
Halsuan Kuntatiedote vk 13 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 8.4.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 

KUULUTUS 

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi  

1.8.2021 alkaen. 

Yhtenäiskoulun virkasuhteisen äidinkielen ja historian tuntiopettajan toimen. 

Arvostamme uuden opetussuunnitelman mukaisten opetusmenetelmien hallintaa, 

joustavuutta, tavoitteellisuutta, yhteistyötaitoja ja kolmiportaisen tuen muotojen 

tuntemusta. 

Tehtävään asetetaan neljän (4) kuukauden koeaika. 

Hakuaika päättyy 30.4.2021. 

Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan 

mieluiten sähköpostitse osoitteeseen hannejy@halsua.fi tai postitse osoitteeseen: 

 

Halsuan Yhtenäiskoulu / sivistystoimi 

Perhontie 29 

69510 Halsua 

Lisätietoja: rehtori ja sivistysjohtaja Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240 

 

 

Suoritetaan kuivalannan levitystä Halsualla. 

Tiedustelut: Arsi Kanala 040 771 3148  

     Aatu Kanala 040 938 0722  

 

 

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa ma 26. huhtikuuta klo 18.00 

käsittelemään Tommi Kinnusen v. 2016 ilmestynyttä romaania ”Lopotti”. 

Kirjaa voi kysyä kirjastosta.  

TERVETULOA uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!  
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Kuljetettavaa Keski-Pohjanmaalla – webinaari ja työpaja 
kuljetusyrityksille 
 

Ohjelmassa mm.: 
- Soiten kuljetushankinnat 
- ELYn kuljetushankinnat 
- Kaustisen seutukunnan alueen suurhankkeiden kuljetukset 
- SKAL:n puheenvuoro - reilut kuljetukset 
- "Täydellinen tarjouspyyntö" -työpaja, jossa kuljetusyrittäjät saavat kertoa, mitä 
tarjouspyynnöissä pitää huomioida. 
 
Ajankohta: 15.4.2021 klo 13–16. 
Paikka: Microsoft Teams -verkkowebinaari (linkki toimitetaan ilmoittautuneille) 
Ilmoittautuminen osoitteessa www.kyytiin2.fi tai suoraan allekirjoittaneelle: 
 
Tomas Luoma 
Kaustisen seutukunta, Kyytiin2 -hanke 
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 
040-142 4257 
 

Tietoa koronarokotuksista 

 
Yli 70-vuotiaiden sekä riskiryhmään 1 kuuluvien 18-69-vuotiaiden  
rokotukset ovat käynnissä edelleen. 
 
Riskiryhmä 1 taustasairaudet 
 
- Elinsiirto tai kantasolusiirto 
- Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 
- Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
- Vaikea krooninen munaissairaus 
- Vaikea krooninen keuhkosairaus 
- Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
- Downin oireyhtymä 
 
Riskiryhmä 2 taustasairaudet (arvioitu rokotuksen aloitus huhtikuussa) 
 
- Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 
- Vaikea sydänsairaus, mm. sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä 
verenpainetauti) 
- Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila 
- Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen 
- Vaikea krooninen maksasairaus 
- Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta 
- Uniapnea 
- Psykoosisairaus 
- Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40) 

https://www.kyytiin2.fi/

