Halsuan kuntatiedote vko 8 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 28.2.2019 klo 12 mennessä osoitteella
kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMEN AVUTUKSET 2019
Halsuan kunta myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia. Avustukset jakaantuvat
toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin.
Liikunnan toiminta-avustus on tarkoitettu perustoimen tukemiseksi halsualaisille yhdistyksille,
jotka järjestävät liikuntatoimintaa tai edistävät liikunnallista elämäntapaa.
Liikunnan kohdeavustus voidaan myöntää halsualaisille yhdistyksille ja yhteisöille, jotka
järjestävät liikuntatoimintaa tai edistävät liikunnallista elämäntapaa
Nuorisotoimen kohdeavustus voidaan myöntää halsualaiselle yhdistyksille, yhteisöille sekä
nuorisoryhmille
Kulttuuritoimen kohdeavustus voidaan myöntää halsualaiselle yksityishenkilölle, yhdistykselle
tai yhteisölle.
Kohdeavustusten teemat 2019, hakuohjeet sekä avustusten hakulomakkeet löytyvät kunnan
sivistystoimen nettisivuilta http://www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/
Hakemukset on toimitettava Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle torstaina 4.4.2019 klo 15.15
mennessä osoitteeseen Perhontie 29, 69510 Halsua.
Lisätiedot sivistystoimistosta: Taina Simpanen, puh. 040 680 2240

Maatalouslomittajia
Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin
sopimuksen mukaan. Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta
karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa.
Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin
kuntien alueella.
Palkkaus KVTES:n mukaan.
Jatkuva haku.
Kaustinen on savuton työpaikka.
Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN
tai hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi
Lisätiedot lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski, puh. 050 318 0346

LUKUPIIRI kokoontuu ma 25.2. klo 18.00 kirjastossa.
Kirjana Joni Skiftesvikin novellikokoelma Petsamon kultatynnyri.
Tervetuloa keskustelemaan uudet ja vanhat lukijat!

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 27.2.2019 klo 19.
Vapaalla hiihtotyylillä.
Kilpailua sponsoroi HALSUA-YLIPÄÄN OSUUSPANKKI
Tervetuloa! Liikuntatoimi / Hiihtojaosto

KOKO PERHEEN LASKIAISRIEHA LASKIAISSUNNUNTAINA
3.3. klo 11-15 YLIKYLÄN KUNTOTALOLLA
Ohjelmassa rekiajelua, napakelkka, pulkkamäki. Ladulle pääsee ihan
kuntotalon portaiden vierestä. Myynnissä hernekeittoa, laskiaispullia +
kaakaota ja kahvia!
TERVETULOA!
Ylikylän kyläyhdistys

Marjusaaren Maamiesseura ry:n vuosikokous
pidetään tiistaina 5.3.2019 klo 19.30 Sinikan mökillä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunnan kokous klo 19.oo
Tervetuloa! Johtokunta

Halsua-talon ja Viljami Kalliokoski-museon kannatusyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS pidetään Halsua-talolla ke 6.3.2019 klo 18.30
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

OLETKO ERONNUT TAI HARKITSET EROA?
ERONEUVO - ILTA
tarjoaa tietoa ja tukea eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille sekä heidän läheisilleen.
Tule keskustelemaan ja kuulemaan siitä, miten lapset on tärkeää huomioida vanhempien
harkitessa eroa parisuhteestaan tai eron jo tapahduttua. Tilaisuuden vetäjä on sosiaali- tai
terveysalan ammattilainen. Mukana on eron kokeneita vanhempia vertaistukena.
Tilaisuus on kertaluonteinen ja maksuton, ei ilmoittautumista.
Kaustisella järjestetään Eroneuvo- ilta 26.3.2019 kello 18-20,
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajalassa, Pajalantie 1

Lisätietoja: Merja Heikkilä puh. 040 804 5811 merja.heikkila@soite.fi
Järjestäjinä: Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Soite
Lämpimästi tervetuloa!

