
Halsuan Kuntatiedote vk 51 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 5.1.2023 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

 

 

 

Halsuan kunta toivottaa hyvää joulua ja 

onnellista uutta vuotta 2023! 

Suljemme kunnanviraston pe 23.12. klo 13, avaamme taas 2.1.23 klo 9.00.  

Seuraava kuntatiedote ilmestyy viikolla 1, johon ilmoitukset to 5.1. klo 12 mennessä. 

 

SM-menestyksestä palkitut ja vuoden kuntalainen 

Vuoden 2022 Suomen mestareina palkittiin: 

- Jari Kalliokoski, M45 sarja 15 km 

- Jarmo Korkeaniemi, hevoskynnön yksikkösarja 

- Harri Simola, metsätaidon SM-taitosarja 

 

Vuoden kuntalaiseksi valittiin Paavo Hietalahti.  

 

Uudenvuoden vastaanotto Halsualla lauantaina 31.12.2022 

 

• Aattoillan hartaus kirkossa klo 19 

• Uudenvuoden vastaanotto liikekeskuksen pihalla  

- klo 20 uudenvuoden puhe, Jarmo Pollari 

- puheen jälkeen uudenvuoden maljan nosto 

ja ilotulitus  

 

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

Kiitämme tästä vuodesta kaikkia marttoja ja marttojen ystäviä ja  
toivotamme Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2023! 

Meriläisen Martat 
 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä!  

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

    toivottaa, Koulun väki 

 

MINISTERI MIKA LINTILÄ HALSUALLA 30.12. 

Keskustan eduskuntaryhmä järjestää Ministeri Mika Lintilän kiertueen Keski-Pohjanmaalla. 

Mika Lintilä on tavattavissa Halsualla LOUNASKAHVILA KOTIKULUMASSA (Perhontie 1, Halsua) 

 PE 30.12.2022 klo 12.30 alkaen 

Tule paikalle juttelemaan ja keskustelemaan mieltäsi askarruttavista asioista! 

Kahvitarjoilu! 

 

 

 

Halsuan Helmi kiittää kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille lukijoille  
Rauhaisaa Joulua! 
Olemme kiinni 19.12.- 29.12.2022. Uutenavuotena pe-su on maukas hampurilaisateria  
10 €/ateria ja karaoke soi perjantaina 30.12. sekä lauantaina 31.12. jolloin on myös  
ilotulitus klo 24.00.  
Tervetuloa! 

 
 

Jo hiljenee vuoden askareet ja aherrus syksyn työn.  

Ota sydämees hetket talviset ja rauha jouluyön.  

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2023!  

Toivottaa Pihlajatuvan ja työtuvan väki 



Kotikuluman joulunajan ja vuodenvaihteen  

aukioloajat:  

 pe 23.- ma 26.12.2022 suljettu 

 ti 27.-pe 30.12. avoinna klo.12.00–17.00  

HUOM! EI LOUNASTA! 

 uuden vuoden aattona 31.12.2022 avoinna 17.00–21.00, 

uuden vuoden buffet! 

 1.1.2023 suljettu 

 

Tammikuussa Kotikuluman uudet aukioloajat: 

 ma-to 8–15 
 pe 8–19 
 la-su suljettu 

 

 

 

 

Kynttilähartaus 

Kutsumme teidät Loppiaisena 6.1.2023 klo 12.00 srk-talolle sytyttämään 

kynttilän edesmenneen jäsenemme ja teidän läheisenne muistolle. 

Voitte halutessanne esittää ohjelmaa tai toivoa lempivirsiä rakkaanne 

muistolle. 

Ohjelmasta voitte ottaa etukäteen yhteyttä alla oleviin numeroihin. Koska 

emme ole vuosiin voineet järjestää tilaisuutta, kutsu koskee kaikkia vuosina 

2020–22 edesmenneitten omaisia. 

Eija 040 8684103, Kaija 045 1352465 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys  

 

 

Torstaina 5.1.2023 kirjastossa eSeniorit antavat nettiopastusta klo 13.00. 

Hyvää Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta!  

 

Mustathan että kinkun paistorasvat ei kuulu viemäriin.  

Kinkun paistorasvan hyvä kaveri on kompostori. Kun muilla hävitystavoilla rasva pitää 

ensin jäähdyttää, kompostorin kanssa toimitaan päinvastoin. Pieneliöt kiittävät, kun 

lämpimän rasvan nakkaa suoraan paistopelliltä kompostoriin. 
Nestemäisen rasvan voi laittaa purkkiin ja tiiviisti suljettuna sekajätteeseen.  

Jähmettyneen rasvan voi laittaa myös biojätteeseen.  



La 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus 

Su 25.12. klo 8 Jouluaamun kirkko 

Ma 26.12. klo 19 Tapaninpäivän iltamessu 

 

 

HALSUAN SEURAKUNTA 

Joulurauha 

Vapahtajamme syntymäjuhlaa vietämme kodeissamme ja 

kirkossamme. Joulun sanoma herkistää kiitollisuuteen 

lahjasta, jonka olemme saaneet vastaanottaa. Se  

herkistää myös huomioimaan lähimmäisemme tarpeita. 

Erityisesti jouluna ymmärrämme kehotuksen: ”lahjaksi 

olette saaneet, lahjaksi myös antakaa!”. Joulun sanomaan 

liittyy niin paljon Jumalan rakkautta ja Kaikkivaltiaan ihme-

tekoja, ettemme voi muuta kuin ihmetellen tuoda hänelle 

oman kiitoksemme. Kyse on Herramme ja Vapahtajamme 

syntymästä. Hän on syntynyt oikeastaan kolme kertaa. 

Ennen aikojen alkua hän on syntynyt Isästä ikuisuudessa, 

toisen kerran hän, Jumalan Poika, syntyi ihmiseksi neitsyt 

Mariasta. Ja vielä kolmannen kerran hän syntyy ja herät-

tää uskon meidän sydämissämme. Ensimmäisenä joulu-

yönä taivas avautui ja enkeli, yhdessä taivaallisen sota-

joukon kanssa, julisti rauhaa maan päälle. Tätä armoa ja 

hyvyyttä me kaipaamme vieläkin maailmaamme. Rukoi-

lemme rauhaa kansojen kesken ja rauhaa ihmisten  

sydämiin. Vapahtajamme syntymä toi tämän rauhaa  

rakentavan uskon koko maailmaa varten. Saakoon hän 

tuoda rauhan ja joulun ilon myös meidän sydämiimme. 

Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja  

uutta vuotta 2023! 

Juha Karhulahti  

 
 

 

Sydämelliset kiitokset omaisille, ystäville ja  

yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme kaikille Tunnelmallista Joulua  

ja Onnellista Uutta Vuotta 2023 

 

 

 

 

T. Kannelman Tehostetun Palveluasumisen ja  

Senioriasumisen asukkaat ja henkilökunta 

 

 

 


