
Halsuan Kuntatiedote vk 41 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 20.10.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Yhteiset muistoadressikeräykset 

Pyydämme toimittamaan muistamiset yhteisiin muistoadressikeräyksiin  

kunnanvirastolle hautajaisia edeltävään torstaihin kello 12 mennessä, jonka 

jälkeen toimitamme adressit seurakuntatalolle.  

 

 

Opiskelija-avustukset haettavana 
 

Halsuan kunnassa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla lukiossa tai ammatilli-

sessa oppilaitoksessa opiskeleva, tai näiden jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija on oi-

keutettu 300 € vuosittaiseen opiskelija-avustukseen. Opiskelijan on asuttava vieraalla paik-

kakunnalla ja opiskelun on oltava päätoimista. Hakijan on vuonna 2022 täytettävä vähin-

tään 18 vuotta. 

 

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan nettisivulta. Hakemus on  

toimitettava kunnanvirastoon niin, että se on perillä viimeistään perjantaina 21.10. klo 15  

mennessä. 

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelun päätoimisuutta osoittava  

todistus. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202.  KUNNANHALLITUS 

 

Talven tullessa 

Pihateiden aurauspalvelu 
 

Halsuan kunta tarjoaa aurauspalvelua vähintään 75 vuotta täyttäneille (kun taloudessa ei 
ole nuorempia) ja niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on vaikean sairauden myötä 
pitkäkestoisesti tai pysyvästi alentunut. Hinta on 10 €/aurauskerta. Auraus toteutetaan 
tieaurauksien yhteydessä, kun lunta on vähintään 8 cm. Viime talvena aurauspalvelua 
saaneiden on myös ilmoitettava uudelleen, jos haluavat edelleen pihatietään aurattavan.  

Sopiaksesi asiasta, soita tai viestitä 040 680 2225 Eija Aksela tai sähköpostitse 

eija.aksela@halsua.fi  

 

Tiealueelle ulottuvat oksat, näkemäalue ja aurausviitoitus 

Kiinteistönomistajia muistutetaan ja kehotetaan poistamaan tienvieruksilla olevien puiden 

tiealueelle ulottuvat oksat riittävän korkealta (n. 4 m), lisäksi risteyskohdissa on huolehdit-

tava näkemäalueen leveydestä. Teiden aurausviitoitukset on syytä laittaa kuntoon. 
 

Liukuesteet 

Yli 65-vuotiaille halsualaisille, on kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä ja-

ossa kunnanvirastolla. Kokoja on M 38–40 ja L 41–43. 

 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
mailto:eija.aksela@halsua.fi


Halsuan kunta vastaanottaa käyttökelpoisia ja siistejä kodinko-

neita, huonekaluja, keittiö- ja siivoustarvikkeita ukrainalaisille 

kalustettaviin asuntoihin.  

Taina Koskela 040 7198 159 

 

Vesimittarit luetaan syksyisin 
 

Lukeman ilmoittamalla välttyy luentamaksulta 24,80 €/kerta ja 16.10.2022 

mennessä ilmoittamalla osallistuu myös kahvipakettien arvontaan. Lukemia 

vastaanottaa Eija Aksela ja niitä voi jättää myös sähköpostitse, whatsup-vies-

tinä tai tekstiviestinä. 040 680 2225, eija.aksela@halsua.fi  

 

Nuorisoseuran taloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  

Talo soveltuu erinomaisesti monenlaisten juhlien järjestämiseen ison salin ja hyvän keittiön  

ansiosta. 

Vuokrahinnasto:  

päivävuokra 135 €/koko talo 

pe-su 330 € 

to-su 380 € 

kahvikalusto 50 € 

kahvi- ja ruokakalusto 100 € 

siivous 120 € 

Nuorisoseurantaloa vuokrataan vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen se laitetaan kyl-

mäksi talvikauden ajaksi. Tee pian varaus loppuvuoden pippaloiden pitopaikaksi! 

Varaukset: 044 286 3584/Marko Malvisto" 

 

Neulekahvila Kotikulumassa ti 18.10. klo 14.30 alkaen.  

Ota mukaan neuletyö tms. pieni käsityö ja tule turisemaan mukavia sekä 
nauttimaan kuppi kahvia samanhenkisten kanssa. Jos tarvitset vinkkiä tai 
opastusta, vaikka sukan kantapäähän niin tule rohkeasti paikalle.  
Kahvit omakustanteisesti, ei muita maksuja. 
Tervetuloa mukaan toivottaa Maa- ja kotitalousseura, Martat sekä Eläkeliitto. 

 

Myydään Toyota Corolla v. 2007   
Ajettu 71 tkm, kahdet renkaat. Hyvällä pidolla. Hinta 8000 €. 

puh. 0407085356 Marjatta Kujala 

 

SATUTUOKIO 
lapsille kirjastossa to 20.10. klo 10.00–10.30. 

TERVETULOA! 
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SLEY:n Raamattupäivä sunnuntaina 23.10. 

Messu Halsuan kirkossa klo 10 
Juha Karhulahti, Pasi Palmu ja Aino-Maija Ylikoski. 

Päivä jatkuu messun jälkeen seurakuntatalolla aiheella usko ja epäusko. Alkuun kahvit ja 
sen jälkeen Pasi Palmun ”Uskosta vanhurskas saa elää” ja Jouko Heikkisen ”Auta, että nä-
kisin” Raamattuopetukset. Siionin kanteleen lauluja ja Aino-Maija Ylikoski laulaa.  

Lämpimästi tervetuloa!  

 

Neulekahvila aloittaa taas toiminnan kotikulumassa joka toinen viikko  

tiistaisin (parilliset viikot) klo 14.30. 

 
 

 

 

 

 


