
Halsuan Kuntatiedote vk 51 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 7.1.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
Halsuan kunta toivottaa kaikille hyvää joulua ja  

onnellista uutta vuotta 2021! 

 

 

 

Kunnanvirasto suljetaan 

23.12.2020 klo 13 ja on seuraavan kerran avoinna 4.1.2021 

 
 
TIEDOTE 16.12.2020 

Soiten alue on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa 

 – suositukset voimassa 10.1.2021 saakka 

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 
16.12.2020 ja linjasi alueellisen koronavirustilanteen sekä suositukset. Soiten alue pysyy 
koronaviruksen kiihtymisvaiheessa ja voimassa olevien suositusten määräaikaa jatkettiin 
10.1.2021 saakka. 
  
Koronavirustilanne on lyhyellä aikajänteellä Soiten alueella parantunut, mutta on tärkeää 
varautua joulunajan mahdollisiin uusiin tautitapauksiin sekä jatkossa loppiaisen aikaan 
ajoittuviin jatkotartuntoihin. 
  
Lähialueiden Keski-Pohjanmaata huonompi tautitilanne edellyttää, että suosituksia ei 
voida keventää. Näin ollen COVID-19-viranomaistyöryhmä linjasi, että Keski-Pohjanmaalla 
jatkuu koronaviruksen kiihtymisvaihe. 
Soiten alueella voimassa olevat koronaviruksen kiihtymisvaiheen määräykset ja 
suositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/ 
  
Alueellinen tilannekuva löytyy Soiten koronasivustolta: 
https://korona.soite.fi   

 

 

Kannelmassa vierailut!. 
Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.  
 
Turvalliset vierailut sallitaan ja vain terveenä vieraillaan. 
Varotoimet: suu-nenäsuojamaski käyttöön ja käsien desinfioinnit muistetaan. 
Yhdet vierailijat / pv yhdellä asukkaalla perusohje, soita ja sovi vierailuaika p. 040 804 5553. 

Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava hoidettavan omassa huoneessa ja 
yleisiä oleskelutiloja vältetään. 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
https://korona.soite.fi/suositukset/
https://korona.soite.fi/


 

  

 

 
 

KIRJASTO TIEDOTTAA! 

 

Joulunajan aukiolot: 

ma 21.12.  normaalisti auki 

ti 22.12.     avoinna 14-19, omatoimiaika 8-21 

ke 23.12.   suljettu, omatoimiaika 8-21  

to 24.12.    suljettu 

pe 25.12.   suljettu 

26.-30.12.  avoinna vain omatoimikirjasto 

to 31.12.    omatoimiaika 8-18  

1.-6.1.        normaali omatoimiaika  

ma 4.1.      avoinna 14-19 

ti 5.1.         suljettu 

ke 6.1.       suljettu 

 

Kirjaston väki toivottaa rauhaisaa joulun aikaa! 
     

 

 
 

 

 

 

Bootsit LÄMPÖKENGÄT lyhyt- tai pitkävartiset,  

varastossa kokoja 38-51  

 
Stihl moottori- ja raivaussahat, ketjut, laipat, öljyt + varaosat 

Autojen ja traktorien akut, öljyt ja suodattimet 

Mobil + Neste öljyt ja pakkasnesteet 

Michelin + Kormovan renkaita. Kattava varasto suoraan maahantuojalta! 

Käytetyt ja kunnostetut autot 

Ostamme vähän ajettuja autoja kunnostettavaksi         

 

Pienen pitäjän monipuolisin tavaratalo jo yli 50 vuotta 

RUUSKAN KORJAAMO Ruuska ja CO p. 0500 808 872 

 

 



 

LAHJAKORTIT HOITOKULUMASTA! 

 KLASSINEN HIERONTA/LPG-HIERONTA 

 STRESSI-NISKA HIERONTA 

 JALKAHOITO 

 KAUSTISLAINEN JÄSENKORJAUS 

 LYMFATERAPIA 

 KOSMETOLOGISET HOIDOT 

 

 

Lahjakortit myös kätevästi netistä  www.hoitokuluma.fi  sekä www.kaustisenseutu.fi 

Liike auki 23.12. klo 17 saakka.  

Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista Joulua sekä Siunattua Uutta Vuotta 2021 

Leena p. 040-195 7404  

 

 

 

ERÄVALAKIAT JA JOULURAUHA 

Ulkotapahtumana ti 22.12. klo 18 Haukanpesällä 

• Vuoden Eräpuukon luovuttaminen kokeneelle tai ansioituneelle metsästäjälle. 

• Seurakunnan hartaushetki 

• Joulurauhan julistaminen eläimille 

• Makkara- ja mehutarjoilu 

Tervetuloa 

Muistetaan turvavälit myös erävalakioiden loimutessa. 

Tullaan terveenä tilaisuuteen, huomioidaan koronasuositukset ja -rajoitukset. 

Perhonjokilaakson rhy ja metsästäjät. 

 

 

 

Joulun aikaa rauhaisaa 

  Uutta vuotta turvaisaa 

 

  Kuluneesta vuodesta kiittäen ja 

  Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2021 toivottaen!  
 

  Halsua-talon naistoimikunta 

 

http://www.hoitokuluma.fi/
http://www.kaustisenseutu.fi/


 

 
 

 

Sydämelliset kiitokset omaisille, ystäville ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. 

Toivotamme kaikille tunnelmallista joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2021. 

  
t. Kannelman tehostetun palveluasumisen ja senioriasumisen asukkaat ja henkilökunta 

 

 

 


