
Halsuan Kuntatiedote vk 51 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset ke 5.1.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

  Halsuan kunta toivottaa kaikille hyvää joulua  

ja onnellista uutta vuotta 2022!  

 

 

 

Kunnanvirasto suljetaan torstaina 23.12.2021 klo 13 ja on seuraavan kerran 
avoinna 3.1.2022. 

  

Seuraava kuntatiedote ilmestyy viikolla 1, johon ilmoitukset  
keskiviikkona 5.1. klo 12 mennessä.  

 

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi ajalle 1/2022–2/2024 

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisen sijaisuuden 

Sijaisuus alkaa tammikuussa 2022 yhteisesti sovittuna ajankohtana ja kestää helmikuuhun 2024 

saakka (tarkka päivämäärä selviää myöhemmin). 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetun Varhaiskasvatuslain (L540/2018) mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomi-

oimme haussa myös epäpätevät, tehtävään muutoin sopivat hakijat. 

Varhaiskasvatuksen opettajan toimipaikka on Halsuan kunnan päiväkoti Kuttapussi, jossa on hoi-

dossa pääasiassa 3-5 -vuotiaita lapsia. Päiväkodin toiminta perustuu lapsilähtöiseen, toiminnalli-

seen ja leikinomaiseen kasvatukseen, jossa keskeistä on turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen 

jokaiselle lapselle. 

Toimessa noudatetaan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (ovtes). 

Hakuaika päättyy 5.1.2022 klo 15.00. 

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  

 

Uudenvuoden vastaanotto 

Alkaa aattoillan hartaudella klo 19 kirkossa, josta siirrytään liikekeskukselle 

noin klo 19.30. Ilotulitus noin klo 19.45.  

Järj. Halsuan yrittäjät, seurakunta ja kunta.  
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Halsuan Yhtenäiskoulun henkilökunta kiittää oppilaita, 

huoltajia ja yhteistyötahoja kuluneesta syksystä! 

  Hyvää Joulua, 

  levollista joulunaikaa ja  

  Onnea tulevalle vuodelle!  

 

Joulutervehdys seurakunnasta: 

”Käykää Betlehemihin! Syntynyt on lapsonen. 

Polvistukaa eessä sen, eessä Herran Kristuksen, 

Gloria in excelsis Deo” (ransk.) 

 

Vapahtajamme syntymäjuhlaa saamme kaikki yhdessä käydä viettämään. Hän tuli tänne maailmaan 

meitä varten, tuomaan meille pelastuksen lahjan. Jumalan rakkaus kohdistui hänen syntymässään 

koko maailmaan, kaikkiin kansoihin ja kaikkiin ihmisiin. Jeesus Herramme syntyi Isästä ikuisuudessa, 

neitsyt Mariasta Betlehemissä ja voimme ajatella, että Hän vielä kolmannen kerran syntyy ihmissy-

dämissä. Hän tuo mukanaan armon ja anteeksiantamuksen lahjan. Kallisarvoisia ovat sydämen rauha 

ja jouluilo. 

 

 

 

 

 

Armorikasta joulua  

ja siunattua uutta vuotta 2022! 

Halsuan seurakunta 

 

Joulu on iloa, 

    joulu on valoa, 

    joulu on tuiketta tähtösten,  

    joulu on aitoa juhlaa jaloa, 

    joulu on riemua lapsosten. 

 

    Kiitos kuluneesta vuodesta 

    Rauhallista Joulua ja 

    Onnea Uudelle Vuodelle! 

 

    tv. Halsua-talon naistoimikunta 

Joulukirkot:  

Jouluaattona 24.12. klo 13 ensimmäinen sanajumalanpalvelus, klo 15 toinen sanajumalanpalvelus. 

Jouluaamuna 25.12. klo 8 sanajumalanpalvelus 

Tapaninpäivänä 26.12. klo 19 messu 

Tulossa: 31.12. klo 19 Uudenvuoden aaton hartaus, 1.1. klo 12 Uudenvuoden päivän sanajumalanpalvelus 


