Halsuan Kuntatiedote vk 43 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 3.11.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kunnantoimisto suljetaan keskiviikkona 2.11. poikkeuksellisesti
jo klo 14.15 henkilöstöinfon vuoksi.
LENTOPALLOA
Koulumme osallistuu vkolla 44 valtakunnalliseen lentopalloviikkoon ja kutsumme kaikki muutkin innokkaat pelailemaan lentistä
kahdelle kentälle
koulun liikuntasaliin ke 2.11., alkaen klo 18.00.
Aikaisempaa pelikokemusta ei tarvita, iloista osallistumismieltä sitäkin enemmän
Tervetuloa!

Koulutoimi ja Liikuntatoimi

Vesimittarilukeman ilmoittaneiden kesken arvottiin 10 kahvipakettia.
Arpaonni suosi seuraavia:
Jokela Juha, Kalliokoski Seppo, Karhukorpi Leo, Kauppinen Pentti J.,
Meriläinen Mai-Le, Meriläinen Nina, Patana Taimi, Pollari Jarmo, Riekko Elina ja
Suominen Esko.
Kahvipaketit voi noutaa kunnanvirastolta.

Tervetuloa tuutulauluiltaan Ylikylän Kylätalolle su 6.11. Klo 19.
Pääsymaksu 5 € sisältäen iltapalan. Ota vaikka viltti ja villasukat mukaan. On lupa myös nukahtaa!
T. Manna ja Toprakat

SATUTUOKIO
lapsille kirjastossa to 3.11. klo 10.00–10.30.
TERVETULOA!

Halsuan laboratoriossa ei ole näytteenottoa keskiviikkona 2.11.2022.
Oletko työtön tai työttömyysuhan alainen, vailla tutkintoa tai koulutusta,
maahanmuuttaja tai etsit yrityksellesi työntekijää?
•

Jos etsit työtä tai nopeaa tapaa työllistyä, autamme löytämään sinulle sopivan alan ja työllistymisvaihtoehdon.

•

Työskenteletkö nykyisessä työssäsi ilman alan tutkintoa tai koulutusta tai haluat kokonaan
uudelle alalle? Hanki pätevyys työn ohessa ja vahvista paikkasi työelämässä myös haastavampina aikoina.

•

Oletko vasta muuttanut Suomeen ja haluat löytää työpaikan?

•

Yrittäjä, puuttuuko yrityksestänne osaamista? Rekry- tai oppisopimuskoulutus antaa yrityksellesi helposti, edullisesti ja nopeasti juuri sitä osaamista, mitä tarvitsette nyt tai vastataksenne tulevaisuuden haasteisiin. Voit pyytää meidät myös yrityskäynnille ja suunnitellaan
yhdessä yrityksesi kannalta parhaat ratkaisut!

Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin tapa saada osaaminen ajan tasalle tai tule tapaamaan
meitä Halsuan kirjastoon tiistaina 8.11. klo 12–14, jossa paikalla myös Kaustisen seutukunnan
työllisyyspalveluista työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen sekä työelämäohjaaja Johanna Hautala.
Tervetuloa!
Katri Puumala, p. 040 807 3666 tai Anu Pajala, p. 040 807 3687,
s-posti: etunimi.sukunimi@kpedu.fi
Lisätietoa hankkeesta:
https://www.kpedu.fi/opsorekry

Lyhty-seurakunta, Perhontie 7
Rukous- ja keskusteluillat perjantaisin klo 18.00.
Joh. 4.1.24 ”Jumala on Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja
totuudessa.”
Ruokajaot marraskuussa 4. ja 18. päivänä alk. klo 17.00.
Lyhtykirppis perjantaisin klo 12–18.
Autamme Ukrainan sodan kärsiviä.

Lasten ja naisten lämpimien talvivaatteiden keräys kahtena perjantaina 4. ja 11.11.
Paikka: Lyhty-srk:n kirpparin terassi.
Kerätään ehdottomasti ehjiä ja puhtaita, lämpimiä ulko- ja sisävaatteita, joissa napit ovat paikoillaan, vetoketjut toimivat ja taskut on tyhjennetty. (Ei kerätä miesten vaatteita eikä ohuita juhlahepeneitä). Yt. -kumppanimme toimittaa vaatteet avustusjärjestöille Narvaan jaettavaksi siellä Ukrainan
pakolaisille. Tikkaajat huom.: villasukille ja lapasille on tarvetta!
Pakkaa muovipussiin tai -säkkiin, lasten ja naisten asut erikseen ja laita lappu, kumpia ovat, suljetun pussin päälle. Kiitos ja Jumalan siunausta osallistujille!
Anne, puh. 040 86 49 589

Halsuan Adventtikalenteri tulee taas
Kutsumme kaikki Halsuan asukkaat, yhdistykset sekä yritykset järjestämään koko Halsuan
adventtikalenteria ajalle 1.12.-24.12.2022 pääsääntöisesti klo 18.00, mutta muutkin ajat käy.
Tapahtuman on tarkoitus olla kaikille avoin ja ilmainen. Kalenteri voi olla jouluvalojen sytytys,
joulukranssin ripustaminen, yhteinen joululauluhetki, runo tai mikä tahansa muu jouluinen
tervehdys, jonka haluat jakaa. Tapahtumat voi järjestää ulkona tai sisällä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestäjäksi Mirja Mastokangas 040-7717137.
Joulukalenterin tapahtumat osoitteineen julkaistaan viikoittain kuntatiedotteessa sekä
päivitetään Tapahtumat Halsualla – Facebook-sivulle
Joulumielellä Halsuan Maa – ja kotitalousseura

Kakkukankaalta Isäinpäivään
Täytekakku mansikkamoussella ja isä-laatalla: 10 hlö (40 €), 15 hlö (49 €), 20 hlö (59 €) (L)
Kinkku(lohi)voileipäkakku: 5 hlö 23 € (26 €), 10 hlö 44 € (50 €), 15 hlö 66 € (75 €), 20 hlö 88 € (99 €) (L)
Mustikkajuustokakku: pieni 6-10 hlö 35 €, iso 10-15 hlö 45 € (L)
Tilaa 6.11. mennessä 040-7504966, haku la 12.11. iltapäivällä. Uudentalontie 34 as. 4 HALSUA

Kaustisen seutukunta tiedottaa

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa
ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi

Kaasua KASE! Biokaasun käyttö ja jakelu -tapahtuma verkossa ti 8.11. klo 9–12
Tapahtuman ohjelma:
9:00
Tervetulosanat
9:05
Bioenergian kysynnän vaikutukset – selvityksen tulokset (Feasib Oy)
10:00
Biokaasun jakelu – johdatus aiheeseen (Macon Oy)
- Keskustelua aiheesta
11:00
Paneelikeskustelu aiheena biokaasu ja kaasun jakelu
- Mikko Kajanus, Vieremän kunta / Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
- Hannu Rautio, Pohjanmaan ELY-keskus
- Saku Kimpimäki, Wega
- Tomas Luoma, Kaustisen seutukunta
12:00
Tapahtuma päättyy
Lue lisää ja ilmoittaudu: https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/kaasua-kase-biokaasun-kaytto-ja-jakelu/
Lisätietoja: Salla Siivonen, Kierthon 2.0 -hanke, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

VALOKUITUA - KYLÄILTA YLIKYLÄN KYLÄTALOLLA KESKIVIIKKONA 2.11
KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hanke järjestää valokuitu info- ja keskustelutilaisuuden Ylikylän kylätalolla keskiviikkona 2.11. klo 19. TERVETULOA!
Tule mukaan edistämään valokuituverkon kehittämistä alueellasi. Kuitua kylille -hanke edistää valokuituverkon rakentumista erityisesti alueilla, missä sitä ei vielä ole saatavilla.
Lisätietoa osoitteessa www.kuituakylille.fi

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu!
KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoitteessa
https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoitumisen
suurhanketoimijoiden kanssa.
Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257.
Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden
toimijat etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen
myös sähköpostitse ja puhelimitse.

Kartoitamme suuria aurinkosähköhankkeita
Kiinnostus aurinkosähköön on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Kartoitammekin nyt potentiaalisia
hankkeita, joissa voidaan tuottaa aurinkosähköä hehtaarikokoluokan alueilla. Kerro hankkeestasi oheisella
lomakkeella tai vastaa, jos asia muuten kiinnostaa, vaikka tarkkaa hankeajatusta ei olisikaan. Selvitämme
hankkeiden yhteistyömahdollisuuksia ja mahdollisia mittakaavaetuja. Voit kuitenkin ilmoittaa lomakkeella
myös, jos et halua hankettasi yhteistyöverkostoon.
Lomakelinkki: Kysely aurinkosähkön tuotannosta Kaustisen seutukunnassa
Tai lue alla oleva QR-koodi:

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma -hankekokonaisuus

Influenssarokotukset Soitessa syksyllä 2022
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa maksuttomat kausi-influenssarokotukset
marraskuussa Soiten toimipisteissä. Influenssarokotteet priorisoidaan ikäihmisille ja riskiryhmäläisille.
Influenssarokotukseen tulee varata aika etukäteen joko sähköisesti tai puhelimitse.
•
•

Puhelinajanvaraus numerosta 06 828 7488. Puhelinaika 1.11. alkaen ma-pe klo 8–15.30
Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
Sähköisesti influenssarokotusajat ovat varattavissa 25.10. alkaen.

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
•
•
•
•
•
•
•

Raskaana olevat
Kaikki 65 vuotta täyttäneet
Alle 7-vuotiaat lapset
Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon
Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri.

Influenssarokotteen ja koronarokotuksen voi ottaa samalla käynnillä ja suosittelemmekin, että influenssarokote
otetaan samaan aikaan koronarokotteen syystalven tehosteannoksen kanssa, mikäli henkilö on oikeutettu koronarokotukseen. Lue lisää koronarokotuksiin oikeutetuista ikäryhmistä ja rokotusväleistä Soiten nettisivuilta:
https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/koronavirus/koronarokotteet/koronarokotukset/

Influenssarokotuspisteet ja rokotusajat
Halsuan terveysasema (Kauppisentie 12)
Ke 16.11. klo 12–17
Tunkkarin terveyskeskus (Mäntöläntie 2, Veteli)
Ti 8.11. klo 16.00–19.30
La 19.11. klo 8.30–15.30
La 26.11. klo 8.30–15.30
Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20)
Ti 8.11. klo 16–19.30
La 19.11. klo 8.30–15.30

Lestijärven terveysasema (Niemeläntie 3 A)
Ke 9.11. klo 16.00–19.30
La 19.11. klo 8.30–15.00
Kannuksen terveyskeskus (Lopotinkatu 2)
Ti 8.11. klo 16.00–19.30
La 19.11. klo 8.30–15.30
La 26.11. klo 8.30–15.30
Toholammin terveyskeskus (Sairaalatie 2)
Ti 8.11. klo 16.00–19.30
La 19.11. klo 8.30–15.30

TIETOA INFLUENSSAROKOTTEESTA
Influenssakaudella 2022-2023 rokotusohjelmassa tarjotaan
•
•

Pistettävää VaxigripTetra-influenssarokotetta kaikille ikäryhmille
FluenzTetra-nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille

Tämän kauden influenssarokote suojaa neljää eri influenssavirusta vastaan: kahta A-influenssavirusta ja kahta B-influenssavirusta vastaan. Edellisen kauden rokotteeseen verrattuna yksi A-viruskanta ja yksi B-viruskanta on vaihdettu. Influenssarokote antaa suojan influenssaa ja sen jälkitauteja vastaan. Se ei suojaa flunssalta eli nuhakuumeelta. Influenssa voi pahimmillaan johtaa sairaalahoitoon ja sairastettu influenssa voi johtaa ikäviin jälkitauteihin.
Paras tapa suojautua influenssalta on rokotus. Influenssarokotteen antama suoja kestää noin vuoden.

