
Halsuan Kuntatiedote vk 47 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 2.12.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA 

 

Halsuan kunta julistaa haettavaksi TEKNISEN JOHTAJAN viran 

Virkasuhde alkaa 1.2.2022 tai muuna sovittuna aikana. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa. Lisäksi hakijalla 

tulee olla riittävä kokemus rakennusalan työtehtävistä. Eduksi luetaan työkokemus kunnalliselta 

alalta. 

Tekninen johtaja toimii kunnan teknisen toimen johtavana viranhaltijana. Tehtäväkuvaan kuulu-

vat myös työsuojelupäällikön tehtävät. 

Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen (TS) mukaisesti. 

Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. 

Kirjalliset hakemukset on jätettävä 20.12.2021 klo 15 mennessä osoitteella: 

 Halsuan kunta 
 Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 
 kuoreen merkittynä ”Tekninen johtaja” 

tai sähköisesti halsua.kunta@halsua.fi 

Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muut mahdolliset 

tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.  

Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 jari.penttila@halsua.fi tai  

talousjohtaja Marko Malvisto marko.malvisto@halsua.fi . 

 

Halsualla 25.11.2021 

HALSUAN KUNNANHALLITUS 

 

KORJAUS TILINUMEROON! 

Kuntatiedotteessa 45/2021 punttisalin käyttömaksun tilinumero oli väärä – 

pahoittelut! 

Tässä korjattu versio: FI96 5033 4820 0101 08. 

      Liikuntatoimi 

 

SATUTUOKIO 
lapsille kirjastossa ti 30.11. klo 9.30–10.00.  

Tervetuloa! 
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Halsuan Adventtikalenterin luukut aukeavat: 
 
1.12.  Museolla joulun avaus, hartaus klo 19. 
 Saa tulla aiemminkin, renkituvassa kahvia myynnissä 
2.12.  Anu ja Rauno Karhukorpi, Kannistontie 1326, navetan piha, klo 18 
3.12. Mirja ja Anssi Mastokangas, Väinämöisentie 1, klo 18 
4.12.  Sylyvin laavu, Köyhäjoentie 233. Järjestää Taina ja Paavo Koskela, 

klo 17. Liikunnallista ohjelmaa lapsille ja aikuisille sekä arvontaa 
5.12.  Enni ja Risto Hautakoski, Perhontie 48, klo 18 
6.12. Halsuan Helmi, Lehtomaantie 151. Suomen lipun nosto, klo 9 
 
     Tervetuloa joulutunnelmaan! 

 

Kanala Elinvoimaiseksi ry  
kutsuu kyläläiset adventtikahville sunnuntaina 28.11.2021  
kello 12–15 kylätalolle. Maskisuositus.  
Tervetuloa!  

 

Halsuan Nuorisoseura ry:n SYYSKOKOUS  
pe 3.12.2021 klo 18.00 Ns-talolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat.  

Tervetuloa! 

 

Avajaiset la 4.12. klo 10–14 Kentalan luomutilalla 
Olemme remontoineet vanhan navettamme elintarviketiloiksi. Jatkojalostamme mm. oman  
luomutilan yrttejä, kauraa ja hunajaa. Tervetuloa pullakaffeille ja tutustumaan toimintaan.  
Myytävänä tilan tuotteita. 
www.kentalanluomutila.fi 
Jenni Kentala 
Hietalantie 60 Kanala 

 
 

Lyhtyseurakunta Perhontie 7 
 

Rukous ja keskusteluillat perjantaisin alk. klo 18.00. 
Ruokajaot joulukuussa pe. 3., 17. & 31. päivä alk. klo 17.00.  
Jaamme mitä saamme. 
Lyhty-kirppis perjantaisin klo. 12.00–18.00  
 

Tervetuloa! Siunattua joulua kaikille! 
  
Raamatusta: 
Joh: 1. 10-12. 
"Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kautta saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tunte-
nut." "Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan" "Mutta kaikille, jotka 
ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen  
nimeensä." 
Vielä tänäänkin se on voimassa! 
 
 

http://www.kentalanluomutila.fi/

