
Halsuan Kuntatiedote vk 14 / 2020 
HUOM! seuraavaan ilmoitukset ke 8.4.2020 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

 

Toimi näin, jos sinulla on flunssaoireita 

Jos sinulla on flunssaoireita jää kotiin!  

Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa kotona. 

Soita ainoastaan, jos vointisi on sellainen, ettet pärjää kotihoito-ohjeilla. 

 

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa 

Jos on pahaa hengenahdistusta eikä kotihoito riitä tai epäilet, että olet saanut 

koronavirustartunnan, älä tule Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita meille ensin. 

 

Koronaneuvontanumero 

puh. 06 828 7499 

Avoinna joka päivä 8-20 

Puhelinajan ulkopuolella, ota yhteyttä seuraavasti: 

Aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet:  

Soiten yhteispäivystys puh. 06 826 4500 

virka-ajan ulkopuolella 

Alle 16-vuotias sairastunut: 

Soiten lastenpäivystys puh. 06 826 4444 

Avoinna ympäri vuorokauden 24/7 

Apua koronatilanteeseen: 

Henkisen ensiavun puhelin 06 828 7288, avoinna arkisin ma-pe klo 9-15. 

Ikäihmisten koronaneuvonta p. 06 828 7288, avoinna arkisin ma-pe klo 9-15. 

Henkisen ensiavun numero toimii myös ikäihmisten koronaneuvontalinjana. Numerosta 

vastataan yli 70-vuotiaiden ikäihmisten koronatilanteeseen liittyviin kysymyksiin. 

 

Perheiden tukipalvelut 
Perheitä tuetaan Soiten perhepalveluiden, palveluohjauksen neuvonnan ja Soiten sivuilla 
olevan Apu-Napin kautta.  Apu-Nappi (www.soite.fi/apunappi) on lapsiperheiden 
palveluohjauksen matalan kynnyksen sähköinen yhteydenottokanava. Sinne voi ottaa yhteyttä 
lapsiperheiden palveluohjaukseen esimerkiksi silloin, kun: 

•         on huoli jostakin perheeseen liittyvästä asiasta, muttei tiedä mihin ottaa yhteyttä 
•         toivoo tukea kasvatukseen tai parisuhteeseen liittyen 
•         on huolissasi alaikäisen käytöksestä tai mielialasta 
•         on huolissasi jaksamisesta vanhempana 

Lapsiperheiden palveluohjauksesta otetaan yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa. 
Halutessaan voi täyttää vain nimen ja puhelinnumeron yhteydenottoa varten. Palvelu on 
tarkoitettu kaikille Soiten alueen lapsiperheille, joissa on ainakin yksi alaikäinen. 
  
Lapsiperheiden palveluohjauksen voi ottaa yhteyttä myös suoraan numeroon 06 826 3011. 
Lapsiperheiden palveluohjaus on tavoitettavissa puhelimitse maanantaisin, torstaisin ja 
perjantaisin klo 8-12 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-16. 
  
Apua on saatavissa Halsualla myös seurakunnalta. 
Lisätietoa https://www.halsuanseurakunta.fi/ .  
  
Avun tarvitsijoita tulee ohjata ottamaan yhteyttä yllä mainittuihin tahoihin. 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.soite.fi/apunappi
https://www.kannuksenseurakunta.fi/


 

KIRJASTO TIEDOTTAA! 

Hallituksen antamien linjausten mukaan kirjastot suljetaan 13.5. asti, joten kirjakassipalvelu ei 

tule jatkumaan. 

Toivotaan myös, että lainattua aineistoa ei palautettaisi kuin vasta epidemian jälkeen. 

E-kirjat ja -äänikirjat ovat lainattavissa verkkokirjaston kautta sekä lapsille tarkoitettuun 

Lukulumoon on mahdollista kirjautua kirjaston facebook-sivulla annettujen ohjeiden mukaan. 

 

APTEEKKI TIEDOTTAA! 
Seurakunnan diakoniatyö avustaa Halsualla apteekkiasioinnissa perjantaisin niitä asiakkaita, 
jotka itse eivät pääse asioimaan apteekissa koronaepidemian aikana.  

Asiakkaita pyydetään soittamaan lääketilauksensa torstaisin klo 12 mennessä Halsuan 
sivuapteekkiin p. 050 3373 231. Diakonissa Tiina Karhulahti noutaa lääkkeet apteekista 
ja toimittaa lääketilaukset kotiovelle perjantain aikana.  

Pääsiäisestä johtuen viikolla 15 lääketilaus ja -toimitus on poikkeuksellisesti jo ma 6.4.  
Viikosta 16 eteenpäin puhelintilaukset apteekkiin torstaisin ja toimitus kotiin perjantaisin.  

 

Hävikki ja EU:n ruokajako. 
pe 3.4. klo 17-18  

la 11.4. klo 12-13 huom. aika 

pe 17.4. klo 17-18 

Jaamme rakennuksen kuistilla olevilta pöydiltä, valmiiksi kasseihin pakattuina. 

Leivät voit valita itse. Jonon kierto vasemmalta oikealle. Pidetään 3 metrin etäisyys 

toisiimme. Poistu alueelta saatuasi ruuat.  

Tuomme myös tarvittaessa kotiisi. Tekstiviestein p. 0400 846 760 Esko  

Rukoillen ja siunaten 
 

Hei, halsualainen lapsi! 

Mitäpä, jos julkaisisit pääsiäistervehdyksesi kunnan sivuilla? Voisit piirtää, 

maalata tai vapaasti askarrella sen mieleisistäsi tarvikkeista ja lähettää kuvan 

siitä. 

Piirustuksen voi tipauttaa kunnanviraston ovessa olevasta postiluukusta tai 

kuvan voi lähettää sähköpostilla eija.aksela@halsua.fi. Keskiviikkoon 8.4. 

mennessä jätetyt tervehdykset julkaistaan nettiin kiirastorstaina. 

 

Arvomme 5 pääsiäiskoria yhteystietonsa jättäneiden kesken ja ne toimitetaan 

joko kotiovelle tai postilaatikkoon.  

 

Omatoimirastit 
Lähtö Meriläisen montulla, punaisesta postilaatikosta löytyy kartat. 

Radat:  A-rata n. 4,9 km (kokeneemmalle suunnistajalle) 

  B-rata n. 1,5 km (aloittelijoille, rastit lähellä polkua) 

Rastipisteellä lippu, ei leimasimia, oma ajanotto. 

(teknisten ongelmien vuoksi karttoihin ei ole painettu rastimääritteitä) 

Rastit ainakin pääsiäisen yli maastossa, mutta jos kelit ovat talviset 

vielä silloin niin pidetään hiukan pidempään. 

Suunnistamisen iloa! HT suunnistusjaosto ja Liikuntatoimi Lisätietoja p.040 219 2179 / Tiina 



 
 

SEURAKUNNAN PÄÄSIÄISTERVEHDYS    

1.4.2020 

 

He näkivät! 

 

Odotamme nyt kristikunnan suurinta juhlaa, pääsiäistä. Sen sanoma on valtaisa ja koskettaa 

jokaista ihmistä maan päällä. Tänä vuonna jaamme siitä kiitoksen ja ilon poikkeuksellisissa 

olosuhteissa. Emme voi olla seurakunnassa läsnä ja nähdä toisiamme niin paljon kuin mihin 

olemme tottuneet. Emme voi nähdä, mutta voimme kuunnella ja kuulla. Kaikki pääsiäisajan 

jumalanpalvelukset voidaan kuulla netin välityksellä.  

 

Meillä on uutta luova Jumalan sana, joka täyttää aina sen tehtävän mitä varten se on maan 

päälle lähetetty. Pääsiäisen ilosanoma onkin myös näkemisen evankeliumi. Jeesuksen ystävät 

näkivät tyhjän haudan. Näkeminen sai heidän kohdallaan aikaan ihmettelyä, uskon 

syntymistä, mutta myös epätietoisuutta, siitä mitä tämä kaikki tarkoittaa. Silmät eivät 

kertoneet kaikkea, mutta tärkeintä oli se, että Jeesus oli todella noussut kuolleista. 

Kuoleman mahti oli näin voitettu.  

 

He näkivät kaiken tarpeellisen. Tyhjä hauta osoitti todeksi sen, mitä Jeesus oli opettanut 

ihmisten keskuudessa. Hänen oli nähty auttavan hädässä olevia ja kuultu lupaavan 

omantunnon puhtautta ja iankaikkisen elämän osallisuutta oman ristinsä tähden. 

Ylösnousemus osoitti, että Kaikkivaltiaan katseen alla tämä kaikki oli nyt kohdalleen 

asetettu.  

 

Me ihmiset kannamme ohimenevistä asioista johtuvaa huolta ja murhetta. Niihin on aivan 

todellisia syitä. Mutta saamme aina nähdä myös jotakin mikä tuo uutta iloa ja toivoa elämän 

voimaksi. Jeesuksen ystävien kanssa voimme nähdä, että hauta on tyhjä. Saamme kiitollisina 

”Katsoa Jumalan Karitsaa, joka otti pois meidänkin syntimme”. 

 

 

 

Siunattua pääsiäistä! 
 

 

Juha Karhulahti 

kirkkoherra  

 

 

 

 

 

 

PÄÄSIÄISAJAN NETTIKIRKOT          

Su 5.4. klo 10 Palmusunnuntai              

Ma 6.4. klo 19 Hiljaisen viikon maanantai 

Ti 7.4. klo 19 Hiljaisen viikon tiistai       

Ke 8.4. klo 19 Hiljaisen viikon keskiviikko 

To 9.4. klo 19 Kiirastorstai                 

Pe 10.4. klo 10 Pitkäperjantai              

Su 12.4. klo 10 Pääsiäispäivä              

Ma 13.4. klo 12 Toinen pääsiäispäivä   

 



 

 

K-market Halsua on auki riskiryhmille jatkossa 
myös maanantaisin klo 7.30-8.00, keskiviikon ja lauantain 

lisäksi. 

 

 

Jätehuoltopalvelut poikkeustilanteessa 

(Alajärvi, Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli) 

Varmistamme jätehuollon toimivuuden myös poikkeustilanteessa. Seuraamme tilannetta ja 
päivitämme tarvitessa ohjeitamme urakoitsijoille, henkilöstölle ja asiakkaille. Millespakka Oy:n 
nettisivuilta www.millespakka.fi ajankohtaista otsikon alla on tietoa poikkeustilanteesta. 
Päivitämme tiedotetta tarpeen mukaan. 

Tyhjennykset kiinteistöiltä 
• toimivat normaalisti 
• muistathan sulkea jätepussit huolellisesti ennen jäteastiaan laittoa 

• annathan kuskille työrauhan ja pidät etäisyyttä 

Hyötyjäteasemat 
• avoinna normaalisti 
• neuvomme asiakkaita jätteiden lajittelussa, mutta emme auta kuorman purkamisessa 

• pidäthän etäisyyttä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan 

• älä asioi sairaana, ulkomailta palanneena tai karanteenissa ollessasi 
• huolehdi käsiesi puhtaudesta 

• yski hihaan tai nenäliinaan 

Asiakaspalvelumme palvelee sähköpostitse, nettisivujen palautelomakkeen kautta ja 
puhelimitse. Huomioi, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Seuraa poikkeusolo ajan tiedotusta 
yhtiömme verkkosivulta www.millespakka.fi. 

Ystävällisin terveisin: 
Ira Kekarainen 
toimitusjohtaja 

 

 

 

http://www.millespakka.fi/

