
Halsuan Kuntatiedote vk 17 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 6.5.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 
               Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 1.8.2021 alkaen 

  Varhaiskasvatuksen opettajan toimen 

Etsimme joukkoomme reipasta, luovaa ja joustavaa opettajaa. Tartut innolla erilaisiin työtehtäviin 
ja tulet toimeen erilaisten lasten ja aikuisten kanssa. 

Päiväkoti Kuttapussi on Halsuan keskustassa sijaitseva vuorohoitopäiväkoti, jossa on hoidossa 
pääsääntöisesti 3 - 5 -vuotiaita lapsia. Toiminta perustuu monipuoliseen lapsilähtöiseen varhais-
kasvatukseen, jossa leikillä ja toiminnallisuudella on keskeinen merkitys. Turvallisessa ja kannus-
tavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. 

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät Varhaiskasvatuslain (L540/2018) mukaisesti. 

Tehtävään asetetaan neljän (4) kuukauden koeaika. 

Toimessa noudatetaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES). 

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekis-
terilain (504/2002) mukainen ote rikosrekisteristä ennen toimen vastaanottamista. 

Hakuaika päättyy 14.5.2021. 

Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähkö-
postitse osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai postitse osoitteeseen: 

Halsuan sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

Perhontie 29, 69510 Halsua 

Lisätietoja: rehtori ja sivistysjohtaja Hanne Jylhä, puh. 040-6802240 

                  päivähoidonjohtaja Irma Lindfors, puh. 040-6802216 

 

 
  Äitienpäivä lähestyy! Lahjoita äidille hetki hemmottelua  

  Hoitokuluman lahjakortilla 🌹 

  Liike auki la 8.5 klo 9-13 
                                                 Lahjakortit kätevästi myös www.hoitokuluma.fi 

 
Huom! Hieronnan ja jalkahoidon voi maksaa myös ePassin-hyvinvointi sovelluksella. 

Käyntiovi on muuttunut! 
Leena 040-1957404 
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Osallistutaan yhdessä Kävelykipinä -tempaukseen! 

Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura haastavat kaikki suomalaiset kävelemään toukokuussa. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Maaottelumarssista, johon 1,5 miljoonaa suomalaista 

aikanaan osallistui.  

Kerää kävelykilometrejä 4.-25.5. välisenä aikana, merkkaa kilometrisi vihkoon (postilaatikot Kun-

totalolla, Yritystalolla, Marjusaarella, Kanalan koululla ja Harjussa) ja osallistu palkintojen arvon-

taan!  

Kuntakohtaisena tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon kilometrejä ja liikuntapositiivista 

mainetta      . 

      Liikuntatoimi 

 

 

METALLINKERÄYS Ylikylän Kuntotalolla toukokuun alusta n. 3 viikon ajan.  

EI KYLMÄLAITTEITA JA AUTON ym. kumirenkaita (niistä menee sakkomaksua). 

Peltinipun voi jättää lavan viereen. 

Ylikylän kyläyhdistys 

 

 
Halsuan 4H:n METALLIROMUN KERÄYS  

Syrjälän teollisuusalueella 1.5.–23.5.  
Keräykseen kelpaavat: maatalouskoneet, äkeet, aurat, ruohonleikkurit, polkupyörät 
ja kaikenlaiset metallipitoiset tavarat, jotka eivät sisällä vaarallisia jätteitä.  

Keräykseen ei kelpaa pakastimet, jääkaapit, akut eikä vaarallisia jätteitä sisältävät tuotteet. 
Suuremmat metalliromuerät (väh. 1000 kg) voidaan noutaa kotoakin, jos sinne on mahdollisuus 
päästä rekalla. 
Lisätietoja: Timo Marjusaari 040 718 3688 
 

 
 
Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry 
Kauan odotetut päiväkahvit Halsua-talolla ke 5.5.2021 klo 13.00.  
Suunnitellaan kevättä ja kesää. Toiveita ja ideoita otetaan mieluusti vastaan. 

Hallitus kokoontuu tuntia ennen eli klo 12.00 samassa paikassa. 
Tervetuloa! 
 

 
 
 



 
 
Lyhty-seurakunta, Perhontie 7 
 

Ruokajaot: 
 
pe 30.4   klo 17-17.45 
pe 14.5   klo 17-17.45 
pe 28.5   klo 17-17.45 

 
Rukous- ja keskusteluillat joka perjantai klo 18.00.  
 
Tervetuloa! 

 
 
Yritystalolla kevätmyyjäiset lauantaina 8.5 klo 10–14 

 
    Äidille ihania tuotteita Perfect Homelta 
    Tiinan käsityöt 
    Äidille Marimekon kankaista ommeltuja ihanuuksia 
    Annelilta ruisleipää, omenahunajalimppua ja spelttiä 
    Kauneuspisteeltä Oriflame-kosmetiikkalahjat ja lahjakortit, 
    poistokoreista tuotteita edullisesti! 
 
Muistetaan vielä koronarajoitukset ja maskisuositus! 

 
 

Vuokrattavana tai myydään koko kiinteistö:  
Kiinteistö Pihlajamäki Ky, Perhontie 14. 

- osuuspankin vierinen kiinteistö 

Vuokrattavana: 

Toimisto tms. tilaa n. 74 m2. 

- Nykyinen Fysikaalisen tila 

- vapautuu 1.6.2021 

 

Toimistotila, parturi tai muu vastaava n. 26 m2 

- vapautuu 1.6.2021 

Tai myydään koko kiinteistö 

- kaukolämpö 

- 2 asuinhuoneistoa, vuokrattuna (80 m2 ja 55 m2) 

- 2 toimistoa tai muuta vastaavaa tilaa 

- autokatos 2 paikkaa ja varasto 

Jos olet kiinnostunut, anna tarjous. 

Tapio Jokela 040 – 556 1121 

 

Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen yleinen kokous 14.5. kello 12.00 

kunnanviraston valtuustosalissa. Asioina yhdistyksen sääntöjen muutos ja mahdollinen  

Rivihopian rakennuksen/rakennusten purku.  


