
Halsuan Kuntatiedote vk 50 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset ti 20.12.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Vuoden viimeinen kuntatiedote ilmestyy ensi viikolla (vk 51),  
ilmoitukset jo tiistaina 20.12. klo 12 mennessä.  

Viikolla 52 ei ilmesty kuntatiedotetta.  
 

Kunnanvirasto hiljenee joulun viettoon pe 23.12. klo 13. Avaamme 2.1.23 klo 9.00.   

Huom. Ei adressikeräyksiä viikolla 52.  

 

SUURET KIITOKSET kaikille, jotka osallistuivat Kaustisen seutukunnan 

kuntien ja Perhon väliseen liikuntakampanjaan.  

Halsua oli jälleen ylivoimainen. 1. Halsua 8,56km/asukas yht. 9207 km          

2. Lestijärvi 6,65km/asukas yht. 4748 km  3. Veteli 3,81km/asukas yht. 11408 

km  4.Perho 1,65km/asukas yht. 4420km  5.Kaustinen 1,305km/asukas yht. 

5524km  6. Toholampi 0,76km/asukas yht. 2208km.  

Koko kilpailun pääpalkinnon Polarin urheilukellon voitti Ilkka Kauppinen Halsualta, lisäksi halsu-

alaisten kesken arvottiin kolme 30 euron lahjakorttia voittajan haluamaan halsualaiseen liikkee-

seen. Otamme yhteyttä voittajiin, jotka ovat: Helmi Arkkukangas, Hilkka Kalliokoski ja Kari Patana 

(Lepistöntie). 

 

Tässä vielä viimeiset Adventtikalenterin luukut, olkaa hyvä! 
 

19.12. Klo 19, Uudentalontie 34, Kototalon naiset, Meriläinen, Glögitarjoilu ja  
arvontaa, jossa pääpalkintona piparkakkutalo 
20.12. Klo 17 Pihlajatuvan pihapiiri, joululauluhetki 
21.12. Klo 19, Kirkonkylän hirvihalli, Lestijärventie 154, Metsäneläinten joulurauha  
22.12. Klo 18, Riitta ja Tarmo Kauppinen 
23.12. Klo 17, Mari ja Vesa Ruuska, Alitie 7, ei autoja Alitielle, pysäköinti urheiluhallin,  
kirjaston tai srk-talon pihalle 
24.12. Klo 13, Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 
 
Kiitos kaikille "Luukkujen" toteuttajille ja yleisölle mukana olosta. 
Halsuan Maa- ja Kotitalousseura toivottaa kaikille Hyvää Joulua! 
Ps. Allasjumppa jatkuu heti loppiaisen jälkeen 11.1. klo 11. 

 

Kirjaston käyttäjät! 

Kirjasto on joulunaikana poikkeuksellisesti avoinna seuraavasti: 

- omatoimikirjasto on avoinna: 

 23.12.2022 ja 26.12.2022-1.1.2023 

 - kirjasto on kiinni 23.12.-1.1.2023 välisen ajan 

- omatoimikirjasto on kiinni 24.–25.12. 

 

Kirjastovirkailija on lomalla 23.12.2022-1.1.2023.   Kirjastotoimi 

 
   

Halsuan terveysaseman laboratorio ja sairaanhoitajan vastaanotto on  

suljettu ajalla 22.12.22-9.1.2023.  

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Jouluyö, juhlayö 

 päättynyt kaik´ on työ. 
 

Kiitos kaikille Halsua-taloa käyttäneille! 

Hyvää Joulua Ja Onnea Uudelle Vuodelle 

toivottavat Eija ja naistoimikunta 

 

Palstaviljely/Plot farming 

Halsuan kunta kartoittaa asukkaidensa kiinnostusta palstaviljelyalueen perustamiseen ensi ke-

säksi. Kunta voisi vuokrata palstaviljelyyn tarvittavaa peltoa, niin yksivuotiseen kuin monivuoti-

seenkin kasvien kasvatukseenkin.  

Palstaviljely on virkistävä, hauska, edullinen, ekologinen ja hyvinvointia edistävä harrastus – vuok-

raa oma palstasi! 

Halsuan kunta is research  interest of the people to start plot farming on the next summer. Halsuan 

kunta is able to rent the plot on the field for to cultivating annual and perennial plants 

Plot farming is refreshing, funny, cheap, ecological and good for health hobby – rent your own plot!  

Lisätietoja/more information: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh./tel. 040 680 2215, 

sposti./e-mail jussi.karhulahti@halsua.fi 

 

ERÄVALAKIAT JA JOULURAUHA 

ulkotapahtumana ke 21.12. klo 19 Kirkonkylän hirvihallilla, Lestijärventie 154 

• Vuoden Eräpuukon luovuttaminen  

• Seurakunnan hartaushetki 

• Joulurauhan julistaminen eläimille 

• Makkara- ja mehutarjoilu 

Tervetuloa   Perhonjokilaakson rhy ja metsästäjät. 

 
 

LAHJAKORTIT HOITOKULUMASTA! 

 KLASSINEN HIERONTA/LPG-HIERONTA 

 STRESSI-NISKA HIERONTA 

 JALKAHOITO 

 KAUSTISLAINEN JÄSENKORJAUS 

 LYMFATERAPIA 

 KOSMETOLOGISET HOIDOT 

 

Jouluviikolla liike auki perjantaina 23.12. klo14 saakka. 

Lahjakortit myös kätevästi netistä  www.hoitokuluma.fi. 

Huom! Vielä ennätät hyödyntää tämän vuoden Hyvinvointi e-passisi! 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista joulua sekä Siunattua Uutta Vuotta 

2023! 

Leena p. 040-1957404  

 

 

http://www.hoitokuluma.fi/


           MLL Halsuan osaston vuosikokous pidetään ke 28.12.22 klo 19.00 kunnanvirastolla. 

           Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

 

Kiitos kuluneesta vuodesta yhteistyökumppaneillemme. 

Hyvää joulua ja Jumalan siunausta kaikille halsualaisille! 

toivottaa Lyhtyseurakunta 

 

      

 Anna-Maija laulattaa joululauluja ma 19.12. klo 16.00 
Tervetuloa kaikki yhdessä laulamaan! 

 Jouluruoka keskiviikkona 21.12. klo 10.30–13.00, hinta 15,90 € 

 Vko 52 ei lounasta 

 Kotikuluma auki 27.–30.12. klo 12–17 (ei lounasta) 

 Uuden vuoden aattona auki klo 17–21 

 1.1.2023 suljettu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


