
Halsuan Kuntatiedote vk 13 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 2.4.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Kunnanvirasto on suljettu. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse 

etunimi.sukunimi@halsua.fi  

Kunnanvirasto yhteystiedot 
Kauppisentie 5, 69510 Halsua  

halsua.kunta@halsua.fi 

keskus      040 680 2211 

kunnanjohtaja Jari Penttilä   040 680 2202  

taloussihteeri Marko Malvisto   040 680 2210 

toimistosihteeri/kirjanpitäjä Tiina Koskela  040 680 2208 

palkkasihteeri Kirsti Sillanpää   040 680 2209 

toimistosihteeri Heidi Varpe   040 861 7551 

maaseutuasiamies Jussi Karhulahti   040 680 2215 

Rakennus-, ympäristö- ja tekniset palvelut 

päivystyspuhelin norm. työajan ulkopuolella  

kiinteistötoimi, vesi- ja viemärilaitos, energialaitos 040 680 2228 

vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari Jari Kauppinen 040 680 2221  tekninen@halsua.fi 

toimistosihteeri Eija Aksela   040 680 2225 

ammattimies/puhdistamonhoitaja Jukka Hotakainen 040 680 2227 

ammattimies Taisto Kukkola   0400 769 281 

ammattimies Jari Kupari    040 680 2229 

ammattimies/vesilaitoksenhoitaja Markus Lahti  040 168 0435 

ammattimies Rauli Rajakangas   040 680 2226 

Sivistys-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut 

rehtori (sivistysjohtaja) Taina Koskela  040 680 2240 

toimistosihteeri Mervi Patana   040 680 2245 

perhepäivähoidon johtaja Irma Lindfors  040 680 2216 

 

     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 kunnan nettisivuilta tai tiedot voi lähettää myös sähköpostiviestinä. 
Lisätietoja saa kunnantoimistosta puh. 040 680 2211.  
Lahja maksetaan lapselle perustetulle pankkitilille 9.4.2020 mennessä tai aikaisemmin. 

KUNNANHALLITUS 

 
 
Kaustisen seutukunnan nuorisotoimien PIIRUSTUSKILPAILU koululaisille saa jatkoaikaa 

huhtikuun loppuun. Aiheena on: PARASTA TALVISESSA KOTIKUNNASSANI. 

*************************************************************** 

KAIKKI 4H-kerhot ja -tapahtumat ja perjantain peli-illat toistaiseksi peruttu. 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 

         LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET 2020 

Halsuan kunta myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia. Avustukset jakaantuvat 

toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin. 

Liikunnan toiminta-avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi halsualaisille 

yhdistyksille, jotka järjestävät liikuntatoimintaa tai edistävät liikunnallista elämäntapaa. 

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaisille yhdistyksille ja yhteisöille, jotka 

järjestävät liikuntatoimintaa ja edistävät liikunnallista elämätapaa. 

Nuorisotoimen kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaisille yhdistyksille, yhteisöille sekä 

nuorisoryhmille. 

Kulttuuritoimen kohdeavustusta voidaan myöntää halsualaiselle yksityishenkilölle, 

yhdistykselle tai yhteisölle. 

Kohdeavustusten teemat 2020, hakuohjeet sekä avustusten hakulomakkeet löytyvät kunnan 

sivistystoimen nettisivuilta http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/ 

Hakemukset on toimitettava sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle torstaina 9.4.2020 klo 15.15 

mennessä osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua. 

Lisätiedot sivistystoimistosta: Taina Koskela, puh. 040 680 2240 

 
 

Esikouluun ilmoittautuminen lukuvuonna 2020-2021 
 
Esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2020 kuusi vuotta täyttävät lapset. 
Esiopetus järjestetään sivistystoimen alaisena Halsuan yhtenäiskoululla. 
Opetus alkaa ke 12.8. ja päättyy keväällä viikolla 22. 
Kuljetuksen piiriin kuuluvat kaikki, joiden esikoulumatka ylittää 3 km. 
Tiedustelut: Taina Koskela 040 680 2240 tai Ritva Hotakainen 040 592 9459 
Ilmoittautumislomake: http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/ 
Lomake palautetaan tiistaina 7.4. mennessä koulutoimistoon, Perhontie 29, 69510 Halsua 

 

 
Kirjasto tiedottaa 
Halsuan kirjasto järjestää etäpalveluna kirjakassikokeilun 30.3.-3.4. välisenä aikana. 
Voit lähettää lainauspyynnön kirjaston sähköpostiin halsukir@halsua.fi tai 
soittamalla/tekstiviestillä kirjaston puhelimeen 040 680 2260. 
Muista laittaa koko nimesi tilaukseen. Voimme toimittaa vain kirjastossa paikalla olevaa 
aineistoa, johon voit tarvittaessa tutustua verkkokirjastossa anders.finna.fi. 
Kirjakassin nouto tapahtuu päivisin klo 12-16 kirjaston ulkoeteisestä, käynti 
vasemmanpuoleisesta ovesta. Kirjat on pakattu kassiin, jossa on asiakkaan nimi. 
Mahdollisesti jatkoa on luvassa, seuraamme tilannetta. 
 
Tiedoksi!  
Kirjaston sulkeuduttua koronatilanteen vuoksi myöhästymismaksuja ei peritä lainassa olevasta 
aineistosta. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa 10 kertaa ja eräpäivä on jo nyt 1.6.2020. 

 

LUKUPIIRI ei kokoonnu enää tänä keväänä vaan jää aikaistetulle kesätauolle ja 

kokoontuu toivottavasti syksyllä monta kirjaa viisaampana! 

http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/


 

Halsuan seurakunta tiedottaa: 

Jumalanpalvelus pidetään sunnuntaina 29.3. klo 10 nettikirkkona.  

Siinä palvelevat Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, Hannu Mikkonen, sekä avustajat eri 
tehtävissä. Jumalanpalvelus toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa. 
Jumalanpalveluksen seurakunta ja siihen liittyvä Hengen yhteys muodostuvat etäyhteyksin 
siihen osallistuvien kuulijoiden kesken. 

Jumalanpalveluksessa ei kerätä kolehtia, mutta Medialähetys Sanansaattajat ry:n työhön voi 
antaa tukea heidän nettisivullaan olevien ohjeiden avulla. Nettiosoite on "www.sansa.fi". 

Jumalanpalvelus on kuultavissa suorana lähetyksenä Halsuan seurakunnan kotisivulla olevan 
linkin kautta. Osoite kotisivulle on www.halsuanseurakunta.fi ja sen etusivulla on linkki 
”Kuuntele jumalanpalvelus tästä”. 

Jumalanpalveluksen jälkeen klo 11-13 kirkon ovet ovat auki niille, jotka haluavat hiljentyä ja 
rukoilla tutussa kotikirkossa. Paikalla on myös seurakunnan työntekijä. Kirkkoon voi kokoontua 
samanaikaisesti enintään kymmenen henkeä.  
Kotihartaudet: seurakuntalaisia pyydetään yhteiseen esirukoukseen toinen toistemme ja 
erityisesti sairaiden ja hoitohenkilökunnan puolesta sekä esirukoukseen maailman laajuisesti 
että Taivaan Isä antaisi kaikille voimia ja antaisi Korona -virus epidemian laantua 
mahdollisimman pian. Yhteiseen esirukoukseen pyydetään liittymään kodeissa sekä aamu- että 
iltarukousten yhteydessä. Seurakunnan työntekijät hoitavat diakonisia tehtäviä myös rajoitusten 
aikana. Huolien ja murheiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin! Seurakunnan työntekijät ovat 
käytettävissä keskusteluapuun ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. 

Yksityisehtoollinen järjestetään pyydettäessä. 

Pandemian aikana pidämme yhteyttä ensisijaisesti ikäihmisiin. 

Pyrimme tukemaan myös taloudellisessa hätätilanteessa ja käytännön järjestelyissä sekä 
auttamaan akuutin tilanteen yli. Diakoniatyön antama neuvonta ja muu tuki voi olla 
pitkäkestoista. Ota rohkeasti yhteyttä! Diakoniatyöntekijä Tiina Karhulahti puh. 040 732 4117, 
tiina.karhulahti@evl.fi ja kirkkoherra Juha Karhulahti puh. 0500 361 174, juha.karhulahti@evl.fi. 

Keskusteluapua on saatavissa myös valtakunnallisessa palvelevassa puhelimessa  
puh. 0400 221 180. Avoinna joka ilta klo 18-24. Palveleva chat ma-pe klo 12-20 ja palveleva 
netti sekä palveleva kirje tukenamme. Keskusteluapua nuorille ja koululaisille: ristiohjain 
Twitchissä ja nettisaapas.  
Kaikista edellä mainituista palveluista saat tietoa osoitteesta: www.kirkonkeskusteluapua.fi 

Rippikouluopetus jatkuu ke 1.4. klo 18-19 Teams -verkon kautta. 

YHTEISVASTUUKERÄYSTÄ EI TOISTAISEKSI JATKETA OVELTA OVELLE KERÄYKSENÄ. 
Mutta keräys jatkuu vanhemmuuden tukemiseksi. Perinteinen pankkilahjoitusmahdollisuus 
toimii. Tilisiirtolomaketta ei tarvita, vaan riittää, että ilmoittaa Yhteisvastuukeräyksen tilinumeron 
ja seurakunnan viitenumeron 303079 (Halsuan srk). 
Tukemisen voit tehdä pankkilahjoituksina:  
•Aktia FI82 4055 0010 4148 41,  
•Nordea FI16 2089 1800 0067 75,  
•Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.  
Valtakunnalliset puhelinlahjoitusmahdollisuudet ovat: Soita 0600 1 5005 (5,09 € / puh+pvm), 
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm), 0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm) tai lähetä tekstiviesti 
numeroon 16588. Kirjoita viestikenttään APU5 (5 €), APU10 (10 €), APU20 (20 €). 



 

Älä heitä desinfioivia puhdistusliinoja, kosteuspyyhkeitä, 

nenäliinoja, terveyssiteitä, vanupuikkoja tai -lappuja tukkimaan 

viemäriä, sillä päinvastoin kuin wc-paperi, ne on suunniteltu niin, 

etteivät hajoaisi kastuessa. 

WC-istuin ei ole oikea paikka myöskään rasvaisille ruoantähteille, 

tai vaikka sukkahousuille. Parhaiten se toimii, kun siitä 

huuhdellaan alas vain sitä itseään ja wc-paperia. 

 

 

Maaseutuyrittäjien haastattelut jatkuvat 

Halsuan tulevaisuuskuvan rakentaminen etenee poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. 

Teemme hankkeeseen liittyvät yrityshaastattelut tässä tilanteessa puhelimitse. Tulemme 

puhelimessa kysymään Sinun ajatuksiasi tulevaisuudesta, tavoitteista ja mahdollisuuksista sekä 

omassa toiminnassasi että Halsualla. Ajatuksesi ja ideasi ovat arvokkaita tulevaisuuskuvan 

rakentamisen kannalta. Toivomme siis, että uhraat hetken ajastasi meidän kanssamme 

jutteluun. Terveisin Vuokko ja Mikko Suomen Yrittäjäopistolta.  

Vuokko Kraatari puh. 040 667 2236, Mikko Väntänen puh. 040 564 9826  

Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hanke.  


