
Halsuan Kuntatiedote vk 42 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 28.10.2021 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 1.1.2022 alkaen 
  Varhaiskasvatuksen opettajan toimen 

Etsimme joukkoomme reipasta, luovaa ja joustavaa opettajaa, joka tarttuu innolla erilaisiin 

työtehtäviin ja tulee hyvin toimeen erilaisten lasten ja aikuisten kanssa. Arvostamme avoi-

muutta ja suunnitelmallista toimintaa päiväkotiarjen pyörittämisessä. Laskemme eduksi 

työkokemuksen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävistä 

Päiväkoti Kuttapussi sijaitsee Halsuan keskustassa ja toimii vuoropäiväkotina. Hoidossa 

on pääsääntöisesti 3-5 -vuotiaita mukavia mussukoita. Päiväkodin toiminta perustuu lapsi-

lähtöiseen, toiminnalliseen ja leikinomaiseen kasvatukseen, jossa keskeistä on turvallisen 

ja sujuvan arjen tarjoaminen jokaiselle lapselle.  

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaa-

timuksista annetun Varhaiskasvatuslain (L540/2018) mukaisesti. 

Tehtävään asetetaan neljän (4) kuukauden koeaika. 

Toimessa noudatetaan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES). 

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä  

rikosrekisterilain (504/2002) mukainen ote rikosrekisteristä ennen toimen vastaanottamis-

ta. 

Hakuaika päättyy 12.11.2021. 

Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimiteen mieluiten säh-

köpostitse osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai postitse osoitteeseen: 

Halsuan sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

Perhontie 29, 69510 Halsua 

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

  varhaiskasvatusjohtaja Irma Lindfors, puh. 040-6802 216  

 
Vesimittarilukeman ilmoittaneiden kesken arvottiin 10 kahvipakettia, jotka 
voi noutaa kunnanvirastolta. 
 

Arpaonni suosi seuraavia:  
Heikkilä Aapo, Isosaari Matti, Jalopaasi Veli-Matti, Kerola Laimi,  
Kivelä Jorma, Lahti Kari, Mastokangas Riitta, Meriläinen Pekka J.,  
Meriläinen V. Aulis ja Tikkakoski Petri   
 

Mittarilukemia voi jättää edelleen lokakuun ajan. 

 
Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Eläkeläisten päiväkahvit Halsua-talolla 27.10.2021 klo 12.00 jatkuen syyskokouksella  
klo 13.00. Suunnitellaan syksyn tapahtumia sekä tuomme piirin terveiset järjestöpäiviltä, 
mm tuetut lomat haussa. Vielä ehtii ilmoittautua teatterimatkalle 3.-4.12.2021.  
Ilm. Eijalle 040 868 4103 
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Talven tullessa 

Pihateiden aurauspalvelu 
Halsuan kunta tarjoaa aurauspalvelua vähintään 75 vuotta täyttäneille (kun taloudessa ei 

ole nuorempia) ja niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on vaikean sairauden myötä pitkä-

kestoisesti tai pysyvästi alentunut. Hinta on 10 €/aurauskerta. Auraus toteutetaan tieau-

rauksien yhteydessä, kun lunta on vähintään 8 cm. Viime talvena aurauspalvelua saanei-

den on myös ilmoitettava uudelleen, jos haluavat edelleen pihatietään aurattavan.  

Sopiaksesi asiasta, soita tai viestitä 040 680 2225 Eija Aksela tai sähköpostitse 

(etunimi.sukunimi@halsua.fi) 

Tiealueelle ulottuvat oksat, näkemäalue ja aurausviitoitus 

Kiinteistönomistajia muistutetaan ja kehotetaan poistamaan tienvieruksilla olevien puiden 

tiealueelle ulottuvat oksat riittävän korkealta (n. 4 m), lisäksi risteyskohdissa on huolehdit-

tava näkemäalueen leveydestä. Teiden aurausviitoitukset on syytä laittaa 

kuntoon. 

Liukuesteet 

Yli 65-vuotiaille halsualaisille, on kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä jaossa 

kunnanvirastolla. Kokoja on M 38-40, L 41-43 ja (XL 44-46 vain 2kpl). 

 
Kaustisen Fysioterapian Halsuan Toimipisteellä AVOIMET OVET 

to 28.10. klo 14.30-18.00. Kahvi- ja mehutarjoilua, arvontaa, fysioterapiatoiminnan 

ja kuntosalin esittelyä. Kuntosalille mahdollista päästä treenaamaan itsenäisesti 

iltaisin ja viikonloppuisin. Ostettavissa 28.10. alkaen kertakäyntejä (5€) ja 

kuukausikortteja (25€). Lipun ostanut on oltava täysi-ikäinen, lapset vain 

aikuisen seurassa           Tervetuloa niin kerromme lisää! 

Tervetuloa viettämään Kylätalon juhlaa Ylikylään perjantaina 29.10. klo 19 

alkaen. Juhlistetaan remonttihankkeen valmistumista ja Kylätalon uutta ilmettä sekä 

toimivia tiloja. Ohjelmassa mm. yhteislauluja, Manna- ja Halla-kuorot esiintyy,  

ohjelmanumero Ylikypsiltä sekä muuta musiikkipitoista ohjelmaa.  

Illan juontaa Aini Karvonen. Kyläyhdistys tarjoaa kakkukahvit.  
Ilta jatkuu kahvin jälkeen Karaoken merkeissä. Makkaramyyntiä karaoken ajan. 
Juhlassa käytämme maskia ja huomioidaan koronan asettamat suositukset.  
Tulethan terveenä.                             Ylikylän Kyläyhdistys 

 
Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian leviämisvaiheessa 

Alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä etätyösuositus  
hybridimalilla. Vaikka varsinaisia kokoontumisrajoituksia ei tällä hetkellä ole, tulisi  
yksityistilaisuuksissa huomioida koronaturvallisuus.  
Kokoontumisia suositellaan järjestettävän harkiten ja hygieniaohjeistukset huomioiden. 
Edelleen on suositeltavaa noudattaa riittäviä turvavälejä.  
Yksityistilaisuudet on syytä pitää mahdollisimman pienimuotoisina ja mikäli mahdollista 
porrastaa osallistujien osallistumista. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimer-
kiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittä-
mään. Tilaisuuksien koronaturvallisuus on järjestäjän vastuulla.  


