Halsuan Kuntatiedote vk 12 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 1.4.2021 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,
ehkä mahdollisesti myös 15 vuotta täyttäneitä
KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Työtehtäviä ovat mm. ruohonleikkuu, perennapuiston hoito, liikuntatoimessa mm. liikuntakerhot
ja uimakoulu, siivous ja puhtaanapito kunnan eri kohteissa sekä erilaiset tehtävät museolla mm.
kesäkahvilassa työskentelyä (vaatii hygieniapassin) ja museo-opastusta.
Työaika rajoittuu ajalle 1.6. - 31.8.2021 niin, että yksi henkilö voi olla työssä enintään 3
kuukautta. Palkka on kiinteä sopimuspalkka käsittäen loma- ym. korvaukset. Palkan suuruus on
n. 700 €/kk. Työaika 6 h/pv.
Hakemukseen on henkilötietojen ja syntymäajan lisäksi laitettava toivomus työtehtävistä ja työn
ajankohdasta. Hakemukset on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna ma 19.4.2021 klo 15
mennessä osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua, tai vapaamuotoisena sähköpostina
osoitteella halsua.kunta@halsua.fi
Hakulomake löytyy tämän kuntatiedotteen takaa tai voi tulostaa kunnan kotisivuilta.

HALSUALAISET YHDISTYKSET
Kunnanhallitukselta haettavien toiminta-avustusten hakuaika päättyy
30.4.2021 klo 15.
Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan kunnanhallitukselle osoitteella
Kauppisentie 5, 69510 Halsua.
Hakemuksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2020,
sekä selvitys taloudellisen tuen tarpeesta.

KIRJASTON AUKIOLOT PÄÄSIÄISENÄ
to 1.4. klo 10-14 henkilökunta paikalla
klo 14-21 omatoimikirjasto avoinna
pe 2.4. suljettu
la 3.4. klo 8-18 omatoimikirjasto avoinna
su 4.4. klo 8-21 omatoimikirjasto avoinna
ma 5.4. klo 8-21 omatoimikirjasto avoinna
AURINKOISTA PÄÄSIÄISTÄ!

Halsuan Maa- ja kotitalousseuran vuosikokous Halsua-talolla 6.4. klo 11.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunta

Huom! Halsuan näytteenottopisteellä näytteenotto jatkuu normaalisti 30.3.2021 alkaen.
Avoinna ti ja ke klo 7.30–10.00. Viikoilla 16-17 poikkeuksellisesti suljettu.

Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen kevätkokous pidetään
14.4.2021 klo 10.00 kunnanviraston valtuustosalissa. Asioina mm. tilinpäätös ja yhdistyksen
sääntöjen muutos.

Lyhty-seurakunnan järjestämät
Ruokajakelut huhtikuussa
la 3.4. klo 17-17.45
pe 16.4 klo 17-17.45
pe 30.4. klo 17-17.45
Muista turvavälit ja maskit!

Halsuan Hevosjalostusyhdistys ry:n vuosikokous Käpyhovilla tiistaina 13.4.21 klo
19.00 alkaen kahvituksella.
Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat ja luokkajuoksijoiden palkitseminen:
Ukkosen Poika 2.53,3ly
Chicamaru 22,0ke
Aurora's Dream 18,1ake
Let's Go Legacy 13,7aly
Velmur 39,0ke
Aaton Yllätys 35,2ke
Hissun Arita 31,9ke
Taisoni 29,4ke
Javeri 28,9ake
Lisäksi palkitaan vuoden nopein
LV Lake's Action 11,6aly
SH Jetsu 24,8ake
Tervetuloa!
Halsuan Hjy johtokunta

Alueellamme on tulossa kasvavaa majoitustilan tarvetta suurten hankkeiden (mm. Lestijärven
tuulivoimahanke) seurauksena. Tarvetta tulee todennäköisesti olemaan erilaisista
lyhytkestoisista (viikoista kuukausiin) majoitusvaihtoehdoista ja myös hyväkuntoiset mökit,
omakotitalot ja asunnot voivat kiinnostaa alueelle tulevia työmatkaajia. Onko sinulla
hallinnassasi jotain tällaista majoitusta (asuntoa, omakotitaloa tai mökkiä) ja olisitko
mahdollisesti kiinnostunut antamaan vuokralle?
Voit ilmoittaa huoneiston, asunnon tai mökin sähköisessä KASE Suurhanketoimiston palvelussa
osoitteessa: www.kaustisenseutu.fi/suurhanketoimisto/ ja siellä linkki ”Ilmoita majoituksesta
tästä”
Mahdollinen vuokraustarve tulee alkamaan näillä näkymin talven/kevään 2022 aikana.
Kaustisen seutukunta kerää vain tietoja ja välittää niitä keskitetysti hankkeiden urakoitsijoille
eikä toimi välittäjänä.
Lisätietoja: Timo Pärkkä, 040 757 3519

Keski-Pohjanmaan Konservatorio järjestää perjantaina 26.3. klo 19.00 sivutoimipisteiden
konsertin, jossa esiintyy oppilaita Toholammin, Kannuksen, Kruunupyyn, Kaustisen, Vetelin,
Evijärven, Halsuan ja Perhon kunnista.
Konsertti järjestetään livestream-konserttina konservatorion salista ja sitä voi seurata reaaliajassa
konservatorion Youtube-kanavalta. Konsertti on katsottavissa 16.4. saakka.
Tervetuloa viettämään musiikintäyteistä iltaa kanssamme!
Livestreamia pääset seuraamaan tästä osoitteesta:
www.youtube.com/kpkonsa

Kulttuuritoimi

Seurakunnan pääsiäistervehdys

”Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen, sen koloon kerran iskettiin puu ristin muotoinen” (VK 78:1).
Tämä tuttu virsi on tullut itselleni läheiseksi jo pienenä poikana Hietalahden koulussa. Se kuului
pääsiäisajan hartauteen. Opettajat lauloivat sen kauniisti ja me oppilaat tulimme mukaan niin hyvin kuin
osasimme. Harmoonisäestys sopi surumieliseen ja silti niin rohkaisevaan virteemme. Muistan sitä
laulaneeni vielä kotona läksyjä tehdessä.
Silloin siihen liittyi monia pienen ihmisen pohdintoja. Ensiksi toki Jeesuksen ja ristin merkitys. Ristin kuva
oli tuttu kirkon alttaritaulusta ja Jeesuksen elämästä oli kerrottu kotona ja pyhäkoulussa. Toiseksi piti
pohtia sitä, kuinka kivinen mahtoi olla se maa, johon risti pystytettiin. Oliko se jopa niin kivinen kuin
meidän perunapeltomme tuvan takana vai oliko vain muutamia kytömaakiviä siinä lähistöllä.
Kuvaraamatusta totesimme serkkujen kanssa, että ihan kalliotahan se maa oli, eikä oikein keksitty miten
siihen voitiin mitään saada upotettua. Ja silti kolme ristiä oli kalliolla ja Jeesus keskimmäiselle julmasti
naulattuna.
Emme ehkä ymmärtäneet silloin ja voimmeko vieläkään ymmärtää, kuinka suuri rakkaus oli siinä, että
Jeesus, Jumalan Poika suostui ristin kuolemaan meidän tähtemme. Tuttu virtemme jatkui, sillä se
laulettiin aina kokonaan : ”En, Rakas Jeesus, ymmärtää voi kärsimystäsi, vaan luotan että sovitit myös
minun syntini” (VK 78:2). Risti on armon ja rakkauden merkki meille kaikille. Se on sovinnon paikka
ihmisen ja Jumalan välillä. Ristin uhri otti pois syntimme ja lahjoitti rauhan meidän sydämiimme. Ristin
merkillä me siunaamme sekä itsemme että toinen toisemme sekä toivotamme rauhaa ja siunausta.
Rauha mainitaan raamatussamme yli 300 kertaa.
Pääsiäisen tapahtumat opettavat meille myös sen, että uskomme kohde, Jeesus Kristus, on ylösnoussut
Herra ja Vapahtaja. Juuri hän tervehtii meitä niin kuin opetuslapsiaan sanoen: ”Rauha teille” (Luuk.
24:36). Hän lupasi jäähyväispuheessaan jättää meille oman rauhansa. Virtemme jatkuukin: ”Sä kuolit,
että pääsisin Jumalan lapseksi ja taivaan tiellä seuraisin sinua, Herrani.” VK 78:3
Saamme pyytää Taivaan Isältä, että pääsiäisen ilo tulisi elämämme voimaksi ja tueksi ajan
koronahaasteisiin ja kaikkeen muuhunkin. Risti sovitettiin kiviseen maahan. Elämän poluilla on myös
kiviä ja vastoinkäymisiä. Mutta aina löytyy juuri sopiva paikka Jeesuksen ristille. Ylösnousemuksen ihme
antoi siitä täyden varmuuden. Se oli osoitus ja sinetti siitä, että Jeesuksen uhri riitti sovittamaan koko
maailman syntivelan.
Kristus on ylösnoussut – totisesti ylösnoussut!
”Taivaaseen portin aukaisit, kun voitit kuoleman,
ja siksi aina sinua, oi Jeesus rakastan” (VK 78:4).
Siunausta ja pääsiäisen iloa!
Juha Karhulahti
kirkkoherra

Hiljaisen viikon jumalanpalvelukset
Su 28.3. klo 10 Palmusunnuntain perhekirkko (nettikirkko), Juha Karhulahti, Noora
Mastokangas, Satu Riihimäki, Hannu Mikkonen, lukutekstit Venla Tuominiemi ja Nella Ylitalo,
musiikkia Pirtsakat Satu Riihimäen johdolla.
Ma 29.3. klo 19 Hiljaisen viikon maanantain iltakirkko ja ahtisaarna (nettihartaus), Anneli ja
Kimmo Kentala, musiikkia Jenni Kentala.
Ti 30.3. klo 19 Hiljaisen viikon tiistain iltakirkko ja ahtisaarna (nettihartaus), Tiina Karhulahti,
Maria Jussinmäki, Kaarina Koivisto, lukutekstit Iisakki Jussinmäki, musiikkia Tuulia Jussinmäki.
Ke 31.3. klo 19 Hiljaisen viikon keskiviikon iltakirkko ja ahtisaarna (nettihartaus), Juha
Karhulahti, Kaarina Koivisto, lukutekstit Kari Jyrkkä, musiikkia Maarit Hotakainen, Annika Alanko
ja Karoliina Alanko.
To 1.4. klo 19 Kiirastorstain messu (nettikirkko), Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, Kaarina
Koivisto, lukutekstit Marko ja Johanna Malvisto, musiikkia Väinö, Viljami, Aune ja Satu
Riihimäki.
Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus (nettikirkko), Jouko Heikkinen, Henna
Mäkinen, Kaarina Koivisto, lukutekstit Olli Lepistö, musiikkia kirkkokuoro Satu Riihimäen
johdolla.
Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, (nettikirkko), Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, Kaarina
Koivisto, lukutekstit Nina Hietalahti ja Leena Hietalahti, musiikkia mieskuoro Halla Simo
Venetjoen johdolla.
Ma 5.4. klo 12 Toisen pääsiäispäivän messu (nettikirkko), Tapani Kirsilä, Henna Mäkinen,
Kaarina Koivisto, lukutekstit Teuvo Pulkkinen, musiikkia Mäkisen perheen nuoret.
Kaikkiin tilaisuuksiin kirkossa voi (elleivät rajoitukset muutu) osallistua 20 henkilöä, sovi
osallistumisesta kirkkoherra Juha Karhulahti p. 0500361174 tai kirkkoherranvirastoon
p.0401722371.
Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä ehtoollishartauksia jumalanpalvelusten jälkeen ja
iltakirkkojen yhteyteen!
Jumalanpalveluksiin voi osallistua myös netin välityksellä. Yhteyslinkki löytyy seurakunnan
kotisivulta: https://www.halsuanseurakunta.fi/.
Osa tilaisuuksista on nähtävinä myös videotallenteena. Niitä voi seurata Halsuan seurakunnan
Facebook -sivulta.
Seurakunnan hiljaisen viikon toimintailmoitukset ovat täydellisinä Perhonjokilaakso –lehdessä ja Halsuan
seurakunnan kotisivulla (https://www.halsuanseurakunta.fi)

HAKEMUS HALSUAN KUNNAN KESÄTYÖHÖN 2021

Palautetaan ma 19.4.2021 klo 15 mennessä sähköpostilla tai kunnanvirastoon.
sukunimi ja etunimet
henkilötunnus

puh.

osoite
kotikunta

ammattikoululainen

lukiolainen

peruskoulun päättävä

muu

oppilaitoksen nimi
jatkuuko nykyinen opiskelu syksyllä? kyllä

ei

valmistumisvuosi
oletko hakenut opiskelemaan?
muut erityisseikat (esim. koulutus, työkokemus, jatkokoulutus)

Toivottu tehtävän luonne (ruohonleikkuu, perennapuisto, liikunta, museo, siivous)
1.
2.
3.

olitko kesätöissä v. 2020 en

kyllä

missä

erikoistaidot ja harrastukset
omistatko ajokortin, jos niin minkä? (auto/traktori/mopo)
toivottu työn ajankohta
onko sinulla tiedossa muuta kesätyötä
Ilmoitathan meille, mikäli saat kesätöitä muualta!
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle työpaikan
saantia varten.

päiväys

allekirjoitus

