Halsuan kuntatiedote vko 14 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 11.4.2019 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä ja
joihinkin työtehtäviin mahdollisesti myös otetaan 15 vuotta täyttäneitä.
KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Työpaikkoja löytyy eri sektoreilta. Työaika rajoittuu ajalle 2.5. - 31.8.2019 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 pe 26.4.2019 klo 15
mennessä osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua, tai vapaamuotoisena sähköpostina
osoitteella halsua.kunta@halsua.fi
Lomakkeen voi tulostaa Halsuan kunnan kotisivuilta ja niitä saa myös kunnanvirastolta.

4H-AIRSOFT-kerho kokoontuu nyt perjantaisin klo 16 – 18 Meriläisen montulla.
Pe 5.4. ja pe. 3.5. mukana myös Vetelin airsoftaajat.
Perjantaisin nuorten peli-ilta ns:n talolla yläasteikäisille ja sitä vanhemmille
nuorille klo 16.15 – 22
Huom! PITKÄPERJANTAINA (19.4.) ei airsoftia eikä peli-iltaa.

Sykäräisen Karaokepiiriläisten

Kevätkonsertti
Su 7.4.2019 klo 14.00
Halsuan Ylikylän Kuntotalolla
Konsertin juontaa Maija Mäntykorpi-Luoma
Karaokelaitteet MaTen karaoke / Terho Luoma
Mukana halsualaisia esiintyjiä

Liput 10 €
Väliajalla kahvitarjoilu (sis. lipun hintaan). Arvontaa.

Tervetuloa!
Konsertin tuotto lahjoitetaan Kuntotalon remontin hyväksi.

Mika Lintilä
Halsua-talolla ma 8.4. klo 18.30, kahvitarjoilu
Tule keskustelemaan!

Halsuan Toivon VUOSIKOKOUS keskiviikkona 10.4.2019 klo 19.00 Yritystalolla
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Kevätmarkkinat Yritystalolla la 13.4. klo 10-14
Paikalla useita edustajia ja myyjiä:
-Tupperware-tuotteet
-Perhonjokilaakson retkeilijät info
-Maa- ja kotitalousnaiset
-Koti-lehti
-Homcare kodinhoitotuotteet
-Perfect Home
-vaatteita
-kirpputoritavaraa
-Oriflame Kauneuspisteellä kevättarjouksia
-myynnissä myös ruisleipää, rieskaa, spelttiä
Kakkukankaan Pop-up -kahvila palvelee Yritystalolla!
Voit herkutella paikan päällä tai ostaa leivonnaisia mukaan.
Tervetuloa markkinoille!

Halsuan Maa- ja kotitalousseura tiedottaa:
* Allasjumppa jatkuu vielä huhtikuun, viimeinen kerta 24.4. Kiitos ahkerille jumppareille!
* YHTÄJUHLAA –ruokakurssi 4.5. klo 11 –n.14 Yhtenäiskoulun kotitalousluokassa.
Suunnitellaan mm. juhlamenu ja saadaan opastusta määrien laskemiseen.
Valmistamme voileipäkakkua ja koristelemme täytekakkuja. PS. paikalla myös lapsiparkki.
Vetäjä Niina Vihelä, Maa- ja kotitalousnaisten ruoka- ja ravitsemusasiantuntija, hinta 20 €/hlö
Ilmoittautuminen kurssille ja lapsiparkkiin 1.5. mennessä; Anu p. 040 827 9961

* PUUTARHAKURSSI sarja ke 8.5., to 9.5., ke 15.5. ja to 16.5. klo 18.30
Teoriaa pihasuunnittelusta, pihasuunnittelua käytännössä ja kaksi iltaa käytämme tarkempaan
suunnitteluun
Paikat ja tarkemmat aiheet ilmoitetaan myöhemmin, hinta 30 €/kaikki illat tai 10 €/ilta
Kurssit on tarkoitettu ihan kaikille. Tervetuloa mukaan!

Roskareippaillen ympäristö siistiksi Ukosta Impiin 4.4. - 11.6.2019
Halsuan Maa- ja kotitalousnaiset haastaa kaikki Halsualaiset Roskareippailuun
Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnalliseen kampanjaan.
Lähdetään yksin tai porukalla reippailemaan teiden varsille tai luontoon ja
samalla roskia keräten.
Keväällä lumien sulaessa tienvarsilta paljastuu monenlaista roskaa.
Muovijäte ja juomatölkit voivat pahimmillaan säilyä luonnossa vuosikymmeniä
tai jopa vuosisatoja, ellei niitä kerätä pois.
Yritystalon pihalle tulee kontti mihin saa nämä roskat kerätä ja jätesäkkejä voi kysyä
kunnantalolta.
Toivomme että ilmoitat missä on kerätty ja montako henkeä ollut reippailemassa,
kuvat olisi mahtava juttu.
Anu p. 040 827 9961 tai Anneli p. 0400 340 270 viestillä tai WhatsApp
Kiitos!

Lavis-jumppa Urheiluhallilla to 11.4. klo 18-19
Kaikki ovat tervetulleita!

Liikuntatoimi

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Tulevia tapahtumia:
Huhtikuussa ei päiväkahveja, vaan menemme Kaustisen yhdistyksen vieraaksi
Köyhäjoen Mäntymajalle 25.4.2019.
Tilaisuus alkaa kahvituksella klo 11.00 ja ohjelma klo 12.00.
Kokoonnutaan klo 10.30 ent. Kotipesän pihalle, josta kimppakyydein Mäntymajalle.
Piirin karaokekisa Himangan Urheiluhallilla, Kannustie 140, pe 26.4.2019.
Ilmoittautumiset alk. klo 9.00. Kisa alkaa klo 10.30.
Sarjat: naiset 50-69 -vuotiaat ja 70+
miehet 50-69 -vuotiaat ja 70+
Tarkempia tietoja voi kysellä; puh. 040 576 5694 tai maili.ruuska@suomi24.fi
Ennakkoilmoittautumiset ti 23.4. mennessä Taina Alangolle 050 342 1203 tai
keski-pohjanmaa@elakeliitto.fi
Yllätysretki 8.5.2019 ilmoittautumiset Ainille puh. 040 719 1067
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä, hinta 30 €.
Tervetuloa iloiseen joukkoon!

