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Kiitos lähimmäisille,  

jotka auttoivat ukrainalaisten vastaanotossa ja majoitusjärjestelyissä. 

Tavaralahjoituksia on nyt riittävästi. 
     Ласкаво просимо до міста Халсуа (suom. tervetuloa Halsualle

 
Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 

                         perhepäivähoitajan toimen 
 

Halsuan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana perhepäivähoitajan toimi, alkaen 26.4.2022.  

Perhepäivähoitajana teet työtä omassa kodissasi, tarjoten varhaiskasvatuksessa oleville 
pienimmille (pääasiassa alle 3-vuotiaat) lapsille kodinomaisen hoitopaikan.  
 
Toivomme sinulta innostunutta ja motivoitunutta asennetta lasten kasvatukseen ja hoitoon, 
kokonaisvaltaista ja myönteistä kasvatusasennetta ja -otetta, joustavuutta ja yhteistyökykyä sekä 
hyviä vuorovaikutustaitoja. Sydämenasiasi on tarjota lapselle hyvä ja turvallinen arki, jossa lapsi 
voi kasvaa ja kehittyä omana itsenään.  

Perhepäivähoitajan toimi on kokoaikatyö. Palkkaus on KVTES:n mukainen. 

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtävään on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai 

muu alalle soveltuva koulutus (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §29). Alan työkokemus katsotaan 

eduksi.  

Kelpoisuuden ja työkokemuksen osoittavat todistukset sekä muut tarvittavat todistukset tulee toi-

mittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai koulutoimistoon (Perhontie 29, 

69510 Halsua). 

Hakuaika päättyy torstaina 31.3.2022 klo 15.00. 

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekiste-

rilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 

Perhepäivähoitajan toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

Lisätietoja antavat: varhaiskasvatusjohtaja Irma Lindfors, puh. 040 6802 216  

rehtori Hanne Jylhä, puh. 040 6802 240                                                                                                                                     

 

Soite tarjoaa tukea varautumiseen ja henkiseen hyvinvointiin  
muuttuvassa maailmantilanteessa, jossa Ukrainan sota saattaa aiheuttaa ahdistusta ja 

herättää kysymyksiä varautumisesta kriisitilanteisiin.  

Soiten huolipuhelin (=henkisen ensiavun puhelin) tarjoaa psykososiaalista tukea.  

Huolipuhelin palvelee numerossa 06 828 7288. Avoinna arkisin ma-pe klo 9–15. 

Lisäksi Soiten verkkosivuille on avattu uusi sivu, joka kokoaa yhteen varautumiseen sekä henki-

seen hyvinvointiin liittyvää tietoa ja linkkejä.  

Sivu löytyy osoitteesta: https://www.soite.fi/varautuminen kriisiin  

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
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 Löytöeläinten talteenotto 

 

Kunnan on ESL 15 §:n mukaan kunnan huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotet-

tujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäi-

sen hoidon järjestämisestä.  

 

Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus 

myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai halti-

jalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustan-

nuksista. 

 

Löytöeläinten talteenotosta Halsualla huolehtii Aasitila Sirius / 

Siru Anu Lahti ja Toni Laasasenaho, puhelinnumero 045 8932 460 

 

Eläinsuojeluasiassa, jos epäilet eläinten huonoa kohtelua, voit tehdä asiasta ilmoituksen valvonta-

eläinlääkärille vaikkapa sähköpostitse valvontaelainlaakari@kokkola.fi       Eläinsuojelu - Kokkola 

 

 
 

4H-AIRSOFT-kerho muuttaa kokoontumisaikaa 
 

Lauantaipäivän sijaan kokoonnumme perjantaisin alkaen perjantaina 18.3. klo 16.30–18  

Meriläisen montulla säävarauksella. Kerhonohjaajana toimii Pyry Hietalahti (045 158 0050)   

Huom! lauantaina 12.3. ollaan vielä klo 12–14 Meriläisen montulla. 

   ---------- 

 

4H:n TANSSIKERHO alkaa maanantaina 14.3. klo 15.30 -17.00  

1. – 6. lk:laisille  koulun salissa, pääsy takaovesta. Kerhonohjaajina  

Iida koskimäki ja Rebekka Helin. Lisätietoja 044 9737 511. 

 
 

 

 
     

 

 Meriläisen Martat  

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Kotikulumassa ke 23.3.2022. Yhdistys tarjoaa osallistujille lou-

naan klo 12.00, jonka jälkeen pidetään kokous.  

Tervetuloa!                       Hallitus 

mailto:valvontaelainlaakari@kokkola.fi
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys-ja-elaimet/elaimet/elainsuojelu/


 

 

APUA NAUTAREKISTERIN VALTUUTUKSIIN  

Jos et ole vielä tehnyt Nautarekisterin valtuutusta, tämä koskee sinua. Nautarekisteri uudistuu huh-

tikuussa. Sitä ennen tulee tehdä tarvittavat Suomi.fi-valtuutukset, jotta tieto kulkee jatkossa nauta-

rekisterin ja esim. Nasevan tai Minun Maatilani -sovelluksen välillä. 

Valtuutus kannattaa tehdä myös, jos tilasi kuuluu tuotostarkkailuun tai emolehmäseurantaan tai 

teurastamo tekee poistoilmoitukset puolestasi. 

Valtuutuksen tekemiseen on tarjolla apua ProAgrialta; Johanna Malinen on tavattavissa Halsuan 

kunnanvirastolla valtuustosalissa ke 16.3.2022 klo 9 – 15. Huom. Varaa aika. 

Valtuutuksen tekemistä varten asiaa hoitavalla henkilöllä tulee olla mukanaan verkkopankkitunnuk-

set tai mobiilivarmenne siltä henkilöltä, joka on tilalla toimijana eläintenpitäjärekisterissä. Yleensä 

tämä toimija on tilan ensisijainen viljelijä. Ellet ole varma, kuka on toimijana tilallanne, ota yhteyttä 

maataloustoimistoon. Palvelun hinta on 20 € + alv/tila. Laskutus tehdään myöhemmin. 

Ota tarvittaessa yhteyttä Johannaan ja varaa aika: p. 0417310913, johanna.malinen@proagria.fi 

 
Tietokonelaitteistojen huollot, korjaukset sekä laitteistopäivitykset Pringil Combo Networks / 0400 460 594, 

info@pringilcombo.fi, www.pringilcombo.fi, Kannistontie 1125, 69510 Halsua  

Soita tai laita sähköpostia ja kysy lisää! 

Duunipaja on KPSPYn kuntouttavaa työtoimintaa tuottava yksikkö Vetelissä 

Tarjoamme seuraavia palveluita kaikille: 

1) Elektroniikkajätteen vastaanotto 

Otamme kaikenlaista elektroniikkajätettä vastaan, esim: televisiot, tietokoneet, puhelimet, pesuko-

neet, tiskikoneet, liedet, tulostimet. HUOM! Ei kylmälaitteita eli jääkaappeja tai pakastimia. Ilma-

lämpöpumppujen sisä- ja ulkoyksiköitä voi tuoda, mikäli niistä on otettu kylmäaineet talteen. 

Isot tavarat voi jättää takapihalle merkitylle alueelle ja pienet laitteet voi jättää nurkalla oleviin ros-

kalaatikoihin. Tavaraa otetaan vastaan 24/7 eli myös silloin kun paja ei ole auki.  

Laitteet puretaan jakeiksi (johdot, metallit, piirilevyt, muovit) ja lähetetään kierrätykseen. Joistakin 

laitteista otamme varaosia talteen. Purkupuoli ottaa mielellään tyhjiä maalipurkkeja vastaan ruu-

vien ja pienosien keräämistä varten. 

2) Polkupyörien ja muiden pienkoneiden korjaus 

Teemme pieniä korjaustoimenpiteitä polkupyörille taitojen ja osien saatavuuden mukaan. Olemme 

myös kunnostaneet pienkoneita esimerkiksi ruohonleikkureita ja moottorisahoja. 

3) Puutöiden tekoa ja kunnostusta 

Kaipaatko esimerkiksi telinettä postilaatikolle tai tarvitseeko joku huonekaluistasi tuunausta? Meiltä 

onnistuu taidon mukaan erilaiset puutyöt, oli sitten ihan uusi tuote tai sitten vanhan kunnostaminen 

(hionta, maalaus ym.). 

Duunipaja sijaitsee Jussinhalli-rakennuksessa (ent. Kokkotyösäätiö Vetelin työpaja) eli osoitteessa 

Puukalliontie 8, 69700 Veteli (voimalaitoksen vieressä ja lähellä hyötykäyttöasemaa). 

Otamme vastaan ja luovutamme asiakastöitä maanantaista torstaihin klo 9-13 tai muuten sovitun 

aikataulun mukaan. Kannattaa soittaa ennen tuomista. 

Meihin saa yhteyttä puhelimitse numerosta 040 5744595. 

Löydät meidät myös Facebookista: Duunipaja/Vaskooli KPSPY  



 

 

 

 

HYGIENIAKURSSI (810207)  

ke 30.3. klo 15–18 Vetelin koulukeskus / Tietola 

Kurssin hinta: 30 € 

Hygieniapassin (kortti & todistus) hinta on 6 €, jonka opettaja kerää kurssin aikana. Varaa  

käteistä mukaasi. Testiä varten tarvitset myös kuvallisen henkilökortin (esim. passi tai ajokortti)  

Kurssi ei sisälly opintopassiin.  

Opettaja: Seija Varila 

Kurssilla käsitellään hygieniaosaamisen perusteet, elintarvike- ja henkilökohtainen hygienia, mik-
robiologia sekä ruokamyrkytykset. Koulutuksen päätteeksi on mahdollista suorittaa hygieniatesti, 
jonka läpäistyäsi saat hygieniapassin. 

Hygieniapassi on todistus henkilön elintarvikehygienian osaamisesta. Tarvitset hygieniapassin, 
mikäli toimit työssä, jossa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. 

ilmoittautumiset 23.3.2022 mennessä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso 

tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163 

 

 

 

 

 

KERRO MEILLE KURSSITOIVEESI ja -IDEASI lukuvuodelle 2022-2023!  

Soita, lähetä sähköpostia tai jätä toiveesi / ideasi opiston kotisivujen tai facebook-       
sivujen kautta.  

Otathan yhteyttä, jos olet halukas itse pitämään kurssin kansalaisopistossa.                        
Voit myös “ilmiantaa” osaajan / taitajan, jolla on erityinen osaamisalue. Me  
kansalaisopistolla houkuttelemme häntä jakamaan osaamistaan kurssin opettajana.  

Kurssin opettajan rooliin ei tarvita tutkintoja – vain osaaminen aiheesta ja innostus  
ja halu jakaa osaamista muillekin. 

Yhteystiedot:  
050-5790163, 050-5790151,  
info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 
www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 
https://facebook.com/perhonjokilaaksonkansalaisopisto/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
mailto:info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
http://www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi/
https://facebook.com/perhonjokilaaksonkansalaisopisto/

