HALSUA , KORONARAJOITUST EN
LIEVENTÄMINEN
Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua
www.halsua.fi, halsua.kunta@halsua.fi, 040 680 2211

Kuntatiedote 7.5.2020
Halsuan kunta lieventää koronarajoituksia valtioneuvoston linjausten mukaisesti.
Rajoituksia puretaan ja lievennetään asteittain huomioiden eri viranomaisten ohjeistus, joka
tarkentuu epidemiatilanteen mukaan. Poikkeustilarajoitukset ovat voimassa 13.5. saakka.

Kunnanvirasto on suljettu, avataan 1.6.
Mahdolliset tapaamiset on hyvä sopia
viranhaltijoiden kanssa etukäteen.
keskuksen puhelinnumero
040 680 2211
kiinteistöjen päivystys virka-ajan ulkopuolella
040 680 2228
kunnanjohtaja Jari Penttilä
040 680 2202
taloussihteeri Marko Malvisto 040 680 2210
palkkasihteeri Kirsti Sillanpää 040 680 2209
vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Kauppinen
040 680 2221
toimistosihteeri Eija Aksela
040 680 2225
nuorisosihteeri ja 4H-neuvoja
Timo Marjusaari
040 718 3688
Yhteisadressia voidaan taas 1.6. alkaen
kerätä kunnanvirastolla niin, että listat ja
keräyslipas ovat aulassa. Käteisen rahan
käsittelyä rajoitettaessa virastossa ei ole
rahanvaihtoa, vaan tervehdyksensä jättävien
tulee varautua tasarahaan.

Koulu ja varhaiskasvatus
Valtioneuvosto on linjannut, että varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen
lähiopetukseen palataan 14.5. alkaen.
Rehtori ja päivähoidon johtaja tiedottavat
käytännön toimista huoltajille.
rehtori (sivistysjohtaja) Taina Koskela
040 680 2240
toimistosihteeri Mervi Patana 040 680 2245
päivähoidon johtaja Irma Lindfors
040 680 2216

Kirjasto on suljettu, avataan 1.6.
Kirjaston on mahdollista aloittaa aineiston
noutopalvelu (ns. take away -tyyppinen
lainaustoiminta) välittömästi. Muut kuin
lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat
tulee kuitenkin pitää suljettuina eikä oleskelua
tai muuta toimintaa kirjaston tiloissa tule vielä
sallia.
Halsuan kirjasto järjestää kirjakassipalvelun
ajalla 11.-29.5. Voit lähettää lainauspyynnön,
jossa kirjan nimi ja kirjailija on mainittava,
kirjaston sähköpostiin halsukir@halsua.fi
tai soittamalla vain maanantaisin klo 12-14
kirjaston puhelimeen 040 680 2260 tai
lähettämällä tekstiviestin. Muista laittaa koko
nimesi tilaukseen!
Voidaan toimittaa kirjastossa paikalla olevaa
aineistoa sekä kimpan aineistoa. Voit tutustua
aineistoon verkkokirjastossa anders.finna.fi.
Kirjakassin noutopäivät ovat ke 13.5., pe 15.5.
pe 22.5. sekä pe 29.5. Ikäihmiset voivat noutaa kassin klo 12-13, muut asiakkaat klo 1314. Kassin voi noutaa kirjaston ulkoeteisestä,
käynti vasemmanpuoleisesta ovesta kuten
aiemminkin. Kirjat on pakattu kassiin, jossa on
asiakkaan nimi.
kirjastonjohtaja Elvi Möller
040 680 2261
kirjastonhoitaja Maria Lehtonen 040 680 2260

Urheiluhalli on suljettu, avataan 1.6.
toimistosihteeri Tiina Koskela

040 680 2208

Muita kunnassa saatavien
palvelujen muutoksia
epidemia-aikana
K-MARKET HALSUA
Maantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo
7.30-8 kauppa on avoinna vain riskiryhmille.
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
p. 06 8636 043.
APTEEKKI
Seurakunnan diakoniatyö avustaa apteekkiasioinnissa perjantaisin niitä, jotka eivät itse
pääse asioimaan epidemian aikana.
Lääketilaukset tulee soittaa torstaisin klo 12
mennessä Halsuan sivuapteekkiin
p. 050 3373 231.

Yritystoiminnan kriisineuvontaa
Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Keskus 06 831 5292, kp@yrittajat.fi
Kaustisen seutukunta
etunimi.sukunimi@kaustisenseutukunta.fi
Yksinyrittäjille tukea
Yksinyrittäjien korona-avustuksessa on kyse
2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta
yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin. Tällaisia
kustannuksia voivat olla esimerkiksi
yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja
laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut
toimistomenot. Avustusta voidaan myöntää
16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin
kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan
vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea
avustusta 30.9.2020 saakka.
Erkki Laide, yritysneuvoja
044 561 2154
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä 050 337 3538
Timo Pärkkä, projektipäällikkö 040 757 3519

Diakonissa Tiina Karhulahti noutaa lääkkeet
apteekista ja toimittaa tilaukset kotiovelle
perjantain aikana.

SOITEN YHTEYSTIETOJA

MARJUSAAREN MAAMIESSEURA

Koronaneuvontapuhelin 06 828 7499,
joka päivä klo 8-20

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

Muina aikoina yhteispäivystys
06 826 4500.

HALSUA-YLIPÄÄN OSUUSPANKKI

Henkinen ensiapu ja yli 70-vuotiaat
koronaneuvonta 06 828 7288,
arkisin klo 9-15

Kassapalvelut ovat auki torstaisin 9-12
Helatorstai-viikolla poikkeuksellisesti
tiistaina 19.5. klo 9-12. Muut palvelut
ajanvarauksella ma-pe klo 9-15.30
puh. 010 258 7010.
OP Ryhmän puhelinpalvelu 0100 0500
palvelee arkisin kello 8.00 - 19.00.
Yritysasiakkaiden puhelinpalvelu 0100 05151

Alle 16-vuotiaat
Soiten lastenpäivystys puh. 06 826 4444.
Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Palvelukeskus Kannelma
osastonhoitaja Teija Hietala 040 804 5550
Pihlajatupa
040 804 5880
Työtupa
040 804 5885
Kotisairaanhoito
040 804 5443
Vierailukiellot ovat edelleen voimassa.

