Halsuan kuntatiedote vko 14 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 12.4.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Halsuan Nuorisoseuran talolla BINGO ti 10.4.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpotti 130 € ja palloraja 50
Kahvitarjoilu Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

HUOM! POTKUKELKKA VAIHTUNUT YLIKYLÄSSÄ
Sininen potkukelkka vaihtunut pienempään. Tarkistaisitko kelkkasi! Kadonneen
kelkan penkin alta löytyy oikean omistajan nimi. Palauttaisitko kelkan oikealle
omistajalle KIITOS!

HIPPO-HIIHDOT
Keskiviikkona 11.4.2018 klo 19
Hiihtotyyli vapaa
Tervetuloa!
Hiihtojaosto
Halsua-Ylipään OP

AVOIMET OVET TYÖTUVALLA
PERJANTAINA 13.4. KLO 10-16
Tarjouksessa T-paitoja ja muutakin mukavaa
Myynnissä myös kirpputoritavaraa
Arvontaa ja tietysti kuppi kuumaa!
Tervetuloa!
***********************************************************************
Tulossa:
Kannelman, Pihlajatuvan ja Työtuvan järjestämät

ILTAMAT
grillikotahankkeen hyväksi.
lauantaina 21.4. klo 19.00 alkaen.
*************************************************************************

Äitienpäiväkakkuja leivotaan Pihlajatuvalla tilauksesta
grillikotahankkeen hyväksi.
Puh. 040 804 5880 / Marika

Kansanedustaja Tuomo Puumala
vierailee Halsualla sunnuntaina 15.4.2018
klo 19 Halsua-talolla
Kahvitarjoilu
Tervetuloa tapaamaan ja jututtamaan kansanedustajaa!

Ti 10.4. klo 18-20 Donkkis big night toimintailta
1-6 luokkalaisille srk-talolla, Tervetuloa!

Su 15.4. Sley:n Kirkkopyhä ja Raamattupäivä
Tilaisuus jatkuu messun jälkeen srk-talolla.

KIRJASTON LUKUPIIRI
kokoontuu kevätkauden viimeiseen istuntoon maanantaina 16.4.2018
klo 18.oo kirjastoon. Jokainen pyrkii löytämään kirjan, mikä on ollut todella hyvä
ala- tai yläasteikäisenä. Maria auttaa etsinnässä.
Miksi se oli hyvä? Miltä se tuntui nyt? Jutellaan myös tulevasta syyskaudesta. Miksi
Sinäkin et tulisi mukaan?
Tervetuloa!
Kalevi ja Maria

Halsua-talon ja Viljami Kalliokoski-museon kannatusyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Halsua-talolla ma 16.4.2018 klo 18.00
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

HALSUAN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Nuorisoseuran talolla keskiviikkona 18.4. klo 19.00.
Kokouksen alussa kerhonohjaajien palkitseminen.
Sääntömääräiset asiat, kahvi- ja mehutarjoilu.

TERVETULOA!

NUORISOSEURAN VUOSIKOKOUS la 21.4. klo 14
Nuorisoseuran talolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Halsuan kuntatiedote vko 14 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 12.4.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
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ETSITKÖ TÖITÄ, MIETIT ALANVAIHTOA, OLETKO TYÖTÖN?

Halsualla järjestetään tilaisuus erilaisista työllistymistä ja ammatinvaihtoa tukevista
mahdollisuuksista.

Aika: Keskiviikko 11.4.2018 klo 13.00
Paikka: Yritystalo, Vetelintie 3, Halsua
•
•
•
•

Työnetsijä kertoo terveisiä alueen työvoimantarpeista
Opinto- ja uraohjaaja kertoo mm. koulutuksista ja opiskelun rahoituksesta
Voit sopia henkilökohtaisen tapaamisen opinto- ja uraohjaajan kanssa
Työllistymiseen liittyen mahdollisuus myös henkilökohtaiseen keskusteluun

Tiedottamista ja keskustelua siitä, miten työllistymistä voidaan tukea. Tarvitaanko esim.
työharjoittelua, palkkatukea tai koulutusta rekrytoinnin tueksi. Miten yritystä tuetaan, kun
työssäoppimispaikkaa järjestetään esim. työttömälle.
Erityisesti työttömät työnhakijat saavat ideoita työ- tai opiskelupaikan löytämiseen.
Tarjoilun järjestämiseksi – ilmoitathan osallistumisesi puhelimitse tai sähköpostilla.

TERVETULOA!
Mikko Hänninen
Kehittämiskoordinaattori
Gsm. 044-561 2152
mikko.hanninen@kase.fi
Verkostotyöntekijä Ohjuri -hanke
Toiminta-alue: Kaustisen seutukunta, Perho ja Kannus

Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä
KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Työpaikkoja löytyy eri sektoreilta. Työaika rajoittuu ajalle 2.5. - 31.8.2017 niin, että yksi
henkilö voi olla työssä enintään 3 kuukautta. Palkka on kiinteä sopimuspalkka käsittäen
loma- ym. korvaukset. Palkan suuruus on n. 600 €/kk.
Opiskelijat, jotka tarvitsevat alan työharjoittelua, voivat hakea kunnan kautta
työharjoittelupaikkaa halsualaisiin yrityksiin.
Hakemukseen on henkilötietojen ja syntymäajan lisäksi laitettava toivomus työtehtävistä ja
työn ajankohdasta. Hakemukset on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteella
Kauppisentie 5, 69510 Halsua, tai vapaamuotoisena sähköpostina osoitteella
halsua.kunta@halsua.fi
pe 27.4.2018 klo 15 mennessä.
Lomakkeen voi tulostaa Halsuan kunnan kotisivuilta.
Lomakkeita ja lisätietoja saa myös kunnantoimistolta

ENSIAPUKURSSI EA 1®
Aika: 18.-19.4.2018 klo 8.30-16.00
Paikka: Lomakylä Masala, Lehtomaantie 151, 69510 Halsua
Hinta: 149 € (sis. alv 24 %)
Ensiapukurssi EA 1® (16 t) - Antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja
tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Lisätiedot: koulutus.lantinen@redcross.fi tai 040 352 2020
Ilmoittautuminen: www.ensiapukoulutus.fi

www.ensiapukoulutus.fi

PUNAINEN RISTI – SUOMEN JOHTAVA ENSIAVUN ASIANTUNTIJA.
Järjestimme ensimmäiset ensiapukurssit jo vuonna 1885 ja viemme
koulutusta eteenpäin yhteistyössä kansainvälisen Punaisen Ristin ja Eurooppalaisten sisaryhdistysten
kanssa. Järjestämme ensiapukursseja niin työpaikoilla kuin koulutuskeskuksissamme.
Laadukkaat ensiapuvälineet: www.ensiaputuote.fi

