
Halsuan Kuntatiedote vk 44 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 10.11.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Kunnanvaltuuston kokous torstaina 10.11. klo 19. 

Kokouksessa jaetaan yrittäjä ja maatalousyrittäjä palkinnot. 

Käsiteltävinä asioina mm. 

- veroprosentit  

- Korpelan Voiman perussopimus 

 

Pimeällä liikkujat! 

Vaaratilanteiden välttämiseksi: 

- käytä heijastinta, heijastinliiviä, heijastavia   

vaatteita tmv. 

-   huolehdi, että pyörässä on toimiva etu- ja 

takavalo ja ne ovat käytössä 

-   näe muut liikenteessä olevat  

-   tee itsesi näkyväksi! 

 

Noudatetaan muutoinkin liikennesääntöjä ja tehdään liikkumisesta turvallista 

kaikille!  
 

Tule liikkumaan ja nauttimaan yksin, yhdessä tai koko perheen voimin 

Sylyvin montulle su 6.11. alkaen klo 16.00 

Aloitamme liikuttaja-Miian ”muuveilla”, jonka jälkeen kierrämme toiminnallisen luontoreitin 

lähi-Harjun maastossa. Varaa mukaasi tasku- tai otsalamppu. Pukeudu rohkeasti Hallo-

ween -teeman mukaisesti ja osallistut parhaimman asun kisaan! 

Tapahtuman lopuksi Sylyvin laavulla tarjolla tikkupullaa, mehua, nokipannukaffia ja kikatta-

via käristeitä. Tervetuloa!   

             Yhteistyössä: Liikuntatoimi, Maa- ja kotitalousnaiset, Perhonjokilaakson Retkeilijät 

 

Kirjailijavierailu kirjastossa 

Saamme kirjastoomme vieraaksi kirjailija Heleena Lönnrothin  

pe 11.11. klo 17.00. 

Heleena Lönnroth on suomalainen kirjailija, joka tunnetaan etenkin rikosromaaneistaan.  

Lisäksi hän on julkaissut lukuromaaneja, lastenkirjoja ja kaksi näytelmää. 

Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. Tervetuloa kuuntelemaan ja kyselemään!  

           Kirjastotoimi 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


4Hn METALLIROMUN KERÄYKSEEN voi tuoda jatkuvasti metalliromua, joka ei 

sisällä ongelmajätettä. Keräyspaikalla Syrjälässä Iso-Karhun ja kunnan varastohal-
lin välissä on lava, jossa on 4H-logo. 
Lisätietoja: Timo Marjusaari 040 718 3688 

 

          Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

4.11.2022 Karaoke-kerho kokoontuu Ylikylän kylätalolla klo 18.00. Tervetuloa uudet ja van-
hat laulajat. Kerho kokoontuu kerran viikossa perjantaisin tai muuna sovittuna aikana. Jos 
perjantai ei sovi ja haluaisit laulamaan, ota yhteyttä Jarmo Korkeaniemi 0400137892. 
8.11.2022 Yhdistyksen hallituksen kokous klo 13.00 Halsua-talolla. 
8.11.2022 Bingo jatkuu klo 18.00 koululla vielä marraskuun ajan, pääpalkintona kinkku. 
24.11.2022 Jouluruokailu Kotikulumassa klo 18.00, omavastuu 15 €. Ilmoittautuminen  
Eijalle 0408684103 tai Kaijalle 0451352465. 

  

           Meriläisen Martat 

Isänpäiväkakkukurssi lapsille 12.11.2022 klo 12.00 koulun opetuskeittiöllä.  
Ilmoittautuminen ma 7.11. mennessä Eijalle 0400967276 tai Mailille 0405765694. 

 

Kokouskutsu 

Isonnevantien tiekunnan osakkaiden kokous pe 18.11.2022 Halsua-talolla 

klo 19. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 
 

 

Toimintaa tiistaisin klo. 14.30 

Ti. 8.11.   Musiikkia, Maarit "manna" Hotakainen  
Ti. 15.11. Neulekahvila 
Ti. 22.11. Musiikkia, Veikko Siponkoski 
Ti. 29.11. Neulekahvila + Raila ja Ulla Joululauluja! 
 
 


