
Halsuan Kuntatiedote vk 25 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 30.6.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Kunnanvirasto on suljettu 4.-31.7.2022. 
Viimeinen kuntatiedote ennen kesätaukoa ilmestyy ensi viikolla 

(ilmoitukset to 30.6. klo 12 mennessä), jonka jälkeen seuraava tiedote elokuun 
ensimmäisellä viikolla (ilmoitukset to 4.8. klo 12 mennessä). 

 
 
HALSUAN MUSEO on auki ennen juhannusta keskiviikkona 22.6. ja torstaina 23.6. 

klo 12–18 ja juhannuksen loppuviikon suljettuna. Auki seuraavan kerran keskiviikkona 
29.6. klo 12–18. 

 

KIITOS kaikille, jotka lahjoittivat metalliromua 4H:n keräykseen!  Romua kertyi yli 11 

tonnia! Kesän aikana voi metalliromua tuoda Syrjälän teollisuusalueelle; Iso-Karhun ja 
kunnan varastohallin välissä on sininen lava, jossa on 4H-logo.  
Ei ongelmajätettä keräykseen. Lisätietoja Timo Marjusaari 040 718 3688 

 

HALSUAN KALASTUSKUNTA 
 
Yleinen ONKIKILPAILU sunnuntaina 26.6.2022 klo 11.00–15.00 
Kokoontuminen Tiilisaaren sillan luona. Sarjat miehet, naiset ja  
nuoret alle 15 v. Osallistumismaksu 10 € aikuiset, 5 € nuoret. Saa mäskätä! 
 
KALASTUSLUPIEN HINNAT VUODELLE 2022 
 
Kalastuslupa Halsualaisille   15 €/vuosi 
Ulkopaikkakuntalaisille   25 €/vuosi 
Katiska -ja verkkomerkit   1,5 €/kpl, 5kpl /kalastuslupa 
 
Pyydyksissä on oltava voimassa oleva pyydysmerkki ja lipuke, jossa on kalastajan nimi ja 
yhteystiedot. 
 
Lupia ja pyydysmerkkejä myyvät Camping-Halsuan Helmi ja Ruuskan huoltoasema.  
 
Penninkijoella saa kalastaa Halsuan kalastuskunnan luvalla sallittuna kalastusaikana (taimenen 
syysrauhoitusaikana kaikenlainen taimenen pyynti on kielletty 1.9.-30.11). 
Penninkijoella koskipaikoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä seisovan pyydyksen käyttö on 
kiellettyä.  
Ravut on rauhoitettu 2022. 
Suoritetaan kalastuksenvalvontaa.      
 Kireitä siimoja! 

 

Lyhtyseurakunta, Perhontie 7 

Heinäkuun toiminta: 
Keskustelu- ja rukousillat pe 1.7. ja 29.7. klo 18.00 
Ruokajaot pe 1.7. ja 29.7. klo 17.00  
Lyhtykirppis: pe 1.7. klo 12–18 

                          la 2.7.klo 10–16 Huom! Piha-alueella muitakin myyjiä. 
               Siunattua kesää kaikille!  

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


         Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry 

Kiitos yllätysretkeen osallistuneille, ja erityiskiitos matkamusiikista! Teatterireissulle lähtijät, linja-
auto lähtee kotikuluman pihalta klo 14.00. 
Muistuttaisin vielä, että Boccianpelaajat kokoontuvat urheiluhallille joka tiistai klo 10–12.  
Helmenkalastajat onkivat Venetjärven kodan tienoilla koko heinäkuun ajan maanantaisin  
klo 11–13. Ei kokoontumista juhannuksen jälkeisenä maanantaina. 
Piirin rantaongintakisa Lestijärven kalasatamassa 7.7.2022 klo 9.00 alkaen, Kilpailuaika 11–14. 
Eläkeliiton valtakunnallinen kisa pidetään Hämeenlinnan Aulangon alueella 5.8.2022.  
Ilmoittautuminen 23.7. mennessä. 
Hyvää kesää kaikille! 

 

 

 
Halsua-viikko 2.-10.7.2022 
Ohjelma  
 

Viikolla tapahtuvaa:  

• Kesäkahvila Halsua-talolla 

• ma-to klo 11–15 

• ti 5.7. Martat paistavat vohveleita klo 11–14 

• Raamatturata ma 4.-su 10.7. perennapuistossa päiväkodin takana 

 

 

lauantai 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, lippu 10 € sis. käsiohjelman, alle 16 v ilmaiseksi 

 
maanantai 4.7.  klo 12–15 lastenpäivä Ylikylän kylätalolla 

-poniajelua, kepparirata, lakumyyntiä, pehmistä, makkaraa, ongin-
taa, kilpailuja, kahvia ja pullaa 
klo 12–18 puutarha avoinna os. Tuominiementie 11, vapaasti kier-
rettävissä. Parkkeeraus pellonpuolelle. Ladossa vihko, johon voit 
raaputtaa nimesi. Tervetuloa!  

  klo 17 perhejalkapalloa Ylikylän kentällä  
 



 
tiistai 5.7.  klo 13 Eloa-kuoron yhteislaulutilaisuus Hopiakartanon pihapiirissä 
  klo 19 Eloa-kuoron yhteislaulutilaisuus Perennapuistossa 

 
keskiviikko 6.7. klo 12–15 airsoft-turnaus Sylyvin montulla 

klo 19 Manna-kuoro, Toprakat ja runonlausujat museolla: kesätunnelmaa 
sanoin ja sävelin. Kahvitus.  

  klo 19 keskiviikkokisat Käpylän urheilukentällä  
 

torstai 7.7.  luontoretki Soidinkalliolle, vetäjänä Rauno Karhukorpi 
-lähtö klo 13 Soidinkallion luontopolun p-paikalta Liedeksessä  
 (puretun talon kohdalta). Kunta tarjoaa makkarat. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
klo 12 lastenleiri alkaa Majakalla 

  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  
  -Maa- ja kotitalousnaiset organisoivat 
  klo 17 hautausmaakierros, päättyy ehtookellojen soittoon klo 18  
  klo 18.15 Helsingin halsualaiset nuorisoseurantalolla 
  -tilaisuus alkaa kahvituksella 
  -kunnan tervehdys 
  -mieskuoro-Halla 
  -Helsingin halsualaisten puhe,  

 Matti Salo yhdistyksen puheenjohtaja 
-vapaata seurustelua 
Tervetuloa entiset ja nykyiset halsualaiset! 

  klo 19 kesäillan tanssit Kasinolla   
 

sunnuntai 10.7.  klo 12 Jumalanpalvelus Kalottimenjärvellä, kirkkokahvit 
 

 

Tervetuloa! 

 



 

 

 

la 2.7. klo 10–16 

 

 

1. Hietalahdentie 18 

Tummunkamarin pihakirppis 

• Kirppistavaraa laidasta laitaan. Esim. kirjoja, "vintage ja retro" tavaraa. 

     Voipi olla useampikin myyjä paikalla. 

• Kotimuseo 

• Kahvikuppikahvio, raparperileivonnaisia, raparperijuomaa 
  Tervetuloa! 

 
2. Vetelintie 249 

• Sekalaista kirppistavaraa, vanhaa ja uudempaa sekä kasveja.  
 

3. Köyhäjoentie 250 

• Myynnissä mm. vaatteita, sisustustavaraa, koruja ja kodin taloustavaroita.  
 

4. Metsotie 2 

• Vohvelikahvila, jossa vohveleita suolaisella ja makealla täytteellä. Sekalaista kirppis-
tavaraa.  

 
5. Kirkkotie 12 

• Myynnissä astioita, aikuisten vaatteita, paljon erilaisia nukkeja ja nukenvaatteita 
 

6. Kirkkotie 15 

• Kirpparilla myynnissä naisten ja tyttöjen vaatteita sekä Pop-up kahvila. Kahvilassa 
tarjolla kahvia, mehua ja teetä sekä makeita herkkuja.  

 
7. Alitie 17 

• Myynnissä on lasten vaatteita ja kenkiä (suurin osa tyttöjen),  
vaatteet koossa 62–134 cm  

• Naisten vaatteita koossa 36–38 

• Lasten tarvikkeita ja leluja 
 

8. Kytöharjuntie 29 

• Myytävänä kaikenlaista kodin tavaraa, mm. mattoja, lasia, posliinia, syöttötuoli. 
 

9. Tofferintie 82 

• Monenmoista joka lähtöön. 
 

10. Perhontie 638 

• Mattoja ym. kodin tavaraa 
 
 
 
 
 
 

Pihakirppiskierroksen kohteet 



 

Pihakirppiskierroksen kohteet kartalla 

 
 
Linkki Google Maps karttaan  
https://www.google.com/maps/d/vie-

wer?mid=1yIQSCCPmBRj_fGodySQbA9V_HDFejyQ&ll=63.45397332578763%2C24.1610897534

05278&z=12  

 

6 
Kirkkotie 12 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yIQSCCPmBRj_fGodySQbA9V_HDFejyQ&ll=63.45397332578763%2C24.161089753405278&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yIQSCCPmBRj_fGodySQbA9V_HDFejyQ&ll=63.45397332578763%2C24.161089753405278&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yIQSCCPmBRj_fGodySQbA9V_HDFejyQ&ll=63.45397332578763%2C24.161089753405278&z=12

