
Halsuan Kuntatiedote vk 3 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 27.1.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

ALUEVAALIT 2022 

Aluevaalien äänestyspäivä on sunnuntai 23.1.2022 klo 9.00–20.00. 
Äänestyspaikkana kunnantalon valtuustosali. Sisäänkäynti pääoven kautta. 

Ota mukaan henkilöllisyystodistus. 

 
 

SIIVOOJAN TOIMI 

 

Halsuan kunta julistaa haettavaksi SIIVOOJAN toistaiseksi voimassa olevan kokoaikaisen  

toimen 

Palvelussuhde alkaa 1.3.2022 tai muuna sovittuna aikana. 

Siivoojan tehtäväalueena ovat muun muassa kunnan omistamien ja hallinnoimien rakennusten 

puhtaanapito sekä osallistuminen kunnan tilaisuuksien järjestämiseen (mm. tarjoiluvalmistelut). 

Hakijalta edellytetään siivousalan työkokemusta. Eduksi katsotaan puhtaanapitoalan koulutus. 

Mikäli valittavalla ei ole alan koulutusta, on valittavan mahdollista suorittaa ammattitutkinto oppi-

sopimuskoulutuksena. 

Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. 

Toimessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. 

Kirjalliset hakemukset on jätettävä 7.2.2022 klo 15 mennessä osoitteella: 

 Halsuan kunta 
 Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 
 kuoreen merkittynä ”SIIVOOJA” 

tai sähköisesti halsua.kunta@halsua.fi 

Hakemukseen on liitettävä todistukset työkokemuksesta ja koulutuksesta sekä muut mahdolliset 

tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.  

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekis-

terilain (504/2002) mukainen ote rikosrekisteristä ennen toimen vastaanottamista. Valittavan 

osalta tehdään myös turvaselvitys. Halsuan kunta on savuton työpaikka. 

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

lousjohtaja Marko Malvisto marko.malvisto@halsua.fi . 

 

Halsualla 20.1.2022 

 

HALSUAN KUNNANHALLITUS 
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Nyt kaikki osallistumaan ja nauttimaan hiihdon hurmasta 

ja maisemien lumosta! 

Osallistu kansalliseen Hiihtopäivätapahtumaan lauantaina 29.1.2022!  

- sivakoi Lovelammen kodalle omalla tyylilläsi 

- nauti omatoimisesti ”pöydän antimista”  

(makkaraa, pullaa, mehua) 

- kirjaa nimesi osallistumisvihkoon ja osallistu 

lahjakortin arvontaan       (2x30 € suuruinen 

lahjakortti paikalliseen K-kauppaan).  

 

Yhteistyössä: 

Liikuntatoimi ja Perhonjokilaakson Retkeilijät ry 

 

Maaseututoimi tiedottaa 

 

Eläinmääräilmoitukset vuodelta 2021 viimeistään 2.2.2022. 

Ilmoita vuonna 2021 hallinnassasi olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa viimeistään 

2.2.2022. 

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea (siipikarja 

sekä hevoset ja ponit), luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta (siipikarja sekä hevoset ja 

ponit), luonnonmukaisen tuotannon korvausta (siipikarja ja tarvittaessa tuotantotauot) sekä 

eläinten hyvinvointikorvausta (siipikarja ja siat). 

Lisätietoja eläinmäärien ilmoittamisesta ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi 

 

Eläinpalkkioiden haku viivästyy edelleen 

Ruokaviraston tavoitteena oli, että EU:n eläinpalkkioiden hakuaika alkaa 13.1. ja päättyy 

2.2.2022. Haku siirtyy muutamia viikkoja eteenpäin. 

Eläinpalkkioiden haku siirtyy suunnitellusta, sillä haun avaamista edellyttää valtioneuvoston 

asetus, jota ei ole vielä annettu.  Palkkioiden ehdot varmistuvat asetuksesta. 

Eläintilojen osallistumisilmoitukset olivat vuoden 2021 loppuun asti voimassa toistaiseksi, mutta 

jatkossa nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkioita on haettava  

vuosittain. 

Ruokavirasto tiedottaa palkkioiden hausta ja uusista ehdoista tarkemmin heti, kun ne ovat  

varmistuneet. 

www.ruokavirasto.fi 

 

HUOM. ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVIA HAKEMUKSIA VOI JÄTTÄÄ. 

HAKUAIKA PÄÄTTYY 2.2.2022. 

 

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, Maaseutuyksikkö KaseKa,  

puh. 040 680 2215, sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi  
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Ruokalista vko 4 
 

Maanantai 
Perunamuusi+Talon lihapullat L G 
Kebabkiusaus L G 

  

Tiistai 
Keitetty peruna 
Keitetty riisi 
Uuni broileri L G 
Currykastike L G 
Tonnikalapasta LG 
 

Keskiviikko 
Perunamuusi L G 
Uunimakkara L G 
Kinkkukiusaus L G 
 

Torstai 
Keitetty peruna 
Karjalanpaisti L G 
Hernekeitto LG 
 

Perjantai 
Perunamuusi L G 

                                                                                          Kalapihvit LG 
                                                                                             Lasagne L 

 

Kotikulumasta löytyy myös lähituotepiste. Paikallisia tuotteita käsitöistä  

leivonnaisiin. Maanantaina tarjolla mm. tuoretta leipää. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ministeri Mika Lintilä ja muut aluevaaliehdokkaamme paikalla pe 21.1.  

klo 11 alkaen K-Marketilla (piha-alue). TERVETULOA KAIKKI! 
 



Tiedote kiinteistöjen jätteenkuljetuksesta 

Halsuan kunta kuuluu Järviseudun jätelautakunnan alueeseen. Jokaisen toimialueella olevan 
kiinteistön on liityttävä jätehuoltomääräysten ja jätelain mukaiseen jätteenkuljetusjärjestelmän 
piiriin. Järviseudun jätelautakunta on kehottanut liittymättömien kiinteistöjen omistajia kahdella 
eri kirjeellä vuosina 2018 ja 2020. Edelleen myös Halsualla on joitakin kiinteistöjä, jotka eivät ole 
liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. 

Halsuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen aloittaa kuluvan vuoden aikana selvitystyön 
järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen osalta. Kehotus lähetetään nyt niille 
kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, tai tiedot ovat puutteelli-
sia/virheellisiä tai aikaisempiin selvityspyyntöihin ei ole vastattu. 

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla säännöllinen jätteenkuljetus. Kiinteistöllä tulee olla oma jäteastia 
tai useammalla kiinteistöllä voi olla myös yhteinen jäteastia. Järviseudun jätelautakunnan jäte-
huoltomääräysten 4§:n mukaisesti jäteastialle tulee olla sovittuna säännöllinen tyhjennysväli 
kuljetusyrittäjän kanssa. Tyhjennys on suoritettava asuinkiinteistöllä vähintään 3 kk välein eli 
neljä kertaa vuodessa ja vapaa-ajan asunnoilla 12 kk välein eli kerran vuodessa. Velvollisuus 
liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen määrästä, laadusta tai jätteen käsittelystä. 
Jätteiden hakua “tarvittaessa” yhteydenoton perusteella ei voida katsoa voimassa olevaksi sopi-
mukseksi. 

Mikäli asia ei ole vielä kunnossa, kiinteistön omistajaa/haltijaa pyydetään tekemään sopimus jä-
tehuoltorekisteriin hyväksytyn jätteen kuljettajan kanssa ja ilmoittamaan asiasta myös Halsuan 
kunnan ympäristösihteerille. Halsuan kunnan alueella jätteenkuljetuksesta vastaa Ekokuljetus 
JNH Oy. 

Jätehuoltoyrittäjän yhteystiedot: puh. 0400 388 017 / info@ekokuljetus.fi 

Lisätietoja: ympäristösihteeri Mirva Vilppola,  
mirva.vilppola@lestijarvi.fi, puh. 0401908652 

www.jarviseudunjatelautakunta.fi, www.millespakka.fi    

 

 

 

Hei sinä, Soite etsii uusia perhehoitajia! 

Mitä perhehoito on? 

Perhehoito on nimensä mukaisesti hoitoa perheessä, eli kodinomaista asumista yhdessä per-

heen kanssa, joka on halunnut tarjota asuinpaikan henkilölle, joka sitä tarvitsee. Vaikka perhe-

hoidossa puhutaan hoidosta, on kyse myös ihan perinteisestä asumisesta yhdessä kodissa 

asuvan ydinperheen kanssa. 

Perhehoidossa voi asua lapsi, nuori tai ikäihminen, joka ei syystä tai toisesta voi asua omassa 

kodissaan. Lasten ja nuorten osalta kyse on lastensuojelutyöstä, kun taas aikuisilla ja iäkkäillä 

kyse voi olla turvattomuuden tunteesta yksin asuessa ja tarpeesta asua yhdessä muiden 

kanssa. Ikääntyvien kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa ei ole 

enää hyvä ja turvallinen olo, mutta monet askareet onnistuvat vielä eikä tarvetta raskaammalle 

avulle ole.  

http://www.jarviseudunjatelautakunta.fi/
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Kuka perhehoitaja on? 

Perhehoitaja on henkilö, joka ottaa turvaa ja tukea tarvitsevan henkilön luokseen asumaan. Per-

hearki jaetaan uuden tulokkaan kanssa samalla tavalla kuten omakin perheen kanssa. Kodin 

uusi jäsen osallistuu kodin tapahtumiin ja toimii osana perhettä, jakaen ilot, surut ja yhteiset het-

ket. Perhehoitajaksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen päätös, koska asia koskettaa 

jokaista. Myös perhehoitoon muuttavalla on mahdollisuus tunnustella hetken sitä, sopiiko perhe 

hänelle ja toimivatko perheen ja uuden asukkaan kemiat hyvin yhteen. Hyvän ja rikkaan yh-

teisarjen myötä uusi asukas saa asua turvallisesti yhdessä perheen kanssa ja kokea yhteen-

kuuluvuutta yhteiseen arkeen, jossa jokaisella on tärkeä osansa. 

Olisitko SINÄ kiinnostunut perhehoidosta ja perhehoitajuudesta? 

Perhehoitajia tarvitaan lisää! Olisitko sinä valmis avaamaan kotisi oven ja toivottamaan uuden 

perheenjäsenen tervetulleeksi kotiinne ja jakamaan arkenne hänen kanssaan? 

Perhehoitajana saisit tehdä työtä omassa kodissasi ja jakaa arjen perusasioita perheesi ja per-

hehoidon asiakkaan kanssa. Uuden perheenjäsenen ottaminen kotiin tuo uudenlaista rikkautta 

arkeen ja mahdollistaa oppimiskokemuksia niin aikuisille kuin lapsillekin. 

Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen? 

Etkö koe omaksesi ottaa kotiisi uutta asukasta mutta haluaisit kuitenkin tehdä töitä perhehoidon 

parissa? Ehkäpä kiertävän perhehoitajan työ olisi silloin sinulle sopiva juttu! 

Haemme myös kiertäviä perhehoitajia, jotka vierailevat asiakkaiden kotona ja tekevät työtä 

apua tarvitsevan henkilön omassa kodissa. Kiertävät perhehoitajat käyvät yhdessä sovittujen 

aikataulujen mukaisesti mm. omaishoitajaperheiden luona, joissa viettävät aikaa omaishoidetta-

van kanssa sen aikaa, kun hoitaja käy asioilla tai tarvitsee vapaa-aikaa. Hoidettava puolestaan 

esittää usein toiveen siitä, ettei kotoa tarvitsisi siksi aikaa lähteä minnekään. 

Kiinnostuitko lukemastasi? Otahan yhteyttä alla olevien yhteystietojen 

kautta, jotta voimme kertoa lisää! 

Perhehoitajaksi valmentautumisen myötä saat konkreettisesti kuulla siitä, mitä perhehoitajuus ja 

kiertävän perhehoitajan työ on. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoitajuuteen, vaan an-

taa myös mahdollisuuden saada lisätietoa perhehoidosta. Päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä 

ja siihen soveltumisesta tehdään valmennuksen myötä. 

Perhehoitajan työtä tehdään omalla persoonalla ja luonteella eikä yksikään perhehoitaja ole sa-

malainen. Erilaisuus on rikkautta niin perhehoitajan kuin perheen ja hoidettavankin osalta. 

Meissä on kaikissa sitä jotain erityistä, jolla voimme tuoda iloa ja valoa toiselle! 

Jos saimme kiinnostuksesi heräämään, niin otahan meihin Soitessa yhteyttä! 

Lastensuojelun perhehoito  Ikääntyneiden perhehoito 

040 804 2247   040 806 5958 

https://www.soite.fi/lasten-ja-nuorten-perhehoito 

https://www.soite.fi/perhehoito  
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TIEDOTE 19.1.2022 

Soiten alueen koronaviruksen tartunnanjäljitys sekä eristys- 
ja karanteenipituudet muuttuvat 

Koronavirustartunnat ovat nopeassa kasvussa Soiten alueella, minkä vuoksi tartunnanjäljitystä on 
priorisoitava. Lisäksi eristyksen ja karanteenin pituus muuttuu pääsääntöisesti viideksi päiväksi. Pe-
rusterveen ja lievistä hengitystieoireita potevan ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuol-
toon, eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin. Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on 
hengitystieinfektion oireita.  

 
Positiiviseen kotitestitulokseen on suhtauduttava samoin kuin virallisella testillä saatuun positiiviseen 
tulokseen. Perusterveen, yleisvoinniltaan hyvän ja lievistä hengitystieoireita omaavan ei yleensä ole tar-
vetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin. 

Aikuisen positiivinen kotitestitulos tulee varmistaa terveydenhuollossa, jos: 
• oireet ovat vakavat 
• sairastunut kuuluu riskiryhmään 
• sairastunut on raskaana 
• sairastunut työskentelee sote-alalla 
• sairastunut tarvitsee tartuntatautipäivärahatodistuksen itseä tai perheenjäsentä varten tai tulok-

sen koronapassia varten. 

Alle 12-vuotiaita testataan Soitessa jos lapsi kuuluu riskiryhmään tai lääkäri arvioi  

testauksen aiheelliseksi 

Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä infektio-oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Lapsen tulisi välttää 
perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet. Jos oireet alkavat selke-
ästi väistyä seurannassa, ei koronatestiin tarvitse mennä. 

Alle 12-vuotiaalla lapsella Soitessa tehty koronatesti on aiheellinen, jos hänellä on koronavirukseen so-
pivia oireita ja hänen oireensa edellyttävät lääkärin arviota (ja sen perusteella koronatestiä). 
Yli 12-vuotiaalla lapsella ja nuorella Soitessa tehty koronatesti on aiheellinen, jos hänellä on koronavi-
rukseen sopivia oireita ja hän kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. 
 
Lapsi tai nuori voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vä-
henemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden 
alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen. 
 

Viiden vuorokauden kotikaranteeni tartunnansaaneen kanssa samassa taloudessa  
asuville 
Sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvien (perhealtistus) henkilöiden on noudatettava tartunta-
tautilain mukaista kotikaranteenia 5 vrk viimeksi sairastuneen näytteenottopäivämäärästä lähtien.  
Perhealtistuksissa altistuneen tulee noudattaa kotikaranteenia rokotussuojasta riippumatta. 
Jos altistuneelle tulee koronavirustautiin sopivia oireita (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, lihaskivut, 
päänsärky), tulee altistuneen varata aika koronanäytteeseen sähköisesti täyttämällä 
Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi tai  
koronaneuvontanumerosta puh. 06 828 7499, ma-su klo 8–16. 
 


