
Halsuan Kuntatiedote vk 6 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 18.2.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

   

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 17.2.2021 klo 19 
Lähtöpaikka harjun puolella ja ilmoittautuminen lähtöpaikalla.  
Perinteisellä hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta. 
Hiihtosuorituksen jälkeen tarjolla mehua ja hiihtäjälle palkinto. 
Hiihtoja sponsoroi K-Market Halsua. 
Huomioidaan turvavälit. 

   Tervetuloa!  Liikuntatoimi / Hiihtojaosto 

 

KASENET OY NOSTAA ASIAKKAIDENSA NETTINOPEUKSIA HALSUALLA 

15.2.2021 ALKAEN 

KaseNet Oy parantaa verkkoyhteyksiään toimialueellaan, muutokset tulevat mahdollistamaan 

jopa 1Gbit/s liittymänopeudet. Aloitamme Halsualta Liedes-Meriläisen verkosta.  

Nostamme kaikkien liittymien nopeuksia ja toimitamme tarvittaessa asiakkaalle uuden 

päätelaitteen.  

Liittymien kuukausimaksuihin ei tule korotuksia. Lähetämme asiakkaillemme helmikuun aikana 

kirjeen, jossa kerromme tarkemmin muutoksista ja aikatauluista. 

Lisätietoja KaseNet asiakaspalvelu ark. klo 8-16 (06) 888 7111 tai asiakaspalvelu@kasenet.fi 

 

VIMPELIN LAKEAHARJULLA edullinen laskettelu talvilomaviikon aluksi maanantaina 1.3.  

klo 17–20. Liput 12 euroa, välineet sisältäen kypärän 12 euroa. 

 

TULOSSA! 

Talviloma-viikolla  

Tiistaina 2.3. Vetelin liikuntakeskuksen pihalla klo 14-17 

-pulkkamäki 

-nappulahiihdot 

-talutusratsastusta 

-puuhapisteitä 

-makkara- ja mehutarjoilu 

 

Keskiviikkona 3.3. Halsualla  

AIRSOFT-TURNAUS klo 12-15 Meriläisen montulla. Mehu- ja makkaratarjoilu.  
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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä | Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun 

Koronavirusrokotukset Soiten alueella 

Väestön koronavirusrokotukset on aloitettu Soiten alueella. Väestön joukkorokotukset 

järjestetään niin nopeasti kuin rokotteiden saatavuus sen mahdollistaa. Alkuvaiheessa 

rokotusaikoja on kuitenkin saatavilla niukasti koronarokotteiden saatavuudesta johtuen.  

Soitessa rokotetaan Suomen koronarokotestrategian mukaisesti. Joukkorokotukset 

aloitetaan yli 80-vuotiaista kotona-asuvista ikäihmisistä sekä heidän kanssaan samassa 

taloudessa asuvista omaishoitajista ja ikääntyneistä (esim. puoliso). Tämän jälkeen 

koronarokotukset etenevät 70-79-vuotiaisiin ja sen jälkeen aloitetaan alle 70-vuotiaiden 

riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Soiten kotihoidon piirissä olevat asiakkaat rokotetaan 

kotihoidon käynnillä. 

Rokotusaikoja lisätään sitä mukaa, kun koronarokotteita saadaan Soiten alueelle.  

Aikoja rokotuksiin avataan viikottain, mikäli rokotteita riittää. 

Seuraa Soiten koronasivustolta korona.soite.fi ja some-kanavista sekä paikallismediasta 

rokotusten etenemistä ja omaa rokotevuoroasi. 

Ajan koronarokotukseen voi varata joko sähköisesti tai puhelimitse. Sähköinen 

ajanvaraus sujuu jouhevammin ja suosittelemmekin varaamaan ajan sitä kautta, jos 

mahdollista. Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja 

tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse molemmille. 

• puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna ma-pe klo 8-16. Puhelimitse ajan voi 
varata myös ikäihmisen puolesta. 
 

• sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa 
osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi 
Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla 
tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. 

 
Rokotusajan voi varata haluamaansa koronarokotuspisteeseen.  
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 Hiihtokampanja 

 

Kaustisen seutukunnan nuoriso- ja vapaa-aikatoimet julistavat yhdessä Perhon vapaa-

aikatoimen kanssa hiihtolomaviikolle (1.3.-7.3.) hiihtokampanjan. Viikon aikana hiihdetyt 

kilometrit ja tunnit otetaan kuntien kesken vertailuun suhteutettuna kuntien väkilukuihin.  

Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja,  

pääpalkintona: uudet sukset! 

Osallistuminen tapahtuu täyttämällä hiihtopäiväkirjaa ja toimittamalla sen kampanjan jälkeen 

kotikuntasi vapaa-aikatoimelle. Toivomme Hyviä hiihtokilometrejä kaikille osallistujille! 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON HIIHTOKAMPANAJA 

1.3.-7.3.2021 

 

Nimi: _________________________ 

Osoite: ________________________ 

Puhelin: _______________________ 

 

PVM KM H 

1.3.   

2.3.   

3.3.   

4.3.   

5.3.   

6.3.   

7.3.   

Kilometrit yht:  

Tunnit yht: 

 

Merkitse hiihtopäiväkirjaan päivän aikana hiihdetyt kilometrit ja 

tunnit.  Suorituskortti pitää olla palautettuna 

Kunnantalon postilaatikkoon/ vapaa-aikatoimelle 21.3. mennessä 

 laskemista ja palkintojen arpomista varten.  

 


