
Halsuan Kuntatiedote vk 20 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 27.5.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Asiointi kunnanvirastolla ajanvarauksella (ei koske äänestystä). 
 

Urheiluhalli ja punttisali suljettu toistaiseksi.   

 

 

KUNNALLISVAALIT 2021 

 

Sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä toimitetaan kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa valitaan  

Halsuan kuntaan 15 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka päättyy 31.5.2025. 

 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. 

Halsuan kunta on yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on kunnantalo. 

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana 

toimii kunnantalo seuraavina aikoina: 

 ke-pe 26.05.-28.05.2021 klo 09.00-16.00 

 la-su 29.05.-30.05.2021 klo 12.00-15.00 

 ma-pe 31.05.-04.06.2021 klo 09.00-16.00 

 la-su 05.06.-06.06.2021 klo 12.00-15.00 

 ma-ti 07.06.-08.06.2021 klo 09.00-16.00 

 

Kotiäänestyksessä voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu-

nut, ettei hän pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys suoritetaan 

26.5.- 8.6.2021 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä 

keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kir-

jallisesti osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua tai puhelimitse, puh. 

040 680 2211 (keskus) tai 040 680 2202 (Jari Penttilä). 

 

Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilölli-

syydestään. 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

Äänestäjien toivotaan ottavan oman kynänsä mukaan koronaturvallisuuden vuoksi. Kynä voi 

olla kuivamustekynä mustalla tai sinisellä musteella tai lyijykynä.    

Äänestykseen kulku valtuustosalin ulko-oven kautta. 

Ennakkoäänestys on mahdollista suorittaa ulkoäänestyksenä ajanvarauksella. Varaa aika puh. 

040 680 2202 (Jari Penttilä) tai 040 680 2211 (keskus).  
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Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 1.8.2021 alkaen 

  Erityisluokanopettajan viran 

Erityisluokanopettaja tulee toimimaan Yhtenäiskoulussamme, jossa on luokka-asteet 0–9 saman 

katon alla. Toivomme kolmiportaisen tuen käytön hallintaa ja yhteistyötätaitoja erilaisten lasten, 

nuorten ja aikuisten kanssa. Olet joustava, innostunut ja aikaansaava opettaja.  Kokemus luokan-

opettajuudesta ja s2-kielen opettamisesta katsotaan eduksi.  

Virkaan vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 

986/1998 mukainen kelpoisuus. 

Tehtävään asetetaan neljän (4) kuukauden koeaika. 

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. 

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekis-

terilain (504/2002) mukainen ote rikosrekisteristä ennen viran vastaanottamista. 

Hakuaika virkaan päättyy 28.5.2021. 

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. 040-6802 240 

 

Opaskartalle on lisätty vesilaitosten toiminta-alueet Halsuan kunnan karttapalvelu.  

 

 

Kevätsiivous 

Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta järjesti 12.5. ympäristökatselmuksen, jossa tarkastel-

tiin ympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa. 

Näin kesän korvalla on hyvä itse kunkin kiinnittää huomiota, olisiko aihetta myös oman kiinteistön 

siistimiseen ja hoitamattomien julkisivujen kunnostamiseen. Ympäristön siisteyttä voi parantaa 

muun muassa poistamalla pihamaaltaan näkyvät asumiseen kuulumattomat tarpeettomat koneet, 

romuautot ja kalusteet. Samalla voisi kiinnittää huomiota myös siihen, onko kiinteistöllä raken-

nuksia, jotka olisi aika kunnostaa tai purkaa. 

Vanhoja tai pilaantuneita rehu- ja olkipaaleja ei tule hylätä ja jättää maastoon, vaan ne kuuluu 

hävittää asianmukaisesti. Vanhoista paaleista tulee poistaa muovit ja rehumassan voi käyttää 

esimerkiksi peltojen viherlannoitteena lohkojen uusimisen yhteydessä. 

Lisäksi rakennusvalvonta pyytää kiinteistön omistajia kiinnittämään huomiota omistamillaan 

mailla sijaitsevien lietesäiliöiden kuntoon. Lietesäiliöiden puutteelliset suojaverkot tai -aidat saat-

tavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai kotieläimille. Vastuu säiliöiden kunnosta ja turvallisuudesta on 

kiinteistön omistajalla.  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

mailto:hannejy@halsua.fi
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Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa uudestaan haettavaksi 

1.8.2021 alkaen  

    Varhaiskasvatuksen opettajan toimen  

Etsimme joukkoomme reipasta, luovaa ja joustavaa opettajaa. Tartut innolla erilaisiin työtehtä-

viin ja tulet toimeen erilaisten lasten ja aikuisten kanssa.  

Päiväkoti Kuttapussi on Halsuan keskustassa sijaitseva vuoropäiväkoti, jossa on hoidossa pää-

sääntöisesti 3 - 5 -vuotiaita lapsia. Toiminta perustuu monipuoliseen lapsilähtöiseen varhaiskas-

vatukseen, jossa leikillä ja toiminnallisuudella on keskeinen merkitys. Turvallisessa ja kannusta-

vassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti.  

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetun 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 rikosre-

kisterilain (504/2002) mukainen ote rikosrekisteristä ennen toimen vastaanottamista.  

Hakuaika päättyy 4.6.2021 klo 15.00.  

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. 040-680 2240  

                   varhaiskasvatuksenjohtaja Irma Lindfors, puh. 040-680 2216 

 
 

KESÄN 2021 UIMAKOULU alkaa halsualaisten osalta maanantaina 14.6. mikäli rajoi-
tukset sallivat. Maanantaista 14.6. perjantaihin 18.6. klo 14.30 – 16.00.  Mukaan pää-
sevät syksyllä koulunsa aloittavat ja sitä vanhemmat lapset. Viikolla on alkeiskurssi ja 

pidemmälle ehtineiden kurssi, joilla voi suorittaa merkkejä. 
Halsualta järjestetään kuljetukset aiempaan tapaan.  Tarkempia tietoja hintoineen myöhem-
missä kuntatiedotteissa.  Alustavia ilmoittautumisia voi laittaa tekstiviestinä numeroon  
040 718 3688 tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi      
Laittakaa viestiin uimakoululaisen nimen lisäksi ikä ja huoltajan nimi ja yhteystiedot. 
 

 
 
KIRJASTO TIEDOTTAA   

 
Kirjasto on suljettu 19.5.-1.6.2021. 
Kirjakassipalvelu toimii tänä aikana seuraavasti: 
Voit lähettää lainauspyynnön kirjaston sähköpostiin halsukir@halsua.fi tai 
soittamalla/tekstiviestillä kirjaston puhelimeen 040-6802260. Muista laittaa koko nimesi tilauk-
seen. Aineistoon voi tarvittaessa tutustua verkkokirjastossa anders.finna.fi. 
Kirjakuljetus toimii, joten voit varata kirjoja myös muista kimpan kirjastoista. 
 
Kirjakassin nouto tapahtuu arkipäivisin (ma-pe) klo 12-16 kirjaston ulkoeteisestä, käynti vasem-
manpuoleisesta ovesta. Kirjat on pakattu kassiin, jossa on asiakkaan nimi. 
Ota yhteyttä, jos noutoaika ei sovi tai on muuta kysyttävää! 
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YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021 
 

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään su 30.05.2021 klo 20.00 Ylikylän kuntotalolla.  Kokouksessa 

käsitellään sääntömääräiset asiat.  

 

Osuuskunnan hallitus kokoontuu ennen varsinaista kokousta su 30.5.2021 klo 19.00 kuntotalolla. 

Hallitus valitsee tässä kokouksessa keskuudestaan (tai ulkopuolelta) uuden puheenjohtajan ja 

tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Vesiosuuskunnan vesilaitoksen hoitajina toimii: 

Toivo Kunelius gsm: 040-8341 418 

Juha Hotakainen gsm: 040-5855 095 

 

 

Hyvät vesiosuuskunnan asiakkaat (mittariliittymät): 

 

Kirjatkaa vesimittarinne kulutuslukemat (kohtaan LUKEMA 1:), muut mahdolliset mittarit ja niiden 

lukemat kohtaan ”LUKEMA 2” jne. Voitte jättää alla olevalla ilmoituksella vesimittarinne lukeman 

Ylikylän kuntotalolla EKOPISTEESSÄ olevaan punaiseen postilaatikkoon.  Laatikossa lukee 

teksti ”Vesiosuuskunta mittarilukemat”.  Laatikko tuodaan paikalle toukokuun viimeiselle viikolle ja 

viedään pois kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Pyrkikää lukemaan mittari 31.5.2021, jos 

mahdollista.  Jos mittari on esim. niin likainen, ettei lukemasta saa selvää, palauttakaa silti lipuke 

laatikkoon muuten täytettynä ja laittakaa siihen esim. teksti ”Likainen, ei voinut lukea” (ei luentalisää).  

Niille asiakkaille, jotka eivät ilmoita lukemaa, käymme lukemassa mittarin ja lisäämme vesilaskuun 10 

€:n luentalisän. 

Hallitus 

 

leikkaa => --------------------------------------------------------------------------------------------- <= leikkaa 

 

ja palauta alaosa täytettynä kuntotalon ekopisteen postilaatikkoon 6.6.2021 mennessä. 

 

 

VESIMITTARILUKEMA 2020. 

 

LUKEMA 1:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Täydet vesikuutiometrit pääkäyttöpaikka) 

 

LUKEMA 2:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit) 

 

LUKEMA 3:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit) 

 

 

 

LUKEMAN PÄIVÄYS:             _ _ _ _  . _ _ _ _.  2020 

 

KÄYTTÖPAIKKA:                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                   (Asiakkaan nimi, laskun maksaja) 

 

KÄYTTÖPAIKAN OSOITE:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                                                     69570 KARVONEN 

 


