
Halsuan Kuntatiedote vk 20 / 2020 
HUOM! seuraavaan ilmoitukset ke 20.5.2020 klo 12 mennessä 

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

 

 

 

Kunnanvaltuusto kokous keskiviikkona 20.5.2020 klo 19 
   

 
HALSUALAISET YHDISTYKSET  

Kunnanhallitukselta haettavien toiminta-avustusten hakuaika päättyy 29.5.2020 klo 15. 

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan kunnanhallitukselle osoitteella  
Kauppisentie 5, 69510 Halsua. 

Hakemuksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2019,  
sekä selvitys taloudellisen tuen tarpeesta. 

 
 

Kuulutus, kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on jaettavana määräraha yksityisteiden tiekunnille 

teiden kunnossapitoa varten. 

Kunnossapitoavustusta myönnetään hakemusten perusteella niille tiekunnille, joiden talous ja 

hallinto ovat kunnan hallintosäännön, yksityistielain ja kuntalain määräysten mukaiset. 

Hakemuslomakkeet on palautettava täytettyinä ja tarvittavilla liitteillä varustettuna Halsuan 

kunnan rakennus- ja ympäristötoimistoon 31.5.2020 mennessä. 

Hakemuksen voi jättää kunnanviraston ovessa olevasta postiluukusta. 

Hakemuslomakkeita voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan nettisivuilta, tai tilata 

puhelimitse 040 680 2225/Eija Aksela. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnilta selvitys 

aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä (kuittijäljennös tms.)  

 
Mahdolliset tiedustelut vt. rakennustarkastaja Jari Kauppiselta 040 680 2221. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

        Myös: Halsuan kunnan tielanoja on kunnostettu käyttöön. 
Lanoista yksi on Ylikylän Kuntotalon vieressä ja kaksi Syrjälässä. 
Jos lanoissa ilmenee jotain vikaa, ilmoita siitä, 
Jari Kauppinen 040 680 2221 tai päivystys 040 680 2228 

 
 

Hävikkiruuan ja EU-ruuan jako (Perhontie 7) 

       pe 15.5. klo 17-18  

     pe 22.5. klo 17-18  

      pe 29.5. klo 17-18 

 Ruokajako on tarkoitettu kaikille! 
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Varhaiskasvatus alkaen 14.5.2020 

Varhaiskasvatuksessa pyrimme toimimaan hallituksen linjauksen mukaisesti niin normaalisti 

kuin mahdollista.  Noudatamme kuitenkin kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi.  

Hygienian ja muiden toimenpiteiden tehostamisesta huolimatta lapsi saa tarvitsemansa aikuisen 

läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. 

Olemme siinä onnellisessa asemassa, että ryhmiä meillä on vain yksi eivätkä lapset tai 

henkilökunta siirry paikasta toiseen.  Henkilökunnan vaihtuvuus myös on meillä minimaalista. 

Hygieniaopetusta tehostetaan varsinkin ruokailun ja WC-käyntien yhteydessä ja jos siirrymme 

paikasta toiseen.  Vierailuja päiväkodissa ei kielletä, mutta niitä rajoitetaan tarpeen mukaan.  

Omia leluja emme toistaiseksi tuo päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.  Leluvalikoimaa myös 

rajaamme sellaisiin, joita on helppo desinfioida ja pestä.  

Korostamme sitä, että sairasta lasta ei tuoda varhaiskasvatukseen.   

Mikäli uusi lapsi on tulossa varhaiskasvatukseen, on hyvissä ajoin oltava yhteydessä 

päivähoidon johtaja Irma Lindforssiin tutustumishetken suunnittelua varten. 

Nautitaan keväästä ja ollaan yhteydessä toisiimme! 

Irma Lindfors (040-680 2216) 

P.S.  Käypä tutustumassa sivustoon:  https://yhdessaselviydytaan.fi 

 
 

Halsuan Terveysaseman aamuvastaanotto keskiviikkoisin klo 8-10 
vain ajanvarauksella arkisin klo 8-16   040 804 5000 
Kotihoito ja toiminnanohjauskeskus   044 730 8216 
Hoitotarvikejakelu ma-pe klo 9-11    044 730 7611 
Seniorineuvolan ajanvaraus ti - to klo 10-11.30 040 804 5401 

 
 
Halsuan seurakunta 
 
Su 17.5. klo 10 Kaatuneitten muistopäivän nettikirkko, 
Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, Kaarina Koivisto, 
lukutekstit Henry Ala-Korpi ja Kimmo Kentala,  
musiikkia mieskuoro Halla ja Annika Alanko. 
Nettikirkko kuultavissa suorana lähetyksenä Halsuan seurakunnan kotisivulla olevan linkin 
"Kuuntele jumalanpalvelus tästä" kautta. 
klo 11-13 Kirkon ovet ovat nettikirkon jälkeen avoinna yksityistä hiljentymistä varten. Paikalla on 
myös seurakunnan työntekijä. 
 

 
 

Hoitokuluma aloittaa toiminnan jälleen maanantaina 18.5. korona-

ohjeistuksien puitteissa. 

Tervetuloa sekä vanhat että uudet asiakkaat!  t. Leena 040-195 7404 

 

https://yhdessaselviydytaan.fi/


 

 

 

 

 

MTK- Halsua ja Halsuan eläkeliitto järjestävät 

kylvösiunaustilaisuuden Kanalan Arsin maatilalla, 

torstaina 4.6. klo 19.00. Tervetuloa! 

 

Halsuan kirjasto järjestää kirjakassipalvelun 11.5.-29.5. välisenä aikana. Voit lähettää 

lainauspyynnön, jossa kirjan nimi ja kirjailija on mainittava, kirjaston sähköpostiin 
halsukir@halsua.fi tai soittamalla vain maanantaisin klo 12.00-14.00 kirjaston puhelimeen 
040-6802260 tai lähettämällä tekstiviestin. Muista laittaa koko nimesi tilaukseen! 
 
Voimme toimittaa kirjastossa paikalla olevaa aineistoa sekä kimpan aineistoa. Tarvittaessa 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 12.00-13.00, muut asiakkaat klo 13.00-14.00. Kassin voi 
noutaa kirjaston ulkoeteisestä, käynti vasemmanpuoleisesta ulko-ovesta kuten aiemminkin. 
Kirjat on pakattu kassiin, jossa on asiakkaan nimi. 
 
Kirjastot avataan 1.6.2020 
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Syysmarkkinat Halsualla  
 
Syysmarkkinat järjestetään Halsuan Käpylässä (Laukkatie) la 5.9.2020 klo 10.00 – 16.00. Markkina-
alueelle on ilmainen sisäänpääsy. 63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi – hanke järjestää 
yhteistyössä Kaustisen seutukunnan ja Halsuan kunnan kanssa kuluttajille suunnatun, koko perheen 
tapahtuman Syysmarkkinat.  
Tapahtuman tarkoituksena on nostaa paikallistuottajien tunnettavuutta. Teemana ovat 
puutarhatuotteet, erikoiskasvit, keruutuotteet ja luonnontuotteet jalostettuina sekä paikalliset käsityöt 
ja hyvinvointituotteet. Tapahtumassa ovat esillä myös paikalliset yrittäjät, yhdistykset ja viljelijät. 
Myyntipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ovat osallistujille ilmaiset. Käyttämättä 
jätetyistä paikoista veloitamme 150 €. 
 
Tapahtuman yhteydessä järjestetään 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi  
-hankkeen loppuseminaari, jossa vieraana 
Heli Pirinen, Idea Nature Oy, aiheena erikoiskasvien logistinen palveluketju ja  
Markus Virkkala, aiheena Osuuskunta 63 Herb’s.  
Lisäksi seminaariaiheina puutarhamarjojen taimiaineiston kartoitus (Suomi ja ulkomaat) -
kirjallisuusselvitys ja asiaa marjojen sokerikuivauksesta 
 
Ilmoittautumiset pe 7.8.2020 mennessä. 14.8.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 %, 
75 €.  
Lisätiedot ja myyntipaikkavaraukset sähköpostitse: 
Kirsti Voho, kirsti.voho@siikalatva.fi 
Mikko Hyvärinen, mikko.j.hyvarinen@siikalatva.fi 
Katriina Korhonen, katriina.korhonen@witas.fi 
Miina Aronen, miina.aronen@kase.fi 
63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi/ Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä 
 
Mukana yhteistyössä: 
Kaustisen seutukunta, Halsuan kunta, Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä 
 
Seuraa ilmoittelua: 
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