
Halsuan Kuntatiedote vk 49 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 10.12.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 

Asiointi kunnanvirastolla ajanvarauksella. 

Muistoadressit kerätään niin, että listat ja keräyslipas ovat aulassa (tasaraha) 

Kunnanvaltuuston kokous 17.12. klo 19 

 

Kiitos kaikille jouluavaukseen osallistujille ja järjestäjille! 

Joulunavausbingoon palkinnot lahjoittivat: 
Hoitokuluma, A’la Miina, K-Market Halsua, Hoiva Maija, Jarmix,  
Halsuan apteekki, Kaustisen Fysioterapia ja Miia Karhulahti, Oriflame ja 
Hyvinvointipalvelu Satu Laasasenaho ja Halsuan kunta.  
Kiitos lahjoituksista! 
 

Arvonnassa lahjakortit voittivat Sirkka Hotakainen 150 €,  
Tarja Sillanpää 100 € ja Ella Saukko 50 €. Onnea voittajille! 

 

 

Kotikunta onnittelee syksyn ylioppilasta Siiri Hietalahtea. 

Poikkeustilanteen vuoksi ylioppilas juhlii keväällä. 

 
 

 

Perjantaina 11.12. alkaen klo 10 eläkeläisille joulupuuroa ja soppaa haettavissa 

seurakuntatalolta (take away). Tarvittaessa kotiin tuonti ota yhteys  

Tiina-diakonissaan puh. 040 732 4117. 

Järj. Kotiseurakunnan diakoniatyö 

Samaan aikaan Lions Clubin miesten myyntipöytä seurakuntatalon edustalla 

diakoniatyön hyväksi. 

 

LUKUPIIRI jää tauolle ja kokoontuu seuraavan kerran  

ma 25.01.2021 klo 18.00 kirjastossa. Tutustutaan joululahjoina saatuihin kirjoihin! 

 

Joulumyyjäiset  
Halsua-talolla pe 11.12.2020 klo 10.00. 
Martat voivat tuoda myytäviä leivonnaisia klo 9 alkaen. 
Tervetuloa torttukahville!          Meriläisen Martat 
 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 

 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä |  
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun 
 

Yhteydenotto Soiten Matkapalvelukeskukseen muuttuu 

Soiten Matkapalvelukeskus tarjoaa sosiaali- ja vammaispalvelulainmukaisia kuljetuspalveluita 

asiakkaille. Matkapalvelukeskuksenpalveluntuottajaksi vaihtuu 1.12.2020 alkaen Taksi Helsinki 

Oy. Toiminnassa ei tapahdu muutoksia, vaan toiminta jatkuu entisellään. Palvelun 

käyttäjälle muutokset näkyvät siten, että puhelinnumerot ja matkan tilaamisen yhteystiedot 

muuttuvat. 

1.12.2020 alkaen kaikki tilaukset tehdään: 
• puhelimitse numerosta: 029 3710 000. Puhelun hinta 0,084 €/min (sis.alv 24 %) 
• tekstiviestillä numerosta: 045 7820 1000 
• Sote Taksi -kännykkäsovelluksella 
• sähköisesti osoitteessa www.yhteiskuntakyydit.taksihelsinki.fi 

 

LYHTEITÄ, VIHTOJA JA SINAPPIA 
myyvät leijonat seurakuntatalon pääoven edessä perjantaina 11.12. 
alkaen klo 10.00. Myynti kestää klo 12.00 asti tai silloin kun myytävät 
loppuvat.  Myynnin koko tuotto luovutetaan seurakunnan diakonia- 
rahastoon lyhentämättömänä. 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAA ei tänä vuonna ole. 
6.12. klo 10.00 jumalanpalvelus, mikä jatkuu mieskuoro Hallan esityksellä, lyhyellä 
puheella ja seppelpartion lähettämisellä sankaripaasille. Lippulinnaa ei ole, ei 
myöskään tarjoilua. Kirkko on suljettu, mutta tilaisuutta voi kuunnella netistä. 
Yritetään saada siitä myös videotallenne. 
 

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ KAIKILLE!  Leijonat 
 

Maaseututoimi tiedottaa 
Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 

20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu 

maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009). 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä 

kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen 

pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä 

viimeistään 31.12.2020. 

http://www.yhteiskuntakyydit.taksihelsinki.fi/


 

 

Tietojen ilmoittaminen 

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan 

omistaja tai haltija) ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin 

merkittäväksi. 

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan, missä tarkoituksessa eläimiä 

pidetään, eli toimintamuoto. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten 

pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin laajassa 

mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. Hevoseläinten pito katsotaan 

ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai 

ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi 

tai koulutettaviksi, tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia 

hevosia on yhteensä vähintään kuusi. 

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan ne toimintapaikat, joissa eläimiä pidetään (pitopaikat), 

sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä. 

Samassa pitopaikassa saattaa olla useamman eri omistajan hevosia. Tällöin pitopaikan 

rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija. Eläintenpitäjäksi 

katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija. Ilmoitusten 

osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. 

Samaan kohteeseen ei tule perustaa useampia päällekkäisiä pitopaikkoja. 

Ilmoitus lomakkeella 

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä 

”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle 

31.12.2020 mennessä. 

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta 

ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle. 

Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito. 

Lisätietoja: Maaseutuasiamies, Jussi Karhulahti, sähköposti: juskar@halsua.fi,  

puh. 040 680 2215 

 

KORONATIEDOTE 3.12. Soiten alueella 

Keski-Pohjanmaa siirtyi 29.11.2020 koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheen 

suositukset ovat voimassa 21.12.2020 saakka.  

Kokoontumisrajoitukset  

• Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin 
tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu.  

Harrastustoimintaa koskevat suositukset 

• Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään 
kaikenlainen sisätiloissa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta.  

• Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa 
turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja 



 

 

esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten 
harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin. 

• Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin 
joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta.   

• Kirjastojen suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa 

Kirjasto 

Henkilökunta paikalla:  ma, ke, pe 14-19 ja to 10-16  

Omatoimikirjasto on avoinna  ma-pe, su 8-21 ja la 8-18  

Laajennettu kasvomaskisuositus 

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille: 

• julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa 
• julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä 
• koronatestiin hakeutuessa 
• riskimaasta Suomeen palattaessa 
• kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on 

mahdotonta. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

• Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti. 
• Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava hoidettavan omassa 

huoneessa ja yleisiä oleskelutiloja vältetään. Tarkista toimintayksikön ajantasaiset 
ohjeet ennen vierailua. 

Matkustussuositukset 

• Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.  

Estä koronaviruksen leviäminen 

• Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti 
• Yski hihaan tai nenäliinaan 
• Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin 
• Käytä maskia 
• Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa 

Lataa ja käytä Koronavilkkua 

https://koronavilkku.fi/

