Halsuan Kuntatiedote vk 44 / 2021
Seuraavaan ilmoitukset to 11.11.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Kunnanvaltuuston kokous torstaina 11.11. kello 19.
Käsiteltävinä asioina mm.
- Honkakankaan tuulivoiman osayleiskaava
- Kanniston tuulivoiman osayleiskaava
- rakennuslupataksan tarkistus
- veroprosentit

Opiskelija-avustukset haettavana
Halsuan kunnassa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla lukiossa tai ammatillisessa
oppilaitoksessa opiskeleva, tai näiden jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija on oikeutettu 300 €
vuosittaiseen opiskelija-avustukseen. Opiskelijan on asuttava vieraalla paikkakunnalla ja
opiskelun on oltava päätoimista. Hakijan on vuonna 2021 täytettävä vähintään 18 vuotta.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan nettisivulta. Hakemus on
toimitettava kunnanvirastoon niin, että se on perillä viimeistään perjantaina 19.11. klo 15
mennessä.
Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelun päätoimisuutta osoittava
todistus. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202. KUNNANHALLITUS
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. 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 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 22.11.2021 klo 15.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan 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

Oletko hukannut?
-

kaulakorun (löytynyt hallilta)
rannekellon (löytynyt koulun pihalta)

Korut voi periä koulutoimistolta tuntomerkkejä vastaan

Haluaisitko osallistua Halsuan Adventtikalenteriin?
Kutsumme kaikki Halsuan asukkaat, yhdistykset sekä yritykset järjestämään koko Halsuan
adventtikalenteria ajalle 1.12.-24.12.2021 klo 18.00. Tapahtuman on tarkoitus olla kaikille avoin
ja ilmainen. Kalenteri voi olla jouluvalojen sytytys, joulukranssin ripustaminen, yhteinen
joululauluhetki, runo tai mikä tahansa muu jouluinen tervehdys, jonka haluat jakaa. Tapahtumat
on hyvä järjestää ulkona, jos mahdollista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestäjäksi Mirja
Mastokangas 040-7717137. Joulukalenterin tapahtumat osoitteineen julkaistaan viikoittain
kuntatiedotteessa sekä päivitetään Tapahtumat Halsualla – Facebook-sivulle.
Joulumielellä Halsuan Maa – ja kotitalousseura ja Alá Miina

Joulu lähestyy!
Tervetuloa suunnittelemaan koko kunnan yhteistä joulunavausta
kunnantalolle tiistaina 9.11. klo 19.00!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Joulu lähestyy! Marraskuun bingojen pääpalkintona on kinkku.
Bingo tiistaisin klo 18.00 Käpyhovilla. Tervetuloa!
Seuraavat päiväkahvit ke 10.11.2021 klo 13.00 Halsua-talolla. Arvontaa.
Jouluruokailu Halsuan Helmessä to 25.11.2021 klo 16.00 alkaen. Ohjelmaa, ruokailun hinta
13 €. Ilmoittautuminen Eijalle 040 8684103
Eläkeliiton adresseja myytävänä Aini Karvosella puh. 040 7191067

Meriläisen Martat
Lasten isänpäiväkakkukurssi koulun opetuskeittiöllä la 13.11.2021 klo 11 alkaen.
Alle 5-vuotiaille huoltaja mukaan.
Seinäjoen Käsityömessuille varattu 10 lippua hintaan 10 €. Menemme Lankavan kautta.
Kyydin maksaa yhdistys. Molempiin voi ilmoittautua Eijalle 0400 967276 tai
Mailille 040 5765694

Masan Caravan ry
KINKKUBINGO jatkuu marraskuussa vielä 3 kertaa, 5.11., 12.11. ja 19.11. perjantaisin
klo 18.00 Halsuan Helmessä. Tervetuloa!

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa maanantaina 29.11. klo 18.00 käsittelemään
Tommi Kinnusen viime vuonna julkaisemaa romaania ”Ei kertonut katuvansa”.
Kirjaa on lainattavissa kirjastosta. Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

Halsuan yrittäjät kutsuu kaikki halsualaiset yrittäjät aamupuurolle tiistaina
9.11. klo 08.00–09.00 Halsuan Helmeen!
Aamun ohjelmassa on puuron ja kahvin ohella lyhyet alustukset seuraavasti:
Kpedu & Centria Jobi: rekrytoinnin työkalu, Kirsi Järvelä, asiakkuusvastaava Kpedu
työelämäpalvelut
Pienyritykset nousuun! -hanke, Johanna Herrala, projektipäällikkö Kpedu
Työllisyyspalvelut, Anna Nieminen, työllisyyskoordinaattori ja Johanna Hautala, työelämäohjaaja Kaustisen seutukunta
Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille halsualaisille yrittäjille!
Lämpimästi tervetuloa!

Lyhty seurakunta, Perhontie 7
Ruokajaot: pe 5.11 klo 17.00
pe 19.11. klo 17.00
Lyhty-kirppis perjantaisin klo 12.00–18.00.
Otamme vastaan kirppistavaraa! Myytävänä mm. uusia pipoja, kaulureita, kaulaliinoja…
Rukous- ja keskusteluillat perjantaisin klo 18.00. Kahvitarjoilu, tule mukaan!
Raamatusta: Joh.12. jae 46–48
”Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja
jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole
tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen eikä ota
vastaan minun sanojani hänellä on tuomitsijansa; se sana, jonka minä olen puhunut, se on hänet tuomitseva viimeisenä päivänä.” ”Usko tulee kuulemisesta, ja kuuleminen julistetun sanan
kautta.”

Kaustisen seutukunta tiedottaa

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.

TIENOO-hankkeen tupailta Halsualla
Aika: 11.11.2021 klo 18.00–20.00
Paikka: Halsuan kunnan kahvio, Kauppisentie 5, 69510 HALSUA
Aihe: Yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien avustusten hakeminen, lainsäädännön muutokset, turvallisuus, tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset asiat.
Ilmoittautuminen: 9.11.2021 klo 16.00 mennessä puh. 044 561 21 54 tai

erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi

Kuitua kylille -hanke tiedottaa
Halsualle suunniteltu uusi valokuidun kyläverkko rakentuu alueelle Hietalahti-Tynkkinen. Alueen valokuidusta kiinnostuneet asukkaat ja yritykset ehtivät vielä hyvin mukaan hankkeeseen. Kyläverkot toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Hankkeen toteuttaa KaseNet Oy. ELY-keskuksen tukirahoituksen saaminen on ehtona rakentamiselle.
Naapureiden ja kyläläisten yhteinen tahtotila on paras työväline valokuidun rakentamisen edistämiseen.
Jos tiedätte alueeltanne löytyvän useita valokuidusta kiinnostuneita, ota yhteyttä ja lähdetään selvittämään asiaa yhdessä tarkemmin!
Lisätietoja www.kuituakylille.fi / Santtu Lehto, 040 195 633, santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi

Työelämäohjaajalta tukea työllistymisen polulle
Johanna Hautala on aloittanut Kaustisen seutukunnan työelämäohjaajana. Työelämäohjaaja tukee
Kaustisen seutukunnan työnantajien ja työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaiden kohtaamisia
työelämän erilaisissa siirtymävaiheissa.
Työnhakija! Kaipaatko ohjausta, neuvontaa tai tukea työelämän poluissa? Työelämäohjaajan kanssa
voit suunnitella sinua kiinnostavia polkuja työelämään tai koulutukseen. Työelämäohjaaja voi lähteä tutustumaan kanssasi työ- ja työtoimintapaikkaan, olla mukana arviointikeskusteluissa ja miettiä yhdessä
jatkoa työn/työkokeilun jälkeen.
Työnantaja! Onko suunnitelmissa avoimia työpaikkoja? Löytyykö tekijöitä, onko palkkatuki tai työkokeilu
tuttuja? Työelämäohjaaja etsii asiakkaille työmahdollisuuksia, ja kehittää seutukunnan työllisyyspalveluita yhdessä työnantajien kanssa.
Jalkautuva tuki, palvelu omaan kuntaasi lähelle sinua! Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!
Kaustisen seutukunnan työllisyyspalvelut:
työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen puh. 040 167 8349
työelämäohjaaja Johanna Hautala puh. 040 556 6603

