Halsuan Kuntatiedote vk 7 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 20.2.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kunnalla vuokrattavana toimistotilaa, lisätietoja p. 040 680 2210
KUULUTUS
Halsuan kunta hakee päätoimista osaavaa KIRJANPITÄJÄÄ 28.2.2020 klo 15.00 mennessä.
Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta kirjanpitotehtävistä.
Työtehtäviin kuuluvat mm.:
- Päivittäiset kirjanpitorutiinit (mm. ostoreskontran aineiston nouto ja reititys, kirjanpidon
ajan tasalla pitäminen, osto- ja myyntireskontran täsmäytykset)
- ALV-kirjanpito
o veroilmoitusten laadinta
- Maksuliikenteen hoitaminen
- Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen valmisteluun osallistuminen
- Meno- ja tulojaksotukset
- Tase-erittelyiden laadinta
- Erääntyneiden seuranta
- Lisäksi muita toimistotehtäviä.
Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika on 6 kk. Hakemukseen tulee liittää CV. Hakemus tulee
toimittaa määräaikaan mennessä Halsuan kunnanhallitukselle osoitettuna, Kauppisentie 5,
69510 Halsua tai sähköisesti halsua.kunta@halsua.fi. Lisätietoa asiasta antavat kunnanjohtaja
Jari Penttilä puh. 040 680 2202 tai taloussihteeri Marko Malvisto puh. 040 6802210.
Kunnanhallitus

KUULUTUS
Halsuan kunnan sivistystoimi julistaa haettavaksi 1.8.2020 alkaen virkasuhteisen biologian,
maantiedon ja terveystiedon tuntiopettajan toimen.
Arvostamme uuden opsin mukaisten menetelmien hallintaa, joustavuutta,
tavoitteellisuutta ja yhteistyötaitoja. Tehtävään asetetaan neljän kuukauden koeaika.
Hakuaika päättyy 28.2.2020 klo 15.00.
Hakemukset pätevyyden ja osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähköpostitse
taina.simpanen@halsua.fi tai postitse Halsuan yhtenäiskoulu/sivistystoimisto, Perhontie 29,
69510 Halsua. Lisätietoja antaa rehtori Taina Koskela puh. 040 680 2240
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Seija Kujalan juhlanäyttely
'Maaseudun idylli'
Halsuan kunnantalolla 17.2.-20.3.2020.

Tervetuloa!

Masalassa – Halsuan Helmessä!
Pizzauuni päällä la 22.2. - su 1.3. klo 12-16
Tiedustelut p. 040 544 7565 / Piia
Tervetuloa viihtymään Masalaan!
Kalliokosken lenkkiä myynnissä 5 €/pkt
Tule ja grillaa makkaraa, vaikka ulkoilun välissä!

MESTARILYYRIKKO JUICE muistoissamme

YHTEISLAULUILTA
Halsuan Ns:lla la 22.2. klo 20 – 22.30
*Laulattajina Vesa ja Mari
Puffetista pientä purtavaa.
Ilmainen sisäänpääsy.
Tervetuloa laulamaan porukalla!
Järj. Halsuan Nuorisoseura ry

Koko perheen perinteinen LASKIAISRIEHA
laskiaissunnuntaina 23.2.2020 Ylikylän Kuntotalolla klo 11-14
•
•
•
•
•
•

Mäenlaskua
Hevosajelua
Napakelkka (säävaraus)
Hernekeittoa myynnissä
Kahvia ja laskiaispullia
Arvontaa!

Tervetuloa !

Ylikylän kyläyhdistys

Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ry, järjestää keväisen teatteriretken Ouluun
lauantaina 21.03.2020 klo 13.00, jossa on ”Vihainen leski”-esitys. Teatteriesitys kertoo leskeksi
jääneestä henkilöistä, joka yrittää selvitä eteenpäin elämässänsä. Lisätietoja esityksestä voi
katsoa osoitteesta, https://teatteri.ouka.fi/naytelma/vihainen-leski/.
Matkan hinta on Sydänyhdistyksen jäsenille 78,00 €, ei jäsenille 103,00 €, matkaan sisältyy
ruokailu, teatteri, kahvit ja matkat. Matkan vetäjänä on Teuvo Hyötylä puh. 0400 921 934 tai
sp. perhonjokilaaksosydan@gmail.com. Viimeinen ilmoittautuminen on 20.02.2020.

Tarjoamme siivous- sekä hoiva- ja kotipalvelua halsualaisille perheille, vanhuksille ja
vammaisille. Otahan yhteyttä, mikäli tarvitset apua kodin siivouksiin, asiointipalveluun, ruuan
valmistukseen, erilaisissa toiminnoissa avustamiseen, pyykin pesuun, ulkoiluun, pihatöihin jne.
Kerromme mielellämme lisää ja räätälöimme palvelut yksilöllisesti tarpeesi ja toiveesi
mukaisesti.
Tarjoamme palveluita myös palvelusetelillä kuntayhtymän oman tuotannon ja kuntayhtymän
ostaman palvelun lisäksi. Hintamme on sellaisenaan kotitalousvähennyskelpoinen.
Teemme ammattitaistoista työtä lämmöllä ja vuosien kokemuksella. Olemme sinua varten!

Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy /
Hoiva ja kotipalvelu Viherpeippo
Puh. 040 584 5747 toimitusjohtaja Irmeli Hartikainen
Puh. 040 120 7659 palveluohjaaja
Puh. 040 120 7397 vastaava sairaanhoitaja
www.siivoamme.fi / email: info@siivoamme.fi
os. Siltatie 8, 69600 Kaustinen

Maaseututoimi tiedottaa
Eläinmääräilmoitus vuodelta 2019 jätettävä viimeistään 17.2.2020
Voit ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipupalvelussa. Ilmoitusaikaa on 17.2.2020 saakka.
Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta.
Tee ilmoitus myös, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja
siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa.

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, Maaseutuasiamies, Lestijärven YTA/Halsuan kunta, puh: 040 680 2215,
sähköposti: jussi.karhulahti@halsua.fi

