Halsuan Kuntatiedote vk 43 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 04.11.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %
KUNTOTALON AVAJAISET ON SIIRRETTY KORONA-TILANTEEN TAKIA!!!
Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. - Ylikylän kyläyhdistys
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 avoimuutta ja suunnitelmallista toimintaa päiväkotiarjen pyörittämisessä. Edellytämme hakijalta vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta
varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä. Laskemme eduksi kokemuksen esikoulun opettajan tehtävistä.
Päiväkoti Kuttapussi sijaitsee Halsuan keskustassa ja toimii vuoropäiväkotina. Hoidossa on pääsääntöisesti 3-5 -vuotiaita mukavia mussukoita. Päiväkodin toiminta perustuu lapsilähtöiseen, toiminnalliseen ja
leikinomaiseen kasvatukseen, jossa keskeistä on turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen jokaiselle lapselle.
Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 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 vastaanottamista. Hakuaika päättyy 12.11.2021.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimiteen mieluiten sähköpostitse 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

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 10.1.2022 alkaen

englannin kielen tuntiopettajan viran
Opetustunteja virassa on 18h. Tunnit jakautuvat ala- ja yläkoulun kesken.
Toivomme hakijalta vahvaa kokemusta englannin kielen opettamisesta ala- ja yläkoulussa. Arvostamme
innovatiivista ja oppilaskeskeistä otetta työhön, hyviä yhteistyötaitoja niin aikuisten kuin lasten kanssa,
kykyä muuntautua vaihteleviin tilanteisiin ja positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä opetuksessa. Katsomme hakijan eduksi ruotsin kielen opettajan pätevyyden.
Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät Opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimusten (asetus 986/1998)
mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kk:n koeaikaa.
Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika toimeen päättyy 21.11.2021.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimiteen mieluiten sähköpostitse
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

SATUTUOKIO lapsille Halsuan kirjastossa ti 2.11.2021 klo 9.30-10.00.
Tervetuloa kuuntelemaan! t. Maria
__________________________________________________________________________
METALLIROMUN KERÄYS alkaen to 4.11. – marraskuun loppuun.
Syrjälän teollisuusalueella merkatulla paikalla (IsoKarhun varaston vieressä) on 4H-yhdistyksen
keräyspiste ja Ylikylän kylätalon pihalla on Ylikylän kyläyhdistyksen keräyspiste.
Keräykseen kelpaavat kaikki metallipitoiset esineet, jotka eivät sisällä ongelmajätteitä eikä nesteitä. Ei pakastimia, jääkaappeja eikä renkaita.
Lisätietoja:
Timo Marjusaari/Halsuan 4H 040 718 3688, Ari Hotakainen/Ylikylän kyläyhdistys 0400 366051
____________________________________________________________________________
Haluamme kiittää Teitä kaikkia, jotka lahjoititte meille kuntoiluvälineitä.
Valitettavasti kaikkia tarjottuja välineitä emme rajallisten tilojen takia pystyneet
ottamaan vastaan. Nyt liikkumistamme ei haittaa syksyn ja talven kehnot kelit
- omalle kuntosalille pääsee aina!
Kiitos ja liikunnallista syksyä! Toivottaa Pihlajatuvan väki
4H-AIRSOFT-kerho muuttaa kokoontumisaikaa siten, että pe 29.10. (klo 16-18) jälkeen
kokoonnumme seuraavan kerran Meriläisen montulla lauantaina 13.11. klo 12-14 ja siitä
eteenpäin samaan aikaan lauantaisin sään niin salliessa.
Meriläisen Martat
Isänpäiväkakkukurssi lapsille la 13.11.2021 klo 11.00 koulun opetuskeittiöllä.
Lapset täyttävät valmiit kakkupohjat täytekakuksi kulhoon, jonka jokainen osallistuja
tuo tullessaan. Muut tarvittavat aineet saatte paikan päällä. Mukaan mahtuu 16 lasta,
alle 5-vuotiaille huoltaja mukaan.
Ilm. 0405765694/Maili tai 0400967276/ Eija.
Piirin syyskokous 20.11.2021 Teuvalla. Samalla vietämme Teuvan yhdistyksen 110-vuotisjuhlaa.
Käsityömessut Seinäjoella 27.11.2021. Pysähdymme matkalla Lankavassa, Kauhavalla.
Ilm. Eijalle tai Mailille yllä oleviin numeroihin.
Martta-sovellus ladattavissa!
Kanalan Vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan Osuuskunnan alueella olevien vesimittareiden
lukemia 22.11.2021 mennessä, joko viestinä tai puhelimella puh. 040 5655 425 tai
sähköpostina anneli.kentala@halsua.fi
Ilmoituksen voi myös jättää Lestijärventie 1076, vihreä postilaatikko
(joko tällä tai muulla paperilla).
Vesiosuuskunnan toimesta tehdystä luennasta peritään maksu.
Vesimittarilukema: ______________________________________
Asiakkaan nimi ja päiväys _________________________________________
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 2 kahvipakettia!

