Halsuan Kuntatiedote vk 1 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 13.1.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

ALUEVAALIT 2022
Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 23.1.2022 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.
Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto.
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Halsuan kunnanvirasto seuraavina aikoina:
ke-pe
12.-14.1.2022
klo 9.00-16.00
la-su
15.-16.1.2022
klo 12.00-15.00
ma-ti
17.-18.1.2022
klo 9.00-16.00
Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotona samalla kertaa kuin hoidettava. Kotiäänestys suoritetaan ajalla 12.-18.1.2022. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi
tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua, puhelimitse Halsuan kuntaan 040 6802211 tai Jari Penttilälle puh. 040 6802202 tai sähköpostitse
halsua.kunta@halsua.fi tai jari.penttila@halsua.fi .

Halsualla 8.12.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Ministeri Mika Lintilä ja muut aluevaaliehdokkaamme paikalla la 8.1. klo 15 alkaen
K-Marketilla (piha-alue). TERVETULOA KAIKKI!

Työtuvan taidenäyttely kunnanvirastolla tammikuun ajan.
Tervetuloa!
LUKUPIIRI kokoontuu maanantaina 31.1.2022 kirjastossa klo 18–19
keskustelemaan joulunaikaan luetuista kirjoista ja valitsemaan helmikuun kirjan.
Toivomme uusia jäseniä kerran kuukaudessa keskustelemaan enimmäkseen
kirjallisuudesta (tavallisesti kuukauden viimeisenä maanantaina - ellei toisin sovita).
Tervetuloa kaikki kirjallisuuden ystävät!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry
Halsuan ja Perhon yhteinen uintivuoro Vetelin uimahallissa jatkuu
14.1.2022 alkaen perjantaisin klo 12.10–13.10. Ei jumppaa.
Tervetuloa uudet ja entiset uimarit!

Halsualla kevätlukukaudella alkavat kurssit, joille voi ilmoittautua mukaan. Katso lisätiedot kursseista opinto-oppaasta tai netistä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
Muistathan, että kursseille on ilmoittauduttava viimeistään 7 vrk ennen kurssin alkamista.
•

LUOVAA KIRJANSIDONTAA (110411) 18.1.–15.2. ti klo 18.00–20.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Eeva-Riitta Forsberg. HUOM! muuttunut aika!

•

NOSTALGIAKÄSITYÖ (110415) 8.3.–15.3. ti klo 18.00–20.15, Kanalan koulu, EevaRiitta Forsberg

•

KASVIVÄRJÄYS (110420) 25.7.–27.7., paikka ilmoitetaan myöhemmin, Eeva-Riitta
Forsberg

•

PERINTEINEN HIRRENVEISTO (110439) 5.4.–28.4. ti ja to klo 16.00–19.45, Kalliokoskentie 89, Seppo Kalliokoski

•

YRTTIEN VILJELY (710305) ti 25.2. klo 17.30–20.00, Halsuan yhtenäiskoulu, Marko
Ahola

•

ITSENSÄ KEHITTÄMINEN JA LUOVA KIRJOITTAMINEN (130202) 10.1.–17.4. verkkokurssi, Ulla Korhonen. UUSI ALOITUS KEVÄÄLLÄ!

Koronatilanteesta johtuen kansalaisopiston kurssit käynnistyvät vasta viikolla 3, mikäli
opettaja ei ilmoita toteuttavansa opetusta etäyhteyden välityksellä viikolla 2.
Monilla syksyllä alkaneilla kursseillakin on vielä tilaa – tutustu myös naapurikuntien tarjontaan. Kysy vapaita paikkoja ja tule mukaan!
Ilmoittautumiset joko netin kautta (www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso) tai puhelimitse
050-5790 151 / 050-5790 163

HALLIN KÄYTTÖVUOROT / KEVÄT 2022
ma

ti

ke

to

pe

klo 12.30 – 14.30

Yhtenäiskoulu

klo 19 – 20

Yleinen sählyvuoro, naiset

klo 10 – 12

Eläkeläisten boccia

klo 13.30 – 14.15

Yhtenäiskoulu

klo 18.00 – 19.30

Suunnistajat

klo 12.30 – 14.15

Yhtenäiskoulu

klo 19 – 21

Yleinen sählyvuoro, miehet

klo 10.30 – 14.15

Yhtenäiskoulu

klo 18.30 – 19.30

Yksityisvuoro

klo 10.30 – 14.15

Yhtenäiskoulu

klo 18 – 20

Halsuan Maakkari (pesis)

Tiedustelut ja varaukset: puh. 040-6802 240/Hanne

Mikäli koululaiset eivät ole varattuna aikana hallissa, hallia saa käyttää vapaasti
(koululaiset tällöin muualla liikkumassa).

Punttisalin käyttäjät:
-

muistakaa maksaa uuden vuoden käyttömaksu, tilitiedot löytyvät hallin infotaululta
myös ulkopaikkakuntalaiset maksavat punttisalin käyttömaksun, kiitos!

Antoisia treenaushetkiä hallilla!

toivottaa Liikuntatoimi

Koronatiedote
Koronaviruksen omikron muunnoksen myötä koronavirustartunnat ovat nopeassa kasvussa Soiten alueella. Soiten alue luokitellaan edelleen koronavirusepidemian leviämisalueeksi. Viranomaistyöryhmä esittää Aluehallintovirastolle 10 henkilön kokoontumisrajoitusta sisätilojen yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin. Alueelliset suositukset säilyvät pääosin ennallaan, mutta
alueellinen kasvomaskisuositus laajennettiin koskemaan alueen alakouluja viidennestä luokasta
eteenpäin. Alueella on voimassa etätyösuositus 31.1.2022 saakka.
Rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Kahden rokotusannoksen saaneita testataan, mikäli oireet ovat voimakkaat, henkilö on merkittävästi altistunut koronavirukselle tai mikäli henkilö työskentelee sote-alalla. Soitessa koronavirustestauksessa noudatetaan THL:n valtakunnallisia ohjeistuksia. Koronatestiin pääsevät kuitenkin edelleen kaikki, joilla on koronavirustautiin sopivia
oireita tai epäily koronatartunnasta.
Lasten ei tarvitse enää mennä testiin lievän flunssan takia. 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. Lapsi voidaan ohjata koronatestaukseen myös
lääkärin arvion perusteella.

Koronavirusrokotukset:
Koronarokotuksia annetaan Soiten alueella seuraavasti:
• kaikille yli 5-vuotiaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli
ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
• 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja
lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli
toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
• 3. rokotusannoksia annetaan kaikille alle 60-vuotiaille (18–59-vuotiaille), mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
• 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
• 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
• 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta:
https://soite.terveytesi.fi tai puhelimitse neuvolan puhelinpalvelusta tai kouluterveydenhoitajalta.

Rokotuspäivä Halsuan terveysasemalla 12.1. klo 9–15.30.

