
Halsuan Kuntatiedote vk 12 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 26.3.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 
LAPSILAHJA VUONNA 2020 

Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuonna 2020 maksetaan 1.000 euron lapsilahja 
vuonna 2017, 2018 ja 2019 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2020 ollut Halsua. 
Lapsilahjaa on haettava pe 3.4.2020 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä 
hakemuksia ei käsitellä. 
Hakemuksen palautus sähköpostilla tiina.koskela@halsua.fi 
Lomake löytyy myös Halsuan kunnan nettisivuilta.  
Lisätietoja saa kunnantoimistosta puh. 040 680 2211.  
Lahja maksetaan lapselle perustetulle pankkitilille 9.4.2020 mennessä tai aikaisemmin. 

KUNNANHALLITUS 
 

 
 
Hoitokuluman Leena sulkee ovensa valtiovallan Korona-viruksen aiheuttaman 
ohjeistuksen vuoksi 23.3.- 13.4. väliseksi ajaksi. Toiminta jatkuu sen jälkeen 
normaalisti, mikäli valtiovalta purkaa karanteenisäännöksensä. 

Lahjakortteja voi ostaa kotisivujen kautta: www.hoitokuluma.fi 

 
 

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7. 

 
EU-ruoan ja ruokahävikin jako jatkuu muuttuvin käytännöin, alkaen perjantaina 
27.3. klo 17.00. Valmiiksi pakatut kassit asetamme ulos rakennuksen etuosaan, josta 
voit noutaa 1+1 kassia/asiakas tunnin aikana. Vältetään kaikin tavoin kosketus 
kontaktia, pidetään vähintään 2 metrin etäisyys toisiimme. Paikalla myös 
ilmoitustauluohjeistusta.  

Järjestämme myös ruokien kotiinkuljetusta sitä tarvitseville. Tilaukset puh.0400-846 760 mahd. 
tekstiviestein, toimitukset n. 3 vrk kuluessa. Kassit jätämme ulko-ovelle. Näin jatkamme 
toistaiseksi. 
Kiitämme myös heitä, jotka ovat auttaneet monin tavoin lähetystyötämme! Sadat lapset ovat 
saaneet sukkia, lapasia, pipoja ym. todella tarpeeseen. 
Rukouspiirin kotiläksy; Paavalin kirje Room. luvut 1 ja 2. 

 
 

ELÄKELIITTO tiedottaa 
 

Eläkeliiton toiminnat ovat paussilla Korona-määräysten takia, kunnes toisin ilmoitetaan.  
Myös 19.4.20 pidettäväksi ilmoitettu konsertti siirtyy ehkä syksyyn. 
Muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne huolta. Samoin seuratkaa naapurianne, ettei kukaan jää 
yksin. Puhelin on hyvä väline yhteydenpitoon. Ja tottakai noudatamme meille annettuja ohjeita. 
Kaikesta huolimatta aurinkoista kevättä, aurinkoisia kävelyhetkiä ei ole kielletty! 
 

 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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 Halsuan kunta, www.halsua.fi, keskus 040 680 2211, halsua.kunta@halsua.fi 

 

Halsuan kunnan 

koronavirustiedote 

Halsuan kunnassa seurataan aktiivisesti 

koronavirukseen liittyvää valtakunnallista 

ja alueellista tiedottamista ja reagoidaan 

tilanteen mukaisesti. Tällä hetkellä on 

tiedossa, että suurimmalle osalle väestöä 

virustartunta ei aiheuta vaaraa, mutta 

riskiryhmään kuuluville voi aiheutua 

vakavampia terveysuhkia. Tästä syystä 

nyt on oleellista suojella riskiryhmään 

kuuluvia ja hidastaa oikein mitoitetuilla 

toimenpiteillä viruksen leviämistä, jotta 

terveydenhuolto pystyy hoitamaan 

vakavammin sairastuneet henkilöt. 

 

 

 

Toimi näin, jos epäilet koronavirus-

infektiota! 

Jos sinulla on flunssaoireita jää kotiin! 

Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa 

kotona. Soita ainoastaan, jos vointisi on 

sellainen, ettet pärjää kotona. 

Kaikki henkilöt, jotka epäilevät 

koronavirustartuntaa tai influenssaa, tulee 

pysyä kotona oireiden alkamisesta 

vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat 

pidempään, pysy kotona oireiden ajan ja 

niiden loputtua vielä yhden oireettoman 

päivän ajan. 

Jos on pahaa hengenahdistusta, eikä 

kotihoito riitä tai epäilet, että olet 

saanut koronavirustartunnan, älä tule 

Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan 

soita meille ensin. 

KORONATIEDOTE 
Halsuan kunta      19.3.2020 

SOITEN YHTEYSTIEDOT 

Koronaneuvontapuhelin 06 828 7499, joka päivä klo 8-20 

Muina aikoina yhteispäivystys 06 826 4500. Alle 16-vuotias sairastunut: 

Soiten lastenpäivystys puh. 06 826 4444. Avoinna ympäri vuorokauden 24/7 

Henkinen ensiapu, jos koronatilanne huolestuttaa ja koet psyykkistä oireilua 

06 828 7288, arkisin klo 9-15 

Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa 

soita aina hätänumeroon 112! 

http://www.halsua.fi/
mailto:halsua.kunta@halsua.fi


Kunnassa tarjottavien palveluiden muutokset 
epidemia-aikana 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

K-MARKET HALSUA 

Keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 7.30-8 
kauppa on avoinna vain riskiryhmille. 

HUOMIOITHAN, että tämä puolituntinen näinä 
kyseisinä päivinä on siis tarkoitettu vain 
ikäihmisille, muille riskiryhmään kuuluville 
sekä vakituisesti riskiryhmäläisen kanssa 
samassa taloudessa asuvalle. Ovet aukeavat 
muille normaalisti klo 8.00.  

Tarjolla myös kotiinkuljetuspalvelua. Kysy 
tarvittaessa lisätietoja kauppiaalta.  

Puh.nro 06 8636 043.  

MARJUSAAREN MAAMIESSEURA 

 

Voit tilata esim. kauppa-, apteekki- ja 
pankkiasioinnit valtakirjalla. Myös 
siivouspalvelu on toiminnassa normaalisti. 
Yhteydenotot, kyläavustaja Oili Mastokangas 
p. 0400 569 378. 

 

HALSUA-YLIPÄÄN OSUUSPANKKI 

Koronaviruksen vaikutus asiointiin 

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ehdottoman tärkeää ja siksi 
siirrämme kaiken mahdollisen asioinnin digitaalisiin kanaviimme. 

Kassapalvelut pyrimme pitämään auki  

- Halsualla torstaisin 9-12 
- Räyringissä tiistaisin 9-12 

Voit hoitaa pankki- ja vakuutusasioitasi kätevästi OP-mobiilissa ja op.fi-palvelussa 
vuorokauden ympäri. Neuvottelut voimme käydä kanssasi puhelimitse. 

Ohjeet vahinkotilanteisiin löydät osoitteesta vahinkoapu.pohjola.fi 

Jos maksat laskujasi konttorissa, on hyvä siirtyä suoramaksuun. Autamme mieluusti 
suoramaksun käyttöönotossa. Jätäthän maksupalvelukuoret niille tarkoitettuun laatikkoon 
konttorin ulkopuolelle. 

Käteistä voit nostaa esimerkiksi Otto- tai Nosto-automaateilta sekä kaupan kassalta. 

Toimi näin: 

Ota yhteys puhelimitse 010 258 7010. 

OP Ryhmän Puhelinpalvelu 0100 0500 palvelee arkisin kello 8.00 - 19.00.   

Yritysasiakkaiden puhelinpalvelu 0100 05151. 

tel:06-8636043


Kunnan oma toiminta epidemia-aikana 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Koulut, päiväkoti ja perhepäivähoito 

 

Perusopetuksen lähiopetus on keskeytetty ja 
opetuksessa on siirrytty etäopetukseen. 
Poikkeuksellisesti kuitenkin koulussa 
järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 
1–3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden 
vanhempien lapsille, jotka työskentelevät 
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä 
aloilla, mikäli vanhemmat eivät ole saaneet 
lasten hoitoa järjestettyä kotiin. 

Varhaiskasvatuksen osalta, ne vanhemmat ja 
huoltajat, joiden on mahdollista järjestää hoito 
kotona, tekevät niin. Päiväkoti ja 
perhepäivähoitopaikat pidetään auki, jotta ne 
vanhemmat, jotka eivät saa järjestettyä lasten 
hoitoa, voivat tuoda lapsensa 
varhaiskasvatukseen. 

Valtioneuvosto on määritellyt yhteiskunnan 
kannalta kriittisillä aloilla toimivan henkilöstön 
hallinnonaloittain. Kunkin toiminnon osalta vain 
toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön 
lapsille tulisi varmistaa periaatepäätöksessä 
mainittu opetus. Ne vanhemmat ja huoltajat, 
joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu 
kotona, menettelevät niin. Listaus löytyy 
seuraavasta osoitteesta: https://vnk.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/yhteiskunnan-toiminnan-
kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto. 

 

Muut julkiset tilat ja kohtaamispaikat 

 

Kunnanvirasto on suljettu. Mahdolliset 
tapaamiset sovittava etukäteen 
viranhaltijoiden kanssa, keskuksen 
puhelinnumero 040 680 2211. Mahdollista 
yhteisadressia ei kerätä toistaiseksi. 

Kirjasto on suljettu, myös omatoimikirjasto. 

Urheiluhalli on suljettu. Kaikki hallilla 
pidettävät ryhmäliikunnat on peruttu. 
Samoin on peruttu koulun liikuntasalissa 
järjestettävät ryhmäliikunnat. 

Kaikissa Soiten yksiköissä on tällä hetkellä 
vierailukielto. Halsuan osalta tämä koskee 
Kannelmaa, Pihlajatupaa ja Työtupaa. 

 

https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yritystoiminnan kriisineuvontaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Keski-Pohjanmaan yrittäjät 
Keskus 06 831 5292, kp@yrittajat.fi 
 

Kaustisen seutukunta 
etunimi.sukunimi@kaustisenseutukunta.fi 
 
Erkki Laide, yritysneuvoja Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä 

044 561 2154  050 337 3538 

Jätehuolto 

Hyötyjäteasemat ovat toistaiseksi avoinna normaalisti. 

- maksullisia jätteitä tuotaessa maksutositetta ei allekirjoiteta. Hyötyjäteaseman hoitaja 
kertoo hinnan, joka laskutetaan jälkikäteen 

- asemilla korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan 

Jätteen lajitteluohjeet 

Lajittele nenäliinat ja lautasliinat poltettavaan jätteeseen, ei biojätteisiin! 

Sairastuneiden jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. 
Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään poltettavan jätteen astiaan. Sairastuneiden 
roskakorit pitää tyhjentää päivittäin. Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai 
teippaamalla ennen niiden viemistä poltettavan jätteen astiaan. 

Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, 
jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse 
levittämään jätteitä. Poltettavaa jätettä syntyy vähemmän, kun pakkausmateriaalit lajitellaan 
tehokkaasti ja pakataan tiiviisti. Jätteitä ei pidä jättää miehittämättömille jätteen 
vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä. 

Lisätietoja: Ira Kekarainen 044 2844 183, Millespakka Oy 

 

mailto:kp@yrittajat.fi
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Asiointipiste on toistaiseksi suljettu 

 

Varaa aika verkossa www.kela.fi/varaa-aika tai soita palvelunumeroon (alla).  

Puhelinpalvelu neuvoo ja varaa aikoja ma–pe klo 9–16. 

  
Asuminen _______  _    020 692 210 

Eläkkeet    _     020 692 202 

Kansainväliset tilanteet ____ 020 634 0200 

Kuntoutus ja vammaistuet__020 692 205 

Opiskelu ja asevelvollisuus_ 020 692 209 

Perintäkeskus     _  020 634 4940 

Sairastaminen ja kortit_____ 020 692 204 

Toimeentulotuki ___________020 692 207 

Turvakieltoasiakkaat_______ 020 635 3500 

Työttömyys________________ 020 692 210 

Vanhemmuus______________ 020 692 206 

Hae Kelan tuet ja lähetä liitteet verkossa 

www.kela.fi/asiointi 
 

Tai postitse osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA 

 

 

 

 

 

 

 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa!  tapahtuma on peruttu 

Tapahtuma olisi ollut seurakuntatalolla 27.3.2020 klo 13-14.30 


