
Halsuan Kuntatiedote vk 5 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 11.2.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

   

TOIMISTOSIHTEERIN määräaikainen toimi 

Halsuan kunta julistaa haettavaksi 2 vuoden määräaikaisen TOIMISTOSIHTEERIN toimen.  

Työsuhde alkaa 1.3.2021 tai muuna sovittuna aikana. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Työkokemus alalta katsotaan eduksi. 

Työtehtävät ovat pääsääntöisesti erilaisia toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Osa tehtävistä 

edellyttää kirjanpidollista osaamista.  

Palkkaus KVTES mukaisesti. 

Kirjalliset hakemukset on jätettävä 15.2.2021 klo 15 mennessä osoitteella: 

 Halsuan kunta 
 Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 
 kuoreen merkittynä ”toimistosihteeri” 

tai sähköisesti halsua.kunta@halsua.fi 

Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muut mahdolliset 

tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.  

Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 jari.penttila@halsua.fi tai 

taloussihteeri Marko Malvisto marko.malvisto@halsua.fi . 

Halsualla 29.1.2021 

HALSUAN KUNNANHALLITUS 

 
 

KASENET OY NOSTAA ASIAKKAIDENSA NETTINOPEUKSIA HALSUALLA  

15.2.2021 ALKAEN 

KaseNet Oy parantaa verkkoyhteyksiään toimialueellaan, muutokset tulevat mahdollistamaan 

jopa 1Gbit/s liittymänopeudet. Aloitamme Halsualta Liedes-Meriläisen verkosta.  

Nostamme kaikkien liittymien nopeuksia ja toimitamme tarvittaessa asiakkaalle uuden 

päätelaitteen.  

Liittymien kuukausimaksuihin ei tule korotuksia.  

Lähetämme asiakkaillemme helmikuun aikana kirjeen, jossa kerromme tarkemmin muutoksista 

ja aikatauluista. 

Lisätietoja KaseNet asiakaspalvelu ark. klo 8-16 (06) 888 7111 tai asiakaspalvelu@kasenet.fi 

  

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 10.2.2021 klo 19 
Lähtöpaikka harjun puolella ja ilmoittautuminen lähtöpaikalla.  
Vapaalla hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta. 
Hiihtosuorituksen jälkeen tarjolla mehua ja hiihtäjälle palkinto. 
Huomioidaan turvavälit. 
   Tervetuloa!  Liikuntatoimi / Hiihtojaosto 
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Halsuan kalastuskunnan lupia ja pyydysmerkkejä on myynnissä  
Ruuskan huoltoasemalla ja Masalassa.  
Luvan hinta halsualaisille 15 €, muille 25 € 
Pyydysmerkkejä voi ostaa 5 kpl lupaa kohden, 1 €/kpl 

 
Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään  
Halsua-talolla to 25.2.2021 klo 15.00.  
Yhdistyksen toimintaa esitellään toimintakertomuksen  
sekä valokuvien muodossa.  
 
Tervetuloa!                                                Hallitus 

 

 

HUOM! LUKUPIIRIN kokoontumista siirretty viikolla eteenpäin eli tapaamme 

kirjastossa maanantaina 1.3. klo 18.00.Käsittelyssä on Auni Nuolivaaran 

romaani ”Paimen, piika ja emäntä” joka on aikoinaan voittanut Otavan 

romaanikilpailun. Kirjaa voi kysyä kirjastosta.  

 

 

 

TULOSSA! 

Talviloma-viikolla  

Tiistaina 2.3. Vetelin liikuntakeskuksen pihalla klo 14-17 

-pulkkamäki 

-nappulahiihdot 

-talutusratsastusta 

-puuhapisteitä 

-makkara- ja mehutarjoilu 

 

 

 

Keskiviikkona 3.3. Halsualla  

 

AIRSOFT-TURNAUS klo 12-15 Meriläisen montulla. Mehu- ja makkaratarjoilu.  

 

LISÄÄ TAPAHTUMIA SEURAAVISSA KUNTATIEDOTTEISSA! 


