Halsuan kuntatiedote vko 17 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 3.5.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Halsuan sivistystoimi julistaa haettavaksi 1.8.2018 alkaen
peruskoulun matematiikan aineenopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran.
Hakijalle katsotaan eduksi pätevyys myös muissa peruskoulussa opetettavissa aineissa.
Arvostamme kokemusta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä opetuksessa, uuden
opetussuunnitelman tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, halua kehittää sekä
omaa työtään että koulun toimintaa, sekä kykyä tukea erilaisia oppijoita. Tehtävään
asetetaan kuuden kuukauden koeaika.
Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen Halsuan yhtenäiskoulu, Perhontie 29, 69510
Halsua tai sähköpostitse taina.simpanen@halsua.fi 11.5.2018 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja sivistystoimistosta Taina Simpanen, puh. 040 680 2240
Virkaan valitun on toimitettava koulun rehtorille terveystodistus sekä lain (504/2002)
mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen
tiedoksisaannista
Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on
haettavana 31.05.2018 klo 12.00 mennessä Kehitysvammahuollon ja
vammaispalveluiden toimialueella
RYHMÄAVUSTAJAN TOIMI Halsuan Työtuvalle. Avustajan toimesta tarkemmin Soiten
sivuilla, jossa voi tehdä myös sähköisen hakemuksen.
Toimintaohje kyläläisten suruadressin käyttöön
Halsualaisten yhteisadressimuistamiset ovat siirtyneet kuntaan 1.4. alkaen. Muistamiset tulee
jättää hautajaisia edeltävänä päivänä viimeistään klo 15 mennessä.
Jos kyläläiset tahtovat laskea muistokukat vainajalle, sen hankkimisen hoitavat kyläläiset.
Kukkien hankkija ilmoittaa hankinnasta kuntaan ja kunta tilittää muistokukat kukkakauppiaalle
suruadressirahoista. Suruadressin aloittanut henkilö huolehtii, että adressi toimitetaan ajoissa
muistotilaisuuteen.
Lisätietoja saa kunnantoimistolta p.040 680 2211

Seurakunnan viikko
to 3.5. klo 9.30 pikkukirkko kirkossa kaikille kerholaisille,
vanhemmille, hoitajille, huoltajille jne. Pannaritarjoilu seuriksella.
Kerhokauden päätös.
Rippikoulutyö Muistakaa palauttaa rippikoulukortit merkinnät
kerättyinä huhtikuun loppuun mennessä.
to 3.5. klo 18.30 rippikoululaisten vanhempainilta Aittaniemessä
ma 7.5. klo 9 siivoustalkoot hautausmaalla ja piha-alueilla.

KIRJASTON LUKUPIIRI
on pitänyt tämän kauden viimeisen palaverinsa. Kiitos kaikille osallistujille.
Syksyllä jatketaan myöhemmin ilmoitettavana aikana, joten tervetuloa silloin
mukaan uudet ja entiset osallistujat. Hyvää kesää kaikille!
Kalevi ja Maria

Kaustisen Seutukunnan PIIRUSTUSKILPAILUN tulokset aihe: ”Minun juttuni”
1-3 lk

1. Kaisa Kivelä
2. Samu Siljala
3. Aada Jussinmäki

Kaustinen
Kaustinen
Halsua

4-6 lk

1. Carita Tunkkari
2. Kerttu Simola
3. Roosa Isokangas

Veteli
Halsua
Kaustinen

7-9 lk

1. Emma Suomala
2. Erica Finnilä
(3. sijaa ei valittu)

Toholampi
Veteli

Aada

Kerttu

Rahapalkinnot (1. 50 €, 2. 30 € ja 3. 20 €) tullaan toimittamaan voittajille kevään
todistustenjaon yhteydessä. Kiitos kaikille osallistujille!
Voittajatyöt ja kaikki halsualaisten työt ovat näytteillä Halsuan kunnanvirastolla perjantaihin
25.5.2018 saakka.
Kaustisen seutukunnan kuntien Nuorisotoimi

NUORTEN PELI-ILLAT
Halsuan Nuorisoseurantalolla vielä tälle keväälle:
pe 27.4. ja pe 4.5. päätös
Kiitos kaikille kävijöille!

klo 18-22

Syksyllä jatketaan!

t.Timo
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VAPPUAATON KOKKO
Ma 30.4.2018 klo 20
kokko sytytetään kanalan koulun kentällä
Puffetista: kahvia, munkkia ja makkaraa.
Tervetuloa!
Kanala Elinvoimaiseksi ry

VAPPUMYYJÄISET
HalsuaTalolla ti 1.5.2018 klo 10-13
Saatavana: Simaa, munkkeja, rieskaa, muttia
jos haluat tilata ennakkoon, voit soittaa p. 040 719 8213 / Ritva
Arvontaa, kahvitarjoilu!

Tervetuloa! Naistoimikunta

Jos haluat maksaa kannatusmaksun 5 €, nro on FI81 5033 0320 0105 31

Eläkeliiton väki hoi!
Jäikö näkemättä dokumenttielokuva "Pesäpallon pikkujättiläinen". Nyt on mahdollisuus
nähdä filmi perjantaina 4.5.2018 klo 11.30 yhtenäiskoulun draamaluokassa.
Ei pääsymaksua. Muistakaa ottaa reinot tai ainot mukaan, ettemme kuraa koulun tiloja.
Tulossa: Kevään yllätysretki toteutuu keskiviikkona 23.5.2018, laittakaa allakkaan.
Aini ottaa ilmoittautumisia vastaan 12.5.18 saakka numerossa 040 719 1067. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on varattu 50 reissaajalle. Retken hinta on
30 euroa ja sillä saa autokyytiä sopivan verran, lounaan ja iltapäiväkahvin ja tietysti niitä
yllätyksiä.

HALSUAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAA 2018

METSÄSTÄJÄKURSSI
La 5.5. ja su 6.5.2018 klo 9 – 15, Kaustisen ms maja Jahtila, Timmerpakantie 17
•
•
•
•
•
•
•

Kurssi antaa hyvät valmiudet metsästäjätutkinnon suorittamiseen ja sopii kaikille.
Metsästyskoiria.
Ampumasimulaattori.
Osa koulutuksesta tapahtuu ulkona, joten säänmukaiset ulkovaatteet ja vedenpitävät
kengät mukaan
Tarjolla retkieväät ja juomat sekä makkaranpaistoa (omia eväitä saa ottaa mukaan).
Kurssi on ilmainen ja kuljetus järjestyy.
Ilmoittautuminen 3.5. mennessä, halsua@rhy.riista.fi tai Kari Patana p. 040 515 6343

Metsästäjäoppaita saatavilla, hinta 25 €
Metsästäjätutkinnot: 18.5., 6.7. ja 13.7. klo 19 alkaen uudella yhtenäiskoululla
Merkkiammunnat: 5.8., 12.8. ja 2.9. klo 12 alkaen Pahkaharjun ampumaradalla

Valtakunnallisen pyöräilyviikon aikana 5.5.-13.5. saa jokaisesta pyöräilysuorituksesta
laittaa tuplamerkinnän.

Perhepyöräilypäivä on su 6.5.
Matkaan lähdetään Ylikylän kuntotalolta tai Yritystalon pihalta.
Vaihtoehtoisia reittejä ovat mm. Meriläisen lenkki, Kalliokosken lenkki tai
pyöräily Masalaan, missä pulla ja kahvi tarjoushintaan 3 €.
Klo 11-15 Yritystalolla kunta tarjoaa mehua ja

8.lk oppilaat myyvät pehmistä, 3 € jäätelö. Tervetuloa!

Halsuan Nuorisoseuran talolla BINGO ti 8.5.2018 klo 19
Irtolehdellä pääpotti 150 € ja palloraja 53 (Vappuna 1.5. ei Bingoa)
Tervetuloa!

järj. Halsuan Nuorisoseura ry

