
Halsuan Kuntatiedote vk 18 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset ke 12.5.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 
 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää 
ympäristökatselmuksen keskiviikkona 12.5. 

 
************************** 

 
Ensi viikolla ilmoitukset kuntatiedotteeseen jo keskiviikkona kello 12 

mennessä. 
 

*************************** 

 
Suljemme kunnanviraston poikkeuksellisesti keskiviikkona 

12.5 kello 14.25. 
 

 
 
Halsua-viikko järjestetään 3.-11.7. 
Ohjelmassa mm. paikallisten taiteilijoiden kuvataidetöiden esittelyä 
Halsua-talolla. Tätä varten pyydämme halukkaita taiteilijoita 
ilmoittautumaan Timo Marjusaarelle  
puh. 040 718 3688 tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi.  
Tarkempi ohjelma ilmestyy myöhemmin.  
 

 
 
 

PERHONJOKILAAKSON RIISTANHOITOYHDISTYS 

  VUOSIKOKOUS ti 11.5.2021 klo 18 alkaen Vetelin kunnantalolla,  

 Veteli-Sali. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30. 

        Metsästäjätutkinto la 15.5. klo 15.30 Lestijärventie 1485, kurssin jälkeen. 

Toiminnanohjaaja Erja Kukkola 040 5479 308 (ilt.) perhonjokilaakso(at)rhy.riista.fi 
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Koronatiedote 5.5.2021 

Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla on perustasolla. 

Tällä hetkellä väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 55-vuotiaille sekä 16–

64-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville henkilöille. 

 

AVI:n voimassa oleva määräys kokoontumisista: 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on rajoitettu  

50 henkilöön sisä- ja ulkotiloissa. Alueella voidaan 3.5. alkaen järjestää yli 50 hen-

kilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että yleisö voidaan sijoittaa 

omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomoloh-

koihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkurei-

tit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta. Tämä kokoontumisrajoitus on voimassa 

3.5.2021 – 16.5.2021. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään 

kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. 

 
 

Alueellisen COVID-19 viranomaisryhmän suositukset 

• Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu  

kasvomaskisuositus.  

• Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmis-

säkin tilaisuuksissa käytetään maskeja elleivät turvavälit toteudu. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää  

• Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa sisätiloissa suositellaan noudatetta-

vaksi 20 henkilön kokoontumisrajoitusta. 

• Harrastustoiminta ulkona alle 50 henkilön ryhmissä on mahdollista noudat-

taen OKM ja THL:n antamia suosituksia. 

• Lasten ja nuorten harrastustoimintaa, jossa ryhmäkoko on alle 50, voidaan 

toteuttaa myös sisätiloissa noudattaen OKM ja THL:n antamia suosituksia. 

• Lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan kuitenkin siirrettäväksi ulko-

tiloihin. Ulkotiloissa lasten ja nuorten ryhmille ei ole kokoontumisrajoituksia 

• Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. 

 


