Halsuan kuntatiedote vko 17 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %____________________________

MÄÄRÄAIKAINEN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
Halsuan kunnanvirastossa on avoinna määräaikainen toimistotyöntekijän toimi, pääosin
kirjanpidollisiin tehtäviin. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian erikseen sovittavana ajankohtana
ja kestää aluksi vuoden 2017 loppuun. Toimessa maksetaan KVTES:n mukaista palkkaa.
Kirjalliset hakemukset liitteineen on jätettävä 12.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Halsuan kunta, kunnanhallitus, Kauppisentie 5, 69510 Halsua
tai halsua.kunta@halsua.fi
Kuoreen, tai sähköpostin aihekenttään, on merkittävä "toimistotyöntekijä".
Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muut mahdolliset
tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.
Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 ja
taloussihteeri Marko Malvisto 040 680 2210.
Halsualla 27.4.2017

HALSUAN KUNNANHALLITUS
________________________________________________________________________________

Siivoojan toimi
Halsuan sivistyslautakunta ilmoittaa haettavaksi siivoojan toimen. Hakijalta edellytetään
siivousalan koulutusta tai työkokemuksen kautta hankittua siivousalan osaamista. Valitun toivotaan
ottavan tehtävä vastaan 1.6. 2017 alkaen. Työaika ja palkkaus Kvtesin mukaan.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 12.5.2017 klo 15 mennessä Halsuan sivistyslautakunnalle
os. Perhontie 29, 69510 Halsua. Lisätietoja rehtori Taina Simpanen, 040 680 2240

________________________________________________________________________________
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2017 kulttuuri- ja
nuorisotoimen KOHDEAVUSTUKSET halsualaisille yhteisöille ja
ryhmille.
Kohdeavustuksilla tuetaan Halsualla yksittäistä tai pitempiaikaista kuntalaisille tarjottavaa
kulttuuri-, kotiseutu- tai nuorisotapahtumaa tai harrastusta.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman: sisältö, aika,
vastuuhenkilöt, kohderyhmä ja talousarvio.
Lautakunnan myöntämää avustusrahaa voidaan perustellusta syystä myöntää osaksi
ennakkona. Koko avustus maksetaan kuittiselvityksen mukaan, jotka on toimitettava
31.10.2017 mennessä.
Hakemukset on toimitettava sivistyslautakunnalle maanantaina 8.5.2017 klo 15.15
mennessä osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua.
Lisätiedot koulutoimistosta, puh. 040 680 2240/Taina Simpanen.
-------

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2017 Halsuan liikuntatoimen TOIMINTAAVUSTUKSET halsualaisille yhteisöille ja ryhmille.

Avustusta voi hakea Halsualla yksittäiseen tai pitempiaikaiseen kuntalaisille tarjottavaan
liikuntatoimintaan.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman: sisältö, aika,
vastuuhenkilöt, kohderyhmä ja talousarvio. Yhdistyksen tulee liittää hakemukseen
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 ja talousarvio vuodelle 2017 .
Lautakunnan myöntämää avustusrahaa voidaan perustellusta syystä myöntää osaksi
ennakkona. Koko avustus maksetaan kuittiselvityksen mukaan, jotka on toimitettava
31.10.2017 mennessä.
Hakemukset on toimitettava sivistyslautakunnalle maanantaina 8.5.2017 klo 15.15
mennessä osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua.
Lisätiedot koulutoimistosta, puh. 040 680 2240/Taina Simpanen.
Sivistyslautakunta
________________________________________________________________________________

Annetaan käytöstä poistettuja kalusteita,
mm. oppilaspöytiä ja vanhoja pulpetteja
Tavarat ovat vapaasti haettavissa Yritystalon sisäpihan katoksesta
Vapun jälkeen tiistaista torstaihin.
Halsuan kunta

________________________________________________________________________________________________

Haluan kiittää teitä KAIKKIA halsualaisia.
Täällä kulkemani vuodet ovat antaneet elämääni paljon ihmisläheisiä hetkiä ja
arvokkaita kohtaamisia.
Pitäkää huolta toisistanne ♥
Jatkan työtäni kotipaikkakunnallani.
- apteekin Tiina
________________________________________________________________________________________________

Aloitetaan vapun vietto Halsua-Talolla
la 29.4.2017 klo 9.00 – 13.00
Myytävänä simaa, rasvarinkeleitä, muttia, rieskaa ym.
Tulkaa viettämään hetki keväistä aikaa kahvitellen ja jutellen.
Arvontaa myös ja kettinkipelillä voi testata onko käsi haravointikunnossa
Odotamme, että tulette isolla porukalla!
Tervetuloa! - Naistoimikunta
________________________________________________________________________________________________

Vappurieha!

Halsuan nuorisoseurantalolla tiistaina 2.5. klo 16.00 - 19.00!
Suunnattu 4.-7.-luokkalaisille! Järjestää Halsuan 4H-yhdistys!
Liput naamiaisasuun pukeutuneille 2 € (muuten 5 €) Varaa myös taskurahaa kanttiiniin!
Tervetuloa!

NYT SE ALKAA 1.5.
Nimittäin pyöräily, pienin sääntömuutoksin jätethän kylien välinen kilipailu pois.
Suoritukset merkitään entiseen tapaan. Kauden lopussa parhaat palkitaan perinteisesti,
paitsi pääpalkinnon, polkupyörän osalta, johon jo pyörän voittaneet eivät osallistu.
Ylikylän toimikunta
Ps. Kuntotalon remonttitalkoot jatkuu entiseen malliin lauantaisin
Vielä ehtii mukaan
________________________________________________________________________________

Huomio!
Yleinen onkikilpailu Venetjoella Raviradan luota Vappuna 1.5.2017.
Kilpailuaika klo 11.00 – 15.00.
Sarjat: miehet ja naiset. Syöttää saa ja kaikki kalat hyväksytään.
Siirtymät alussa ja lopussa 15 minuuttia.
Osallistumismaksu 10 euroa.
Tervetuloa!
________________________________________________________________________________

Halsua-viikon suunnittelutilaisuus pidetään kunnantalolla ti 2.5.2017 klo 14.00
Tervetuloa!
________________________________________________________________________________

Jos sinulta löytyy uusia ideoita/ajatuksia Kansalaisopiston kurssitarjontaan,
niin ilmoita siitä sähköisesti tai tuo esityksesi suoraan Kunnantoimistolle
perjantaihin 5.5.2017 mennessä!
Kunnan sähköposti: halsua.kunta@halsua.fi
__________________________________________________________________________

Avajaiset
Tervetuloa myymälän avajaisiin Yritystalolle (vanha ylä-aste) 06.05.2017 klo 10.00 - 14.00
Avajaistarjouksena KAIKKI -15% vain lauantaina sekä kahvitarjoilu, joten tule siis paikalle!
Valikoimistamme löytyy metsästys- ja vaellusvaatteet sekä tarvikkeet, jotka sopivat myös vapaaaikaan sekä ulkoiluun. Olemme keskittyneet varsinkin naisten vaatteisiin, mutta löydät meiltä
myös miehille omat vaatteensa.
Olemme jatkossa auki tiistaisin sekä torstaisin klo 12 - 18, sekä avoinna myös sopimuksen mukaan
silloin kun teille parhaiten sopii.

Avaamme myös myöhemmin verkkokaupan osoitteessa https://jahtikangas.fi/.
info@jahtikangas.fi

puh. 040 353 7940

Suosittu

ARTTU LINDEMAN esiintyy Perhon seurojentalolla

torstaina 11.5. klo 18 - 21. Liput 10 euroa.
Kuljetus Halsualta lähtee Kotipesän edestä klo 17.00 - edestakaisen matkan hinta 5 euroa.
Ilmoittautukaa kuljetukseen viimeistään maanantaina 8.5.
jotta tiedämme varata oikean kokoisen auton.
Halsuan 4H/nuorisotoimi. Timo 040-718 3688
kokoontuu Meriläisen montulla perjantaina 5.5. klo 16 – 17.30.
________________________________________________________________________________
AIRSOFT-kerho

HALSUAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAA 2017
Metsästäjätutkinnot: 5.5, 12.5, 7.7 ja 14.7 klo 19 alkaen uudella yhtenäiskoululla
Merkkiammunnat: 6.8, 13.8 ja 3.9 klo 12 -14 Pahkaharjun ampumaradalla
Metsästäjän opas (uusi painos) saatavilla toiminnanohjaajalta, hinta 25 eur
Metsästäjäkurssi Perhossa la 13.5 ja 20.5
Tapahtumien ajankohdat ja yhteystiedot myös www.riista.fi
Lisätietoja; p. 040 5479 308 tai halsua@rhy.riista.fi

PIENPETOKILPAILU
Halsuan riistanhoitoyhdistyksen jäsenille ajalla 10.4.2016 – 30.4.2017 Halsuan rhyn toimintaalueella





Kilpailuun kuuluvat eläimet: minkki, näätä, kettu, supikoira ja mäyrä
Seuruemetsästyksessä saalis kirjataan vain yhdelle.
Palkinnot : 200 eur eniten kilpailuaikana pienpetoja pyydystäneelle
ja 100 eur arvotaan osallistujien kesken. Lahjakortit eräaiheisiin ostoihin.

Osallistuja: ______________________________

puh ________________________

Halsuan rhyn jäsen

Saaliin varmennus __________________________________
ulkopuolisen allekirjoitus
saaliista ilmoitetaan laji, pyyntiaika ja pyyntitapa
houkuttelu/
eläin
pyyntiaika
loukku
kyttäys

koirapyynti

muu

seuruepyynti

tarvittaessa voi käyttää toista paperia

Palautus 10.5.2017 mennessä
os. Halsuan rhy / Erja Kukkola, Lestijärventie 1190, 69550 Kanala

Ylikylän Kuntotalolla Kunttiskirppis
Sunnuntaina 7.5. klo 11.00 – 16.00
Loukkukoskentie 1, Halsua
Koululaiset, käsityöläiset sekä kaikki yksityiset ja yhdistykset
tervetuloa myymään

Huutokauppa klo 13.00
Paikalla meklari jo kolmannessa polvessa.
Huutokaupassa myynnissä esim. kuparipannu, Makitan työkalusalkku,
lasten ja aikuisten polkupyöriä, kuntotalon ikkunoita ym..
Huom.! Pöytävarauksia kannattaa tehdä, vielä muutama
pöytäpaikka jäljellä.
Ulkona mahdollista pitää peräkonttikirppistä tms.
Paikkavuokra 10 €

Varaukset ja tiedustelut Anne Skantsi 040 706 5548
Huutokaupattavaksi voi tuoda kuka tahansa tavaraa
prosenttimyyntiin (talolle 20 %). Kylätoimikunnan pöytään ja
huutokauppaan otetaan lahjoituksia vastaan, tuotto menee kuntotalon
remontin hyväksi.

Trullikuva äänestys, eniten ääniä saanut kuva palkitaan.
Jyrkän Markku kuvaa myös Kunttiskirppiksellä. Kuvat voi lunastaa itselle
ja tuotto menee kuntotalon remontin hyväksi.
Puffetissa tarjolla kahvia, leivonnaista, pikkusuolapalaa limsaa
makkaraa ym..

Ylikylän kyläyhdistys

