
Halsuan Kuntatiedote vk 9 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 9.3.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Lapsilahjan haku käynnissä 

Vuonna 2023 maksetaan 1000 euron lapsilahja vuonna 2020, 2021 ja 2022 syntyneille  

lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2023 ollut Halsua. Lapsilahjaa on haettava ma 13.3.2023 klo 15 

mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen palautus kunnanvi-

rastolle tai sähköpostilla osoitteeseen sini.pannula@halsua.fi. Lomakkeen löydän kunnan nettisi-

vuilta Lapsilahjalomake-2023.pdf (halsua.fi) tai viikon 4 kuntatiedotteesta. 

                                         

------- 

 Eduskuntavaalien 2023 kotiäänestys 

 

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, 

ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun 

omaishoitaja voi äänestää kotona samalla kertaa kuin hoidettava. Kotiäänestys suoritetaan  

ajalla 22.-28.3.2023. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaali-

lautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjalli-

sesti keskusvaalilautakunnalle, osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai puhelimitse Halsuan 

kuntaan 040 6802211 tai Jari Penttilälle puh. 040 6802202 tai sähköpostitse  

halsua.kunta@halsua.fi tai jari.penttila@halsua.fi . 

 

BINGO alkaa! 

Tervetuloa täydenkuun iltana ti 7.3. pelaamaan bingoa koululle klo 18.00. 

Bingoa pelataan kevään aikana joka tiistai samaan aikaan.  

     Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

 

Satutuokio 

lapsille kirjastossa to 9.3. klo 9.30-10.00. 

Tervetuloa! 

 

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7 

•  Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin klo 18 

•  Lyhtykirppis auki perjantaisin klo 12–18 

•  Ruokajaot maaliskuussa 10. ja 24. pv alkaen klo 17  

          palauta ehyet muovikassit! Kiitos!  Tervetuloa! 

 

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 27.3. klo 18.00 käsittelemään 

ROSA LIKSOMIN teoksia Väylä ja Väliaikainen. Kyseisiä kirjoja voi lainata 

kirjastosta. Tervetuloa! 
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Kotikuluman Naistenpäivässä (ke 8.3., alkaen klo 14):  

- Anu Karhukorpi haitareineen 

- Miinan, Jennin ja Annelin tuotteita ja leivonnaisia: mahdollisuus mais-

tella, nautiskella ja viedä kotiin herkkuja 

- naisten hyvinvointiin liittyvä leikkimielinen visailu: osallistumalla voit voit-

taa hyvinvointipaketin 

Tervetuloa nauttimaan Kotikuluman menosta ja tarjoiluista! 

  Yhteistyössä: Halsuan kunta, Yrittäjät ja Kotikuluma 

 


