
Halsuan Kuntatiedote vk 11 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 23.3.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Ympäristösihteeri Pia-Lena Närhi on tavattavissa kunnanvirastolla tiistaina 21.3. ja 

jatkossa kerran kuukaudessa, puh. 040 739 3977. 

 

Kevättä on jo ilmassa ja kesää kohti mennään…  

on aika kokoontua suunnittelemaan ensi kesän Halsua-viikkoa. 

Tervetuloa kunnantoimiston kahvihuoneeseen miettimään tapahtumaviikon 

ajankohtaa, pituutta ja alustavaa sisältöä torstaina 23.3. klo 19.00.  

Aloitetaan palaveri kahvituksella. 

 

Kotikuluman Naistenpäivän tietovisailuun osallistui 18 ”uskaliasta”: Kiitos! 

Onnetar suosi seuraavia:      

- hyvinvointikassi: Minna-Marita Siilin   

- Halsua-tuotteita: Sari Haapasalo 

- Halsua-tuotteita: Aino-Maija Ylikoski 

Palkinnot voi noutaa Kotikulumasta aukioloaikojen puitteissa. 

Oikeat vastaukset nähtävillä Kotikuluman ilmoitustaululla.   

 

Keskustan ehdokkaita tavattavissa Kotikulumalla 

Tuija Leivo-Rintakorpi tiistaina 21.3. kello 11, kahvitarjoilu. 

Mika Lintilä torstaina 23.3. kello 16, kahvitarjoilu.  

Tervetuloa!  

 

               Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

21.3.2023 Neulekahvila Kotikulumassa klo 13.30, Vetelin neulekerho vierailee. 
21.3.2023 Bingo koululla klo 18.00 
22.3.2023 Piirin pilkkikisa Halsuan Helmen rannassa 9.30 alkaen. Tarjolla keittolounas 7 €. 
24.3.2023 Avoin kahvitilaisuus Kanalan kylätalolla klo 13.00. Järj. SPR, SRK ja Kanalan kylä. 

 

SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa to 23.3. klo 9.30–10.00. 
TERVETULOA KUUNTELEMAAN!     
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Uusi ryhmä omaishoitajille 

Ryhmä tarjoaa oivalluksia ja tukea omaishoitajille sekä sairastuneen tai vammautuneen läheisille. Tarkoi-
tuksena on omien voimavarojen vahvistaminen. Ryhmässä työstetään hyvinvoinnin teemoja itsenäisesti 
sekä yhdessä keskustellen. 

Ryhmä kokoontuu Vetelissä (koulutie 77, Veteli), Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry:n toimistolla tiistaisin 
klo 12.00–13.30 yhteensä 4 kertaa. Ohjaajana hyvinvointivalmentaja TCA, Anette Hietalahti. 

 

Aloitus 28.3., toinen kerta 4.4., kolmas kerta 11.4., neljäs kerta 18.4. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 21.3. mennessä: 

Leena Janatuinen, Omaistoiminnan koordinaattori 
puh. 040 765 3327 tai leena@kpoh.fi 
Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry 

 

 

 

 

 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hy-

vinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkos-

toa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme 

osoitteessa kaustisenseutu.fi 

 

Maanomistaja, oletko kiinnostunut aurinkoenergian tuottamisesta 

Yrityspalvelut kartoittaa aurinkoenergian tuottamisesta kiinnostuneita maanomistajia, joilla on vähintään 

hehtaarin kokoinen alue. Kiinnostus aurinkosähkön tuottamista kohtaan on lisääntynyt valtavasti viimeisen 

vuoden aikana, ja se tarjoaa maanomistajille mielenkiintoisen uuden ansaintamahdollisuuden. Yhteistyö on 

keskeisessä roolissa, koska usein yksittäinen alue ei vielä muodosta tarpeeksi isoa kokonaisuutta. Jos asia 

kiinnostaa, soita tai laita sähköpostia: tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi tai p. 040 656 5303. 

 

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan erikoiskasviviljelystä 

Tervetuloa Kase ERKKA Erikoiskasviviljelijäksi yhteistyöllä - hankkeen infotilaisuuteen Halsuan kunnantalolle 

maanantaina 20.3. klo 10, kahvitarjoilu. 

Kerron ruusujuuren, kuituhampun ja muutaman muun erikoiskasvin viljelystä, markkinatilanteesta, jatkoja-

lostuksesta sekä alueella tehtävästä tutkimuksesta. Sopivia erikoiskasveja viljelyyn löytyy, oli sitten kyse 

aareista tai kymmenistä hehtaareista.  

Lisätietoja:  

Jenni Kentala, p. 040 556 8788, jenni.kentala@kaustisenseutu.fi 
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Ulkoliikuntakampanja 2023 

 

Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet + Perho järjestävät  

ulkoliikuntakampanjan 1.3.-31.3.2023. 

Ulkoliikuntakampanjassa hyväksytään kaikki ulkona tapahtuva liikunta (lumenluonti + hiihto, lenkkeily 

yms.) Vähintään viisi (5) merkittyä ulkoliikuntakertaa oikeuttaa osallistumaan pääpalkinnon (urheilukello) 

arvontaan.  

Kampanjassa kilpaillaan missä kunnassa käytetään eniten aikaa ulkoliikuntaan suhteessa 

väkilukuun. Kampanjan voittanut kunta saa liikuntakampanjoiden kiertopokaalin.  

Osallistu mukaan täyttämällä osallistujakortti, laittamalla ylös ajat, jotka olet käyttänyt ulkoliikuntaan  

päivän aikana. Voit kirjata suorituksia takautuvasti, mikäli muistat suorituksesi.  

Toimita osallistujakortti kunnantoimistoon tai koulun kansliaan 9.4.2023 mennessä.  

Halsua voittoon!    Liikuntatoimi 

 

 

 

 

Nimi: 

Kotiosoite: 

Puhelinnumero: 

 

Pvm. 
 

Suoritus (aika) Pvm. Suoritus (aika) Pvm. Suoritus (aika) 

1.3.  12.3.  23.3.  

2.3.  13.3.  24.3.  

3.3.  14.3.  25.3.  

4.3.  15.3.  26.3.  

5.3.  16.3.  27.3.  

6.3.  17.3.  28.3.  

7.3.  18.3.  29.3.  

8.3.  19.3.  30.3.  

9.3.  20.3.  31.3.  

10.3.  21.3.  Suoritus aika yht: 

11.3.  22.3.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 


