirjasto on avoinna kesän aikana normaalisti ma-su klo 8–21.
HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ!

Kolmen tunnin airsoft-turnaus ti 28.6. klo 12–15
Meriläisen montulla säävarauksella.
Laavulla on tarjolla mehua ja makkaraa paistettavaksi.

ELÄKELÄISTEN TAPAAMINEN JA TEATTERI-ILTA pe 8.7.2022
Ohjelmassa ruokailu klo 16.30, musiikkiesityksiä, avaussanat Veli-Pekka Halmila,
teatterinäytös "Yllätysvieraita" alkaa 18.30, väliajalla yhdistys tarjoaa kahvit ja n. 20.30 lähdemme
kotimatkalle. Lähtö Kotikulumasta klo 14.00 ja hinta 15 €/jäsen.
Wanhat Wehkeet tarjoaa vapaan pääsyn museon näyttelyihin.
Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiseen tapaamiseen.
Järjestää Eläkeliiton Karstulan yhdistys.
Ilmoittautumiset su 19.6.2022 mennessä Maili Ruuska 040 5765694.

Ylikylän Kyläyhdistys ry:n vuosikokous
pidetään Kuntotalolla maanantaina 27.6. klo 19 alkaen. Käydään läpi sääntömääräiset
asiat sekä suunnitellaan yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia kylällä.
Kahvitarjoilu!

Kakkukankaalta Juhannukseen! Tilaa ma 21.6. mennessä 040-7504966
Haku Juhannusaattona 24.6. klo 12. Uudentalontie 34 as. 4
Mansikkakermakakku: 7 hlö (35 €), 10 hlö (44 €), 15 hlö (52 €), 20 hlö (64 €) (L)
Kinkku(lohi)voileipäkakku: 10 hlö 44 € (50 €), 15 hlö 66 € (75 €), 20 hlö 88 € (99 €) (L)
Mustikka-vadelmajuustokakku: pieni 6–10 hlö 36 €, iso 10–15 hlö 46 € (L)

Pe-su suljettu

Halsua-viikko 2.-10.7.2022
Alustava ohjelma
Koko viikon ajalla tapahtuvaa
• Kesäkahvila Halsua-talolla
• ma-to klo 11–15
• ti 5.7. Martat paistavat vohveleita klo 11–14
lauantaina 2.7.

klo 10–16 pihakirppiskierros
klo 11–14 makkaranpaistoa Töppösen luolikolla/Ylikylän kyläyhdistys
klo 11 boccia-kisa kaikenikäisille urheiluhallilla

sunnuntai 3.7.

klo 10 messu kirkossa
klo 17 Miljoonaravit

maanantai 4.7.

klo 12–15 lastenpäivä Ylikylän kylätalolla
poniajelua, kepparirata, lakumyyntiä, pehmistä, makkaraa, ongintaa, kilpailuja, kahvia ja pullaa
klo 12–18 puutarha avoinna os. Tuominiementie 11, vapaasti kierrettävissä. Parkkeeraus pellonpuolelle. Ladossa vihko , johon voit
raaputtaa nimesi. Tervetuloa!
klo 17 perhejalkapalloa Ylikylän kentällä

tiistai 5.7.

klo 13 Eloa, yhteislaulutilaisuus Hopiakartanon pihapiirissä
klo 19 Eloa, yhteislaulutilaisuus Perennapuistossa

keskiviikko 6.7.

klo 12–15 airsoft-turnaus Sylyvin laavulla
klo 19 Manna-kuoro/Toprakat+runonlausuntaa museolla
klo 19 keskiviikkokisat urheilukentällä

torstai 7.7.

luontoretki, Rauno Karhukorpi, kohde ja aika tarkentuvat
klo 12 lastenleiri alkaa Majakalla, päättyy la klo 16
klo 19 kesäillan hartaus museolla, Jouko Heikkinen/Sley

perjantai 8.7.

klo 12–15 frisbee-golf kilpailu Harjussa
klo 18 rantalentopalloa uimarannalla

lauantai 9.7.

klo 10–14 toritapahtuma Liikekeskuksen pihalla
klo 17 hautausmaakierros
klo 19 kesäillan tanssit Kasinolla

sunnuntai 10.7.

klo 12 Jumalanpalvelus Kalottimenjärvellä

Mahdolliset muutokset ohjelmassa ilmoitetaan erikseen.
Pihakirppiskierroksen kohteet julkaistaan
ensi viikon kuntatiedotteessa.

KESÄN UIMAKOULU ALKAA MAANANTAINA 27.6.
Uimakoulu 27.6. – 1.7.2022
I auton reitti: Kotikuluman pihalta klo 12.30 Vetelin uimahallille.
II auton reitti: Ylikylästä Kylätalon pihalta klo 12.20 Kotikuluman klo 12.30 kautta Vetelin
uimahallille. Takaisin Kotikulumalla ollaan n. 15.00.
Mukaan pääsevät 6-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset.
Viikolla on alkeiskurssi ja pidemmälle ehtineiden kurssi,
jolla on mahdollisuus suorittaa merkkejä.
Ne, joilla on uintikirja, niin ottakaa se mukaan!
Uimakoulun hinta kuljetuksineen on 35 €, sisaralennus 5 €.
Halsualta on mukana nuoria apuopettajina, joilta saa pankkisiirrot viikon aikana
uimakoulumaksun suorittamiseen, joten rahaa ei tarvitse mukaan.
Aikataulun sujuvuuden vuoksi on rajoitettu uimahallin kanttiinin käyttö vain perjantaipäivälle.
Toivottavaa olisi ottaa mukaan ainakin juomista ja mahdollisesti myös pientä purtavaa.
ILMOITTAUTUMISET TEKSTARILLA (p. 040 718 3688) TAI SÄHKÖPOSTILLA
(halsua4h@halsua.fi) KE 22.6. KLO 15.00 MENNESSÄ!
Kaikille mukaan myös alla oleva lipuke, josta ilmenee tarvittavat tiedot.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uimakoululaisen nimi:_____________________________________
Sotu:_________________
Huoltajan nimi:_______________________________________
Puh.nro:______________________
Osoite: ______________________________________________________
Postinro: _____________________ Postitoimip.:_______________________________

