
Halsuan Kuntatiedote vk 48 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 8.12.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Viime vuonna kunnassamme oli Suomen mestareita. Onko menestystä ollut  
tänä vuonna? Vinkkaa SM-kultamitalisti 040 680 2211. 

 

Kunnanvaltuuston kokous 15.12. klo 19 
Kokouksen yhteydessä palkitaan vuoden 2022 Suomen mestarit.  
Käsiteltävinä asioina mm. talousarvio.  

 

Aurauksesta 

Halsuan kunnan teiden, kunnan ja sen omistamien yhtiöiden kiinteis-
töjen pihojen ja vanhusten pihojen talvikunnossapidon palautteet, ky-
symykset ja toiveet pyydetään esittämään Halsuan kunnan tekniselle 
toimelle. 
 
Tekninen johtaja Antti Tuominiemi 040 680 2220 antti.tuominiemi@halsua.fi 
 
Aurauspalvelua on mahdollisuus hankkia esimerkiksi seuraavilta urakoitsijoilta: 
– Hyväluoma Sami, 040 588 0168, sami.hyvaluoma(at)pp.inet.fi 
– Kalliokoski Elvi ja Tuomo, 044 991 2587, 044 999 2388,  
   tuomo.kalliokoski(at)pp.inet.fi, timo.kalliokoski(at)suomi24.fi 
– Kaluste- ja saneeraustyö Hotakainen, 0400 564 964, veli-matti.hotakainen(at)halsua.fi 
– Kuljetus P. Luoma, 0400 564 878, pentti.luoma(at)hotmail.com 

 

Kunnan itsenäisyyspäiväjuhla ti 6.12. ennakkotiedoista poiketen: 

koulun draamatilassa (kirkonmenojen jälkeen) 

Aloitamme kahvituksella koulun ruokatilassa, jonka jälkeen siirrymme 

varsinaiseen juhlaan draamatilaan. 

Olette lämpimästi tervetulleita juhlistamaan Suomen 105-vuotistaivalta! 

  Yhteistyössä: Halsuan kunta ja seurakunta 

 

KUKA KULKEE PISIMMÄLLE-liikuntakampanjan suoritukset voi tuoda kunnantalon au-

lassa olevaan laatikkoon aukioloaikoina 7.12. mennessä. Muistakaa että viime vuonna vas-

taavassa kisassa voitimme. Miten käy tänä vuonna? On tärkeää, että kaikki suoritukset 

saadaan ylös. Pääpalkintona on Polarin urheilukello, jonka arvo on n. 200 euroa, lisäksi  

jokainen kunta arpoo kolme palkintoa omille kuntalaisille. 

 
 

LUKUPIIRI kokoontuu perjantaina 16.12. kirjastoon (kynttiläkirjastoilta)  

klo 18.00 keskustelemaan Heleena Lönnrothin kirjoista.  

TERVETULOA uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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YHTEISMYYJÄISET su 11.12.2022, Halsuan Nuorisoseurantalolla 

*myyjäiset aloitetaan kirkonmenojen jälkeen, noin klo 11.30 

*aloitussanat: Kalevi Lindfors 

*yhteislaulu 

 

 

Myyjät voivat käydä asettamassa pöytänsä myyntikuntoon jo la-iltana tai halutessaan su-

aamuna.  

Huomioikaa autojen parkkeeraus: 

- parkkialueena käytetään Kotikuluman, Yritystalon ja Teletalon pihoja. Nuorisoseu-

rantalon etupiha varataan vanhusten, invakyytiläisten ja muiden liikuntarajoitteisten 

käyttöön. Näytteille asettajat voivat käyttää NS-talon pihaa käydessään laittamassa 

pöydät valmiiksi. Noudatetaan parkkeerauksessa erityistä tarkkuutta! 

 

Halsuan Adventtikalenterin luukut avautuvat seuraavasti: 

5.12. klo 18, Koulukeskuksen piha, Fysioterapia Miia, Liikuntaa Letkeästi hanke,  
jouluista musiikkiliikuntaa lapsille ja lastenmielisille 
6.12. Klo 9, Halsuan Helmi, lipunnosto 
7.12. Klo 12, Työtupa askartelua, kakkupaperitähti 
8.12. (tyhjä) 
9.12. Klo 18, Anneli ja Markku Karhulahti, Leipää myynnissä, glögitarjoilu 
10.12. (tyhjä) 
11.12. klo 19, Halsuan Kirkko, Kirkkokuoron konsertti 
 
Tyhjiä päiviä löytyy vielä muutama, jos innostut täyttämään luukun niin ota yhteyttä Mirja 
Mastokangas 040 7717137 
Tervetuloa! Seuraavan viikon luukut ilmoitetaan ensi viikon kuntatiedotteessa. 

 
 

              Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Tämän vuoden viimeinen bingo on pelattu ja yhdistys kiittää kaikkia osallistuneita sekä  
arvontapalkintoja lahjoittaneita: Halsuan kunta, Halsuan Helmi, Halsuan Apteekki, Osuus-
pankki, K-Market, Hietalahti ja Pojat, Jarmix, HoivaMaija, MetsänTähden tiimi, Autokor-
jaamo T. Sillanpää, Ruuskan korjaamo, T ja J Kivioja, Perhonjokilaakson Katsastus,  
Kipakka Perho, Kuljetus Pollari, Koneyhtymä Hotakainen, Nuohous- ja rakennuspalvelu 
Korkeaniemi, LVI Jani Känsäkoski, Taksi Petri Hotakainen, Anne Hotakainen,  
Lounaskahvila Kotikuluma, Kuljetusliike Möttönen, sekä lukuisia yksityishenkilöitä.  
Kiitos! 

 
 

"Ja niin Joulu joutui jo taas Pohjolaan…" 
Virittäydymme joulun tunnelmaan museolla pe 16.12.2022 klo 
18.00 laulaen joululauluja. Mukana Jouko ja Anitta. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!                         järj. Meriläisen Martat 
 



5.-6.12.2022 olemme suljettu. 

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисливський клуб із Халсуа запрошує членів клубу, 

землевласників та жителів села 

Святкування закриття сезону на лося в Юлікуля в місцевому будинку культури 

у неділю 4.12 о 11–15 год. 

В лотерею можна виграти печеню або фарш із лося! Юлікуля сільське товариство пригощає 

кавою, добровільна ціна за каву. Свято організовують мисливці з Юлікуля. 

Ласкаво просимо! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


