
Halsuan Kuntatiedote vk 16 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 29.4.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 

Ammattimiehen toimi 

Tekninen toimisto julistaa haettavaksi ammattimiehen toimen. 

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, työtehtäviin kuuluu normaalit 

”talonmiehen” tehtävät kiinteistöillä ja alueilla.  

Ammattimiehen työ pitää sisällään mm. piha-alueiden kunnossapitoa, kiinteistöjen huoltoa sekä 

korjaus- ja asennustöitä. Odotamme hakijoilta reipasta ja omatoimista työskentelyasennetta ja 

hyvää fyysistä kuntoa.  

Työhön kuuluu myös osallistuminen kuntakonsernin kiinteistöjen päivystysrinkiin (1 + 5 hlö) 

työajan ulkopuolella. Valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. 

Toimea täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

 

Hakijalle katsotaan eduksi hyvä LVI-alan tuntemus, 

   kokemus rakennusautomaatiojärjestelmistä 

   sekä käytännön kokemus kiinteistönhoitotyöstä. 

Palkkaus työehtosopimuksen mukaisesti. 

Kirjalliset hakemukset on jätettävä 5.5.2021 klo 15 mennessä osoitteella: 

 Halsuan kunnan tekninen toimisto, Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 
 kuoreen merkittynä ”ammattimies” 

tai sähköisesti tekninen@halsua.fi 

Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muut mahdolliset 

tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.  

Lisätietoja asiasta antaa Jari Kauppinen, 040 680 2221. 

***************************** 

Kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on jaettavana määräraha yksityisteiden tiekunnille teiden 

kunnossapitoa varten. 

Kunnossapitoavustusta myönnetään hakemusten perusteella niille tiekunnille, joiden talous ja 

hallinto ovat kunnan hallintosäännön, yksityistielain ja kuntalain määräysten mukaiset. 

Uusitun hakemuslomakkeen voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan nettisivuilta, tai tilata 

puhelimitse 040 680 2225/Eija Aksela. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnilta selvitys 

aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä (kuittijäljennös tms.)  

Hakemuslomake on palautettava täytettyinä ja tarvittavilla liitteillä varustettuna Halsuan kunnan 

tekniseen toimistoon 7.5.2021 klo 15 mennessä. Hakemuksen voi jättää myös kunnanviraston 

ovessa olevasta postiluukusta. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 
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Kunnanvaltuusto kokous torstaina 29.04.2021 klo 19 
 

Käsiteltävät asiat ovat:  
-kiinteistön myyminen: Asunto Oy Halsuan Harjupakka.  

               -teknisen johtajan viran perustaminen.  
               -Korpelan Voiman kuntayhtymän perussopimuksen muutos.  
               -harjun alueen kunnostushanke. 
               -laaja-alaisen erityisopettajan viran muuttaminen erityisluokanopettajan viraksi. 
 
Tervetuloa seuraamaan kokousta! 

 
 

Meriläisen Martat 
Marttailta Halsua-talolla ma 26.4.2021 klo 13.00. Suunnitellaan kesää ja Halsua-viikon 
ohjelmaa. Jos sinulla on ideoita ja toiveita yhdistyksen toimintaan, kerro meille 
sähköpostilla: merilaisen.martat@marttayhdistys.fi tai 
puh: 0405765694 tai tule marttailtaan. 
Tervetuloa! Hallitus 

 
 

PYÖRÄILYHAASTE 

On tullut aika startata pyöräilykausi alkuun taas. Ylikylän Kyläyhdistys haastaa kaikki 

halsualaiset polkemaan. Pyöräilyottelu kestää 1.5.-31.8.2021. Vihkot suorituksien 

merkintään löytyy tutuilta paikoilta Kuntotalolta, Yritystalolta ja Marjusaarelta. 

Suorituksiksi lasketaan mikä tahansa edestakaista Ylikylä - Kirkonkylän väliä (12 km) 

vastaava pyöräilymatka tai muu vastaava liikuntasuoritus. 

Ylikylän Kyläyhdistys 

 

 

 

 

Koronarokotus 

Yli 60-vuotiaiden ja riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien rokotukset ovat käynnissä 

Alustavan suunnitelman mukaan koronavirusrokotukset jatkuvat eri ikäryhmissä  

5-vuotisvälein, jolloin jokaiseen rokotettavaan ikäluokkaan sisältyy n. 5000 Soiten alueen 

asukasta. 

Sähköisen Omahoito-palvelun ajanvaraukseen lisätään aikoja tilanteen mukaan, mikäli tulee 

peruutuksia tai äkkinäisiä lisäyksiä rokotemääriin. Omahoito-palvelu on avoinna vuorokauden 

ympäri kaikkina viikonpäivinä. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa 

vihreällä. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus.  

Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488 on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. 

Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu 

tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta. 

mailto:merilaisen.martat@marttayhdistys.fi

