
Halsuan Kuntatiedote vk 37 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 23.9.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Ma 20.9.2021 alkaa tietokonekurssi "Nettioppia ikäihmisille"  
koululla klo 16–17.30.  
Mieti jo valmiiksi mihin asiaan haluat ohjausta. Opettajana Marko Malvisto.  
Ilmoittautumiset Maili Ruuska: 040 5765694 
 
Ti 21.9.2021 jatkuu tiistaiset bingoillat Käpyhovilla klo 18.00.  
 
Perjantaisin Perhon ja Halsuan yhteinen uintivuoro Vetelin uimahallissa  
klo 12.10–13.10. 
 
Halsualaisia on kutsuttu Kaustisen STEP-opistolle (kansanopisto) torstaina 23.9.21  
alkaen klo 11. Tilaisuus alkaa ruokailulla ja jatkuu kansainvälisten kansanmusiikin opiskelijoi-
den esityksellä ym. ohjelmalla. Tilaisuus päättyy n. klo 14. Ruokailun hinta on 10 euroa. Me-
nemme kimppakyydeillä. Ilmoittautumiset 20.9.21 mennessä Eijalle, puh. 040 8684 103 tai  
Ainille, puh. 040 7197 067. 

 

Tulossa Paikallisravit Käpylässä lauantaina 25.9. klo 12.00. 

Ilmoittautuminen päättyy ti 21.9. klo 9. 
Ravit ajetaan, mikäli saadaan tukeen tarvittavat 50 valjakkoa mukaan. 
 
Talkooväen illanvietto järjestetään joka tapauksessa  
Käpyhallilla lauantaina 25.9. klo 18.00 alkaen.  
Kaikki Miljoonaraveissa/raveihin talkoilleet ovat lämpimästi  
tervetulleita avecin kera. 
 
Halsuan Hjy johtokunta 

 

 

 
METSÄn tähden Tiimi Oy 10 v 
  

Tervetuloa synttärikahveille! 
Ylikylän Kuntotalolle 24.9. klo 14–17 

Kahvittelu myös ulkona katoksen alla mahdollista. 

 

Vuokralle tarjotaan Ylikylästä asunto, 60 m2. Yht. otot: 0407582760.  

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 

Miian jumpat alkavat tiistai-iltaisin 21.9. alkaen.  

Jumppa-aika vaihtelee viikoittain eli parillisilla viikoilla jumppa alkaa klo 19 ja parittomilla viikoilla 
klo 18.15. Jumpan kesto n. 60 min, joka sisältää alkuverryttelyn, lihaskunto-osion sekä loppu-
rentoutuksen/venyttelyt. Lihaskunto-osiossa keskitytään pääosin keskivartalon ja alaraajojen 
lihasten vahvistamiseen. 

Jumppamaksu 6 € ja 10 kerran passi 55 €.  
Maksuvälineinä käyvät Tyky- ja Smartum-setelit.  

Tavataan uusissa tiloissa, osoitteessa Perhontie 1 (ent. Iso-Karhun tilat).  
Huom! Oman jumppamaton omistavat, ota oma matto mukaan  
sekä sisäkengät. 
Liikunnallista syksyn alkua kaikille ja tervetuloa jumppaan mukaan! 

 

SATUTUOKIO lapsille kirjastossa ti 21.9. klo 9.30–10.00. 
TERVETULOA KUUNTELEMAAN! 

 

 
 

LUKUPIIRI kokoontuu maanantaina 27.9. klo 18 kirjastoon.  
Keskustelemme kaiken muun ohessa menneen kesän aikana luetuista kirjoista ja valitsemme 
lokakuun kirjan. Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät. Kokoonnumme syksystä  
kevääseen kerran kuukaudessa. TERVETULOA! 

 

 
Koronavirustiedote 15.9.2021 

Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja 

alueelliset suositukset säilyvät ennallaan. 

Koronavirustilanne on heikentynyt Soiten alueella ja tartuntoja 

esiintyy nyt aiempaa vanhemmissa ikäryhmissä.  

Uudet ohjeistukset koronatestaukseen 

Koronavirustestaus kohdistuu jatkossa ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten 

sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen. 

STM ei enää suosittele vähäoireisten, kahdesti rokotettujen laajaa testaamista. Testaukseen pitää 

mennä etenkin silloin, jos on oireita, mutta ei ole saanut yhtään rokotetta. Koronatestiin pääsevät kuiten-

kin edelleen kaikki, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta. 

Viranomaisryhmä korostaa, että rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä 

hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Muistutamme myös, että koronatestitulosta 

tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi 

työpaikalla.  

Lasten ei tarvitse enää mennä testiin lievän flunssan takia.  Oireisena lapsen ei kuitenkaan tulisi 

mennä varhaiskasvatukseen tai kouluun. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, hänen ei tarvitse 

mennä testiin, vaan hän voi THL:n suosituksen mukaisesti palata varhaiskasvatukseen/kouluun vähin-

tään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronain-

fektiosta.  

Alle 12-vuotiaille suositellaan testiä, jos heillä on oireita ja heidän on todettu altistuneen tartunnalle sekä 

jos perheessä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttää rokotesuojaa.  


