
Halsuan Kuntatiedote vk 31 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 11.8.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

TERVETULOA KOULUUN!       

Kesäloma on vietetty ja on aika palata kouluun!   

Aloitamme koulutyön keskiviikkona 10.8.2022 klo 8.25. 

Aamukuljetusreitit ovat seuraavat: 

- taksit:  Kanala klo 7.45, Nurmela klo 8.10 

- linja-auto:  Ylikylä, lähtien Tiaskorvesta klo 7.50 

Koulumatkarajat ovat 0-2.luokkalaisilla 3 km ja 3.- 9.luokkalaisilla 5 km. 

Koulukuljetusoppaassa on ohjeet poikkeuksellisten koulukuljetusten myöntämisen perusteista 

(www.halsua.fi). Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan rehtorille  

(hannejy@halsua.fi / puh. 040- 6802 240) tai koulutoimistoon (Perhontie 29). 

Ensimmäisenä koulupäivänä (keskiviikko 10.8.) ja perjantai 12.8. koulupäivä päättyy kaikilla 

oppilailla klo 12.30. 

Koulun loma-ajat lukuvuonna 2022-2023 ovat seuraavat: 

- syysloma: vko 42 (17.-23.10.2022) 

- joululoma: 22.12.2022 – 8.1.2023 

- talviloma:  vko 9 (27.2.-5.3.2023) 

Lisätietoja koulutoimistosta, puh. 040-6802 240 / Hanne  

Oikein mukavaa alkavaa lukuvuotta kaikille! 

   Halsuan sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

 

KOULUT ALKAVAT! 

Muistathan huomioida pienet ja isot koululaiset liikenteessä 

ja noudattaa liikennesääntöjä erityisen tarkasti koulun läheisyydessä! 

Pidetään huolta lähimmäisestä – turvallisuus on yhteinen asiamme! 

 

AMPUMAKOKEET 

su 7.8. klo 12 Kaustinen,  

su 14.8. klo 12 Halsua,  

ma 15.8. klo 18 Kaustinen 

HARJOITUSAMMUNTOJA 

ti 9.8. klo 18 Räyrinki, pienoiskivääri 

ti 16.8. ja to 18.8. klo 18 Kaustinen, haulikko 

ke 24.8. ja ke 31.8. klo 18 Sikaharju Veteli, SRVA-rata  

Perhonjokilaakson rhy maksaa ratamaksut. Tervetuloa. 

 

Halsuan metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous 16.8. klo 19  

Käpyhovilla. Kahvitarjoilu, Tervetuloa! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
mailto:hannejy@halsua.fi


 

Seurakuntavaalien ehdokasasettelua koskeva kuulutus 

Halsuan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukai-

sesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskau-

deksi valitaan 3 jäsentä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 

8 jäsentä Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvostoon. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoi-

miin on ehdokas, 

joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,  

joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022, 

joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,  

joka ei ole vajaavaltainen, 

joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,  

joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimus-

suhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 

15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna tiistaisin klo 9-13 ja tors-

taisin klo 12-16 ja 15.9. klo 12-16. Kirkkoherranviraston osoite on Perhontie 24. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verk-

kosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Halsuan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta  

vaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Karhulahti 

 

HALSUAN HELMESSÄ ELOKUUSSA 

Karaoke: pe 5.8., la 6.8., pe 12.8., pe 19.8., la 20.8. 
Peltolan Pojat la 13.8., liput 12 € ja Chales PlogmanMiSiO pe 26.8., liput 13 €  
Venetsialaiskaraoke la 27.8. 
Karaoket alkavat klo 20.30, yhtyeet aloittavat klo 21, viimeistään 1.00 tulee valomerkki. 
Keittiö auki koko kuukauden! 
Lämpimästi tervetuloa Halsuan Helmeen, Lehtomaantie 151, Halsua, puh 040-5447565/Piia 

 

Lyhty seurakunta 
Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin alk. klo 18.00 
Ruokajaot elokuun 12. ja 26. päivänä alk. klo 17.00 
Lyhty-kirppis avoinna ruokajako päivinä klo 12–18 
Tervetuloa! 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://evl.fi/web/info.seurakuntavaalit.fi

