
Halsuan Kuntatiedote vk 45 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 18.11.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

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 työ-

tehtäviin 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 pää-

sääntöisesti 3–5-vuotiaita mukavia mussukoita. Päiväkodin toiminta perustuu lapsilähtöiseen, toi-

minnalliseen ja leikinomaiseen kasvatukseen, jossa keskeistä on turvallisen ja sujuvan arjen tar-

joaminen jokaiselle lapselle.  

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sista 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 sähkö-

postitse 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  

 

Ympäristösihteeri Mirva Vilppola on kunnanvirastolla viikolla 46 poikkeuksellisesti vain 
torstaina 18.11. 

 

SATUTUOKIO 
lapsille kirjastossa ti 16.11. klo 9.30–10.00. 

TERVETULOA KUUNTELEMAAN! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
mailto:hannejy@halsua.fi


 

 
 
 

Tulossa Halsuan joulunavaus la 27.11. klo 12–16 uudella liikekeskuksella 
 

Ohjelmassa alustavasti mm.: 
-yhteislauluja/musiikkiesityksiä 

-joulupuuro   
-tuotemyyntiä 

-arvontaa 
 

Pyydämme paikallisia myyjiä ilmoittautumaan myyjiksi ke 17.11. mennessä  
kunnan keskukseen 040 680 2211 tai sähköpostitse osoitteeseen sini.pannula@halsua.fi. 

 
Tapahtuma toteutetaan koronarajoitusten mukaan.  

 

MTK-Halsuan sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 18.11.  
klo 19.00, Halsuan kunnantalon valtuustosalissa. 

- Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
- Maatalouspoliittisen katsauksen pitää Jan-Ove Nyman MTK- Keski-Pohjanmaan liitosta 
- Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan kaksi joulukinkkua 

 

Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! 
 

 - MTK-Halsuan johtokunta 
 

Meriläisen Martat 
Seinäjoen käsityömessuille on vielä muutama paikka vapaana. Varattu 10 lippua, hinta 10 €, 
kyydin maksaa yhdistys. Matkalla pysähdymme Lankavassa. Ilm. Eijalle 0400967276 

Tulossa: Museon joulu vietetään tänä vuonna Halsua-talolla pe 17.12.2021. 
 

 

      Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
Jouluruokailu jäsenille Halsuan Helmessä to 25.11.2021 klo 16.00. Ohjelmaa.  
Ruokailun hinta 13 €. Ilm. Eijalle 0408684103 
Bingo jatkuu vielä marraskuun ajan Käpyhovilla ti klo 18.00, pääpalkintoina kinkku. 

 

Masan Caravan ry 
Kinkkubingo vielä kaksi kertaa Halsuan Helmessä; pe 12.11 ja 19.11. klo 18.00  
Tervetuloa! 

 

Halsuan Metsästysseura 
Hirvihaukkukokeet pe 19.11. ja la 20.11. 

Maastot: Lovelampi, Järvineva ja Kalliokoski. 

 
  

ELOKUVA Metsäjätti koulun draamaluokassa torstaina  

18.11. klo 19.  
Kesto 1h 24 min. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
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HALLIN KÄYTTÖVUOROT / SYKSY 2021 

 

ma klo 12.30–14.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 19–20  Yleinen sählyvuoro, naiset 
 

ti klo 8.30–9.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 10–12  Eläkeläisten boccia 
 klo 12.30–14.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 18.00–19.30 Suunnistajat 
 

ke klo 8.30–9.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 12.30–14.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 19–21  Yleinen sählyvuoro, miehet 
 

to klo 12.30–14.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 19–20  yksityisvuoro 

 

pe klo 8.30–9.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 10.30–12.30 Yhtenäiskoulu 
 klo 18–20  Halsuan Maakkari (pesis)  

Tiedustelut ja varaukset: puh. 040-6802 240/Hanne 

 

MUISTUTUS: 

- punttisalikävijät: maksathan tämän vuoden käyttömaksun 31.12.2021 mennessä! 

- tilinro: FI96 5033 4802 0101 08  

- tarkemmat ohjeet löytyvät hallin ilmoitustaululta   

Liikunnallista vapaa-aikaa! 

Liikuntatoimi 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


