Halsuan Kuntatiedote vk 13 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 7.4.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

HALSUALAISET YHDISTYKSET
Kunnanhallitukselta haettavien toiminta-avustusten hakuaika päättyy 29.4.2022 klo 15.
Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan kunnanhallitukselle osoitteella
Kauppisentie 5, 69510 Halsua.
Hakemuksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2021,
sekä selvitys taloudellisen tuen tarpeesta.

Lasten HIIHDOT Käpylässä vapaalla ke 6.4.2022 klo 19.
Tervetuloa! Halsuan Toivo

Kairinevan alueen maanomistajien palaveri
tuulivoimatuotannon suunnitteluun, pe 8.4. klo 12.00
Halsuan kunnantalolla ja Teams- mahdollisuus.
Tervetuloa!
Lisätietoja: Jussi Karhulahti puh. 040 680 2215 ja Marko Malvisto puh. 040 680 2210

LUKUPIIRI
kokoontuu kirjastossa ma 25.4. klo 18.00.
Kuukauden kirjana on Veikko Huovisen JOE-SETÄ, jossa Huovismaiseen
tapaan kerrotaan diktaattori Josef Stalinin elämästä.
Kirjaa on lainattavissa kirjastosta.
TERVETULOA kaikki kirjallisuuden ystävät, uudet ja vanhat!

Lyhty-seurakunta Perhontie 7
Joka perjantai rukous- ja keskusteluillat klo 18
Ruokajaot pe 8.4. ja 22.4. alkaen klo 17.00
Lyhty-kirppis keskiviikkoisin klo 11–16 ja perjantaisin klo 12–18.
Tervetuloa!

Kaustisen seutukunta tiedottaa

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.
TYÖPAJA 7.4. Bioenergian nykytilanne ja kehittymisnäkymät Kaustisen seutukunnan alueella.

Työpaja on torstaina 7.4.2022 klo 9.00–12.00 Teams-etäyhteydellä.
Alustava ohjelma:
- Asiantuntijaluentoja bioenergian nykytilanteesta
- Markkinapotentiaalin ja kehittymismahdollisuuksien tarkastelu, teemakohtaiset työpajat
Koko ohjelma ja ilmoittautuminen: https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/tyopaja-kaustisen-seudunbioenergian-markkinaverkoston-kehittamiseksi/

tai ilmoittaudu QR-koodilla:
Lisätietoja: Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

Valokuituverkko laajenee Halsualla
Infotilaisuus Halsuan kunnantoimiston valtuustosalissa torstaina 7.4. klo 18. Tervetuloa!
Valokuidun kyläverkko Halsuan taajamasta Hietalahteen rakentuu jo tämän vuoden aikana. Vielä
ehdit mukaan hankkeeseen ja vinkkaa myös naapurille, jotta mahdollisimman monelle alueen
asukkaalle ja yritykselle saadaan toimivat yhteydet pitkälle tulevaisuuteen! www.kuituakylille.fi
Lisätiedot: Santtu Lehto, santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi, 040 195 6333 / Kuitua kylille-hanke

Halsuan kunnan tietopaketti varautumisesta
Yleinen vaaramerkki
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva
äänimerkki.
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä vaaramerkillä ja vaaratiedotteella. Vaaratiedote luetaan kaikilla radiokanavilla ja näytetään YLE:n, MTV3:n ja Nelosen tekstiTV:n sivulla 112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä.
Vaaratiedotteen tarkoitus on varoittaa vaarallisesta tapahtumasta ja antaa toimintaohjeita.

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, toimi näin

1. Siirry sisälle, pysy sisällä
2. Sulje ovet, ikkunat,
tuuletusaukot ja ilmanvaihto

3. Avaa radio ja odota
rauhallisesti ohjeita

4. Vältä puhelimen käyttöä
(myös soittoa numeroon112),
etteivät linjat ruuhkaudu

Älä poistu alueelta, ettet joudu matkalla vaaraan.
Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki, jolla
ilmoitetaan, että vaara tai uhka on ohi.
Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni
(joka kk:n 1. arkimaanantai klo 12.00)

Kaasuvaaratilanteessa
Toimi ensin yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua, paina märkä
vaate suun eteen ja hengitä sen läpi, pysyttele yläkerroksissa. Kuuntele radiota ja odota kunnes
vaara on ohi.
Jos olet ulkona, eikä sinulla ole mahdollisuutta päästä sisätiloihin, kiirehdi kaasupilven alta pois,
pyri mahdollisimman korkealle ja paina märkä vaate, ruoho-, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja
hengitä sen läpi.

Säteilyvaaratilanteessa
Säteilytasoja tarkkaillaan jatkuvasti ja pieniinkin muutoksiin kiinnitetään välittömästi huomiota.
Toimi yleisten ohjeiden mukaisesti ja hakeudu talon keskiosiin tai kellariin. Ota joditabletti vasta
kuultuasi viranomaisen kehotuksen radiossa tai televisiossa. Älä lähde vaaratilanteessa noutamaan joditabletteja rakennuksen ulkopuolelta, niitä olisi hyvä hankkia kotiin apteekista jo
etukäteen.
Suojaa ruoka ja juomavesi laittamalla elintarvikkeet muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä. Suojaa kotieläimet siirtämällä ne sisätiloihin ja suojaamalla niiden rehuvarastot ja juomavesi. Mikäli sinun on pakko mennä
ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita. Sisälle tullessasi riisu vaatteet
eteiseen ja peseydy huolella. Käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsyn keuhkoihin.

Kotivara
Erilaisten häiriötilanteiden, kuten pitkäkestoisen sähkökatkon tai sairastumisen
varalle jokaisella tulisi olla kodissaan kotivara.
Varaa kotiin vähintään kolmeksi päiväksi (72 h) riittävä määrä ruokaa, juotavaa, kannellisia astioita
veden säilyttämiseen, lääkkeet, hygieniatarvikkeet, käteistä rahaa, taskulamppu, paristoilla toimiva
radio ja paristoja.
Käytä ruokaa, jonka säilyvyysaika on pitkä, joka valmistuu nopeasti, jonka kypsentämiseen
tarvitaan vain vähän vettä tai joka voidaan syödä kypsentämättä. Mikäli sinut ohjataan siirtymään
väestönsuojaan, ota mukaasi ruokaa, juomaa ja henkilökohtaiset varusteet.
Muista huomioida erityisruokavaliot ja varata ruokaa myös lemmikkieläimille.

Tiedote 30.3.2022

Soite käynnistää terveysneuvonnan kokeilun Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallinnoima ENTER – Elämässä
eteenpäin! -hanke toteuttaa terveysneuvonnan kokeilun Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa kevään aikana. Terveysneuvonnassa tarjotaan anonyymisti palveluja suonensisäisesti huumeita käyttäville
asiakkaille. Asiakkaat voivat vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin välineisiin, sekä saada terveysneuvontaa ja hoitoonohjausta. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja luottamuksellisia.
Soite toteuttaa terveysneuvontaa kerran viikossa Kokkolassa terveysneuvontapiste Vaihtarissa.
Kokeilun aikana toteutetaan terveysneuvontaa samalla periaatteella Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa.
Terveysneuvonnan kokeilu toteutetaan huhtikuusta viikolta 15 lukien heinäkuuhun keskiviikkoisin
klo 16–17 Toholammin ja torstaisin klo 16–17 Tunkkarin terveysasemilla. Kokeilu päättyy heinäkuussa. Tavoitteena on kokeilun aikana arvioida ja selvittää, onko tämä toiminta tarpeellista Lestija Perhonjokilaaksoissa.
ENTER-Elämässä eteenpäin! -hanke on kehittämishanke, jossa kehitetään päihdetyöhön mm. matalan kynnyksen ja liikkuvan päihdetyön toimintamalleja. Terveysneuvonnan kokeilu on osa tätä
kehittämistyötä.
Lisätietoja:
hankejohtaja Tuija Tuorila, p. 040-804 3391, tuija.tuorila@soite.fi

