
Halsuan Kuntatiedote vk 1 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 12.1.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Tekninen toimisto myy tarjousten perusteella 3 elementtiä  

Elementtien alapaarteen pituus on 11020 mm.  

Leveydeltään 2 elementtiä on 2740 mm ja 1 elementti 

on 4500 mm. Elementit ovat tuulituettuja ja yläpinnassa 

on vaneri. Elementit ovat terveysaseman vieressä.  

Tarjoukset tulee jättää kunnanvirastoon 16.1.2023 klo 15 mennessä. Kuoreen merkintä ”elementti-

tarjous”. Tarjouksen voi jättää myös sähköpostitse osoitteella tekninen@halsua.fi. 

Pidätetään oikeus myös hylätä tarjoukset. 

 

Tiedotus eläkeläisille! 

Aloitamme uudelleen eläkeläisten perjantairuokailun koulun  

ruokasalissa       

Käytäntö on sama kuin aikaisemminkin:  

kouluruokailusta ylijäänyt ruoka tarjotaan edulliseen 2 €:n hintaan 

perjantaisin klo 11.25 eteenpäin, niin kauan kuin ruokaa riittää.  

Aloitamme ylijääneen ruoan tarjoilun perjantaina 13.1.2023. 

Tervetuloa!     Koulutoimi/kunta 

 

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 30. tammikuuta klo 18.  

Teemana on kirjailija Enni Mustonen, jonka teoksia voi kysellä kirjastosta.  

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät! 

 

Hiihtäjät ja muut Harjussa liikkujat! 

Retkihiihtolatu Lovelammelle lähtee tänä talvena Sylyvin montulta.  

Käpylästä pääsee Harjun latuja pitkin montulle, josta virallinen retkilatu 

sitten alkaa. Mahdollisuus autopaikoitukseen myös Sylyvin montulla. 

Muistetaan, että kävely latu-urilla on kielletty. Frisbeegolfaajat voivat ylittää ladun turvallisuutta 

noudattaen. 

Mukavaa ulkoliikuntaa kaikille!    Liikuntatoimi 

 

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7 

Ruokajaot tammikuussa perjantaisin 13. ja 27. päivä klo 17 alkaen. 

Rukousillat perjantaisin klo 18 alkaen. 
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            Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

to 5.1.2023 eSeniorit kirjastossa klo 13.00 ja joka kuukauden ensimmäinen torstai. 
pe 6.1.2023 Kynttilähartaus srk-talolla klo 12.00 
to 12.1.2023 uintivuorot alkavat torstaisin klo 15–16 Vetelin uimahallissa. 
ti 17.1.2023 päiväkahvit Halsua-talolla klo 13.00 
ke 8.3.2023 yhdistyksen kevätkokous Halsua-talolla klo 13.00 

 

Meriläisen Martat 
Toiminnansuunnitteluilta koululla to 19.1.2023 klo 18–21. Valmistetaan pientä purtavaa 
opetuskeittiöllä sekä Tuija Biskop piiristä kertoo ajankohtaisista Martta-aiheista. 

 
 

Marko Tapani Photography – valokuvauspalveluita monipuolisesti Halsualla! 
  

Tarjoan sivutoimisesti valokuvauspalveluita Halsualla ja sen ympäristössä. Studioni sijaitsee  
Halsuan liikekeskuksessa osoitteessa Perhontie 1 F, 69510 Halsua. Palveluvalikoimassa muun 
muassa: 
  

• passikuvaus (toimitan kuvan suoraan sähköisesti lupahallinnon valokuvapalvelimelle.  
Tarvittaessa myös paperituloste) 

• erilaiset potretit (henkilö-, perhe-, yrityskuvaus yms.) studiossa tai miljöössä 
• dokumentaarinen kuvaus sovitun mukaisesti erilaisissa tilaisuuksissa (esim. hautajaiset) 
• muut valokuvaukseen liittyvät palvelutarpeet mahdollisuuksien mukaan 

  
Kuvauspalvelut toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin. Soita ja kysy lisää! 
  
Marko Malvisto 
044 286 3584 
marko.malvisto@gmail.com 

 
 

Vetelissä järjestetään Mielenterveyden ensiapu® 2-koulutus helmikuussa  

- ilmoittaudu mukaan 

Mielenterveyden ensiapu® 2-koulutuksien tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiri-
öistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee otta-
maan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykki-
sistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenter-
veyden ongelmia. 

MTEA® 2-koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin mielenterveydenhäiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. 
Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mie-
lenterveyden ensiavun askeleita. MTEA2- koulutus järjestetään yhteistyössä Centrian kanssa. MTEA2- koulutus on 
maksuton. 

MTEA® 2-peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA® 2-ohjaajakoulutukseen. Meidän Mielessä- hanke 
järjestää myös Nuoren mielen ensiapukoulutuksen käyneille ohjaajakoulutuksen keväällä 2023. Ohjaajakoulutukset 
ovat maksuttomia ja järjestetään yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. 

Aika: 1. ja 8.2.2023 (koulutus on 2-päiväinen) 
Paikka: Vetelin kunnantalo, valtuustosali 
Ohjaaja: Arja Liisa Ahvenkoski, arja.ahvenkoski@centria.fi 
Ilmoittautuminen: 15.1. mennessä sähköpos-
titse tarja.viitala@soite.fi (Meidän Mielessä- hanke) 
Huom! Koulutukseen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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HALLIN KÄYTTÖVUOROT / kevät 2023    

 

ma klo 17–19  Yksityisvuoro 

klo 19–20  Yleinen sähly/naiset 

 

ti klo 10–12  Boccia/eläkeläiset 

 klo 11.45–13.30 Yhtenäiskoulu 

 klo 18–19.30 Suunnistajat 

  

ke klo 8.30–9.15 Yhtenäiskoulu 

 klo 12.45–14.15 Yhtenäiskoulu  

 klo 19–21  Yleinen sähly/miehet 

 

to klo 8.30–14.15 Yhtenäiskoulu 

  

pe klo 8.30–9.15 Yhtenäiskoulu 

 klo 11.45–12.30 Yhtenäiskoulu 

 klo 18–20  Halsuan pesis/”maakkari”  

 

la klo 13–15  Yleinen jalkapallo 

 

 

Mikäli koululaiset ovat ulkoliikunnassa, vapautuu halli koulun vuorolla muille käyttäjille. 

Muistetaan, että halli - ja varsinkaan punttisali – eivät ole lasten leikkipaikkoja. Turvallisuuden  

takaamiseksi alle 15-vuotiaiden mukana tulisi aina olla huoltaja valvomassa lasten toimintaa. 

Punttisali ei ole varattavissa. Jokaisen punttisalin käyttäjän tulee huolehtia omalta osaltaan salin 

siisteydestä ja laitteiden kunnossa pysymisestä. Muistetaan myös maksaa punttisalin käyttö-

maksu. Tilinumero löytyy hallin ilmoitustaululta. 

Tiedustelut ja varaukset: puh. 040-6802 240. 

 

Mukavia treenaustuokioita kaikille!   Liikuntatoimi 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus 
 
Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimi-
sesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisena 
toimii Järviseudun jätelautakunta. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös 
tehtävä ilmoitus. Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli elo-
peräistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 
 
Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kompostoinnista astuu voi-
maan 1.1.2023. Ilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman pian kompostoinnin aloittamisesta 
(noin. 2kk kuluessa). Olemassa olevat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee ilmoit-
taa viimeistään vuoden 2023 alussa. Ilmoitukset olemassa olevista kompostoreista otetaan 
myös vastaan uusina kompostointi-ilmoituksina. 
 
Huom! Jos et kompostoi, ilmoitusta ei tarvitse täyttää.  
 
Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, 
jonka voi lähettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Kompostointi-ilmoituksen tu-
lostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa:  
https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet. Lähiaikoina saman linkin kautta kompostointi- 
ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii vahvaa tunnistautumista.  
 
Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 
1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.  
 
Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, 
johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kom-
postointi-ilmoitusten avulla kerätyt tiedot. Kompostitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouk-
sissa kierrätetyn biojätteen määrää, jotta se voidaan huomioida Suomen kierrätysasteen lasken-
nassa EU:n direktiivin edellyttämällä tavalla.  
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