
Halsuan Kuntatiedote vk 22 / 2020 
 Seuraavaan ilmoitukset to 4.6.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Kunnanvirasto avataan 1.6. ja on avoinna arkipäivisin klo 9-15, 

poikkeuksellisesti tiistaina 2.6.2020 suljetaan klo 13. 

Halsua-viikkoa ei järjestetä tänä kesänä. 

Muistoadresseja kerätään jälleen, listat ja keräyslipas ovat aulassa. Käteisen rahan käsittelyä 
rajoitettaessa virastossa ei ole rahanvaihtoa, vaan tervehdyksensä jättävien tulee varautua 
tasarahaan.  

Asioidessa kunnanvirastolla muistetaan turvaväli ja huolehditaan käsihygieniasta. 

 

Urheiluhalli on taas käytössä 1.6. alkaen. 

Sairaana ei urheilla vaan jäädään kotiin.  

Henkilöt, joilla on urheiluhallin avain, pyydetään ne palauttamaan välittömästi 

kunnanvirastolle. Liikuntatoimi 

 

Soiten koronavalmiusryhmän tiedote 27.5.2020 
Soiten koronavalmiusryhmä kokoontuu päivittäin ja pitää yllä tilannekuvaa. Soiten alueella 
tilanne jatkuu rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan. 
  
Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut on lieväoireinen 
ja sairastaa kotona. Altistuneet on kartoitettu ja tartuntaketju on selvillä. Yhteensä Soiten 
alueella on nyt todettu 24 koronavirustartuntaa. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.  
 
Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta Soiten infektiovastaanotoilla. 
Kehotamme hakeutumaan testaukseen myös lievistä koronavirukseen viittaavista oireista. 
  
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat 
päivittäneet yli 70-vuotiaita koskevaa koronaohjeistusta. Soite kehottaa alueen ikäihmisiä 
ja heidän omaisiaan tutustumaan ohjeistukseen ja toimimaan sen mukaan. (19.5.) 
  
Linkit THL:n ohjeistuksiin: www.thl.fi 
”Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa – hyvinvointiin ja toimintakykyyn 
kannattaa kiinnittää huomiota” 
”Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille” 
Päivitetty ohjeistus yli 70-vuotiaille koronavirusarkeen: 

🔸 Pidä yhteyttä läheisiin turvallisesti: tapaa mieluiten ulkona, pidä turvaväli. 

🔸 Pidä huolta hyvinvoinnistasi: ulkoile, liiku, syö monipuolisesti ja säännöllisesti. 

🔸 Huolehdi mahdollisten pitkäaikaissairauksien hoidosta, älä turhaan peru varattuja 

lääkäriaikojasi. 
  
Edelleen on äärimmäisen tärkeää noudattaa n. 2 metrin turvaväliä sekä huolehtia hyvästä 
käsihygieniasta. 
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Kirjasto tiedottaa 

 

Kirjasto on avoinna normaalisti 1.6.20 alkaen.  

Aukioloajat: henkilökunta paikalla:  

ma 14-19 

ke 14-19   

to 10-16 

pe 14-19 

 

Omatoimikirjasto on avoinna  

ma-pe 8.00-21.00 

la 8.00-18.00 

su 8.00-21.00 

 

Ota huomioon seuraavat asiat kirjastossa asioidessasi, jotta omatoimikirjasto voidaan pitää 

avoimena: 

- Muista hyvä käsihygienia 

- Noudata 1-2 metrin turvavälejä 

- Ota huomioon muut asiakkaat 

- Asioi ripeästi 

 

Turvallista asiointia! 

T. Kirjaston väki 

 
Kuntojumppaa 
Kesäkuussa maanantaisin (1., 8., 15. ja 22.6.) koulun salissa klo 18-19  

(kulku takaoven kautta). 

Kuntopiiriliikkeitä oman kehon painolla, sykettä nostattaen. Jokainen tekee oman 

kuntonsa mukaan. Tunti sopii aktiiviurheilijasta kuntoilijalle.  

P.S. vaikka Korona-rajoituksia on höllennetty, niin muistetaan turvavälit. 

Tervetuloa liikuntatoimi!

 

PESISKOULU NAPEROIKÄISILLE 1.6.2020 alkaen, maanantaisin klo 18.30-19.30 
pesiskentällä.  
Tule rohkeasti mukaan, vaikka aiempaa pelikokemusta ei olisikaan.     
TERVETULOA! 
 
Pesäpallojaosto 

 

  
 Parturi-Kampaamo Hanna aloittaa työt 1.6.2020 
 

 

 
Kylvöjen siunaaminen 
To 4.6. klo 19 Kylvöjen siunaaminen Arsi ja Helena Kanalan tilalla (Hietalantie 9)  
Kahvitarjoilu, tilan esittely Arsi Kanala, puheenvuoroja ja musiikkia: Eija Mastokangas, Mika 
Tuominiemi, Jenni Kentala ja Juha Karhulahti.  
Tervetuloa!    järjestää Eläkeliitto ja MTK Halsua 
 



 
 
Halsuan 4H-yhdistyksen VUOSIKOKOUS nuorisoseuran talolla pe 5.6.2020 klo 18.00.  
Sääntömääräisten asioiden jälkeen klo 19-20 perholainen nuori 4H-yrittäjä Leevi Louhula 
kertoo yrityksestään. Kahvi- ja mehutarjoilu.  TERVETULOA! 

 

 
 

Ylikylän kyläyhdistys ry:n vuosikokous Kuntotalolla sunnuntaina 7.6.2020 klo 19.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvia ja pullaa tarjolla. 

Tervetuloa! 

 
 

Halsuan Maa- ja kotitalousseuran vuosikokous ti 9.6. klo 19 A'la Miinalla 
Tervetuloa!  Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Sään salliessa ollaan ulkona 
 

 

Halsuan Nuorisoseura ry:n KEVÄTKOKOUS pe 12.6.2020 klo 19.00 Ns-talolla. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat     Tervetuloa! 

 

 
Marjusaaren Maamiesseura ry:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta ja 

kyläavustajatoiminnasta 20 vuotta. Tarkoituksemme oli pitää tänä kesänä juhlat, mutta 

vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi emme juhlaa järjestä. Ehkäpä sitten ensi vuonna. 

Marjusaaren kouluun liittyviä kuvia keräämme myöhemmin kesän ja syksyn aikana. Tavoitteena 

on saada oppilaskuvia jokaiselta vuodelta, myös kiertokoulun ajalta. Kuvat voi toimittaa Sinikka 

Junnolle esim. sähköpostiin osoitteella sinikka.junno(at)halsua.fi. 

 

 



 


