
Halsuan Kuntatiedote vk 14 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 14.4.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä, 
ehkä mahdollisesti myös 15 vuotta täyttäneitä 

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 

Työtehtäviä ovat mm. ruohonleikkuu, perennapuiston hoito, liikuntatoimessa mm. liikuntakerhot ja 
uimakoulu, siivous ja puhtaanapito kunnan eri kohteissa. Työaika rajoittuu ajalle 1.6.-31.8.2022 
niin, että yksi henkilö voi olla työssä enintään 3 kuukautta. Palkka on kiinteä sopimuspalkka käsit-
täen loma- ym. korvaukset. Palkan suuruus on n. 700 €/kk. Työaika 6 h/pv. 

Hakemukseen on henkilötietojen ja syntymäajan lisäksi laitettava toivomus työtehtävistä ja työn 
ajankohdasta. Hakemukset on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna pe 29.4.2022 klo 15 
mennessä osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua, tai vapaamuotoisena sähköpostina  
osoitteella halsua.kunta@halsua.fi. Hakulomake löytyy tämän kuntatiedotteen takaa tai voi tulos-
taa kunnan kotisivuilta. 

Kesätyöseteli 2022 
 

Halsuan kunnassa pilotoidaan kesätyöseteli-mallia kesänä 2022. Halsualla kirjoilla olevat vuosina 
2002–2006 syntyneet nuoret voivat itse hakea kesätöitä halsualaisilta yrityksiltä ns. kesätyösetelin 
avulla. Kesätyösetelin suuruus on enintään 375 €. Kesätyösetelillä tuettu työaika on vähintään 6 
tuntia päivässä, vähintään 2 viikkoa ja enintään 4 viikkoa. 
  
Työnantaja hakee tuen kunnalta työsuhteen päätyttyä. Tuen suuruus on 50 % maksetusta enna-
konpidätyksen alaisesta bruttopalkasta ja enintään 375 €/nuori hlö. Nuori ei kuitenkaan voi työllis-
tyä oman perhepiirin yritykseen. Kesätyösetelilomakkeita voi noutaa kunnantoimistolta ti 19.4.  
alkaen.  

 

Hei tulevan esikoululaisen vanhemmat! 

Esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2022 kuusi vuotta täyttävät.   
Esiopetusta järjestetään sivistystoimen alaisena Halsuan yhtenäiskoululla.  
Opetus alkaa torstaina 10.8. ja päättyy keväällä viikolla 22.  
Syysloma on viikolla 42, joululoma 22.12.2022-8.1.2023 ja talviloma viikolla 9. 
Kuljetuksen piiriin kuuluvat kaikki, joiden esikoulumatka ylittää 3 km. 
Tutustuminen esikouluun on alustavasti perjantaina 20.5. klo 9.00–10.00.  
Tarkemmat tiedot tutustumispäivän yhteydessä yhtenäiskoululla, käynti kirjastonpuolipäästä. 
Tiedustelut: Hanne Jylhä 040 680 2240 tai Päivi Kauppinen 040 680 2249 
 
Kouluunilmoittautumislomake löytyy kunnan/sivistystoimi sivulta. 
Palauta lomake tiistaina 26.4. koulutoimistoon Perhontie 29, 69510 Halsua 

 
 

HALSUAN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS perjantaina 22.4. klo 18.00  

nuorisoseuran talolla. Sääntömääräiset asiat ja lopuksi palkitsemiset. Tervetuloa! 

 

Kirjaston pääsiäisen aukioloajat 
Kirjasto auki kiirastorstaina 14.4. klo 10.00–14.00, omatoimi on auki normaalisti klo 8.00–21.00 
perjantai 15.4. - maanantai 18.4. kirjasto suljettu, omatoimi on auki normaalisti klo 8.00–21.00 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


LÄMMIN KIITOS kaikille halsualaisille, jotka osallistuivat Kaustisen seudun ja  

Perhon ulkoliikuntakampanjaan maaliskuun aikana. Halsua otti voiton ja sai  
kiertopalkintopokaalin, josta kunnat jatkossa tulevat käymään kisaa. 

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin pääpalkintona 200 euron lahjakortti 
Intersport-liikkeeseen ja sen sai perholainen Anja Hakala. Halsualaisten kesken  
arvottiin kolme 10 euron lahjakorttia Kotikulumalle ja ne menivät seuraaville kuntoilijoille:  
Markku Hotakainen, Sirkka Kauppinen ja Taina Koskela. Lahjakortit voi noutaa kunnantalolta  
viikolla 15. 

Kampanjan tulokset, jossa siis kisattiin mikä kunta liikkuu eniten suhteessa väkilukuunsa:  
Halsua 75 min/asukas (44 osallistujaa), Lestijärvi 71 min (28), Perho 33 min (52),  
Veteli 28 min (51), Toholampi 22 min (30), Kaustinen 11 min (30).  

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

EI BINGOA 12. JA 19.4.2022 
Seuraava bingo Käpyhovilla ti 26.4.2022 klo 18.00.  
Tervetuloa! 

 

Halsuan Hevosjalostusyhdistys ry:n vuosikokous 
keskiviikkona 13.4. Käpyhovilla.  
Aloitetaan klo 19.00 kahvituksella. 
Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat ja suunnitellaan 
tulevia Miljoonaraveja. Kaikki mukaan! 
Luokkajuoksijoiden palkitseminen siirretään syksyn kauden päätöstilaisuuteen. 
 
Tervetuloa!  Halsuan Hjy 

 
   

 

 
 

 

 

 

 



Seurakunnan pääsiäistervehdys 2022 

Pääsiäisen riemullinen sanoma puhuttelee aina koskettavalla tavalla.  

Jotakin aivan ihmeellistä tapahtui ensimmäisenä pääsiäisenä ja sen  

vaikutukset ovat todelliset myös meidän elämässämme. Pääsiäinen on 

voitonjuhla, sillä Herramme sovitti meidän syntimme ristillä ja Hän 

nousi ylös kuolleista. Samalla hän toi uuden elämän toivon myös meidän 

kuolemaamme. Juhlapyhän nimi ”pääsiäinen” kuvaa hienolla tavalla tätä  

ihmettä. Sanan otti käyttöön aikanaan Mikael Agricola. Hän tahtoi kuvata 

sillä erityisesti siirtymistä eteenpäin paastonajan karusta elämän tavasta. 

Edeltäähän juhlapäivää neljänkymmenen päivän paasto. 

Juhlapyhän nimi ”pääsiäinen” on muutoinkin täynnä tulevaisuuden toivoa. 

Herramme koko elämä oli tähdännyt siihen, että hän päästäisi meidät synnin 

ja kuoleman orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Vaikka on vielä paljon 

epäuskoa ja pahaa ihmisten maailmassa, niin on kuitenkin lähellä hän joka 

elää ja jolla valta päästää kohti parempaa.  

Pääsiäisen merkitys ei ole ainoastaan vapautumista jostakin vaan myös tulemista johonkin  

uuteen. Nimeen liittyy sanoma siitä, että Israelin kansa lähti pääsiäisenä Egyptin orjuudesta 

luvattuun maahan Israeliin. Nyt Usko Jeesukseen vie meitä kohti luvattua maata, taivaan  

kotia. Jo matkalla se päästää epätoivosta toivoon, omantunnon taakoista uskon iloon,  

turvattomuudesta luottamukseen ja elämän tyhjyydestä tarkoitukseen ja tehtävään. 

Pääsiäisen evankeliumi neuvoo  

tarttumaan rohkeasti siihen, mihin 

meidät on vapautettu. Pääsiäinen  

kutsuu elämään tätä elämää  

ylösnousemuksen ilossa ja voimassa, 

Jumalaan uskoen sekä lähimmäistä 

rakastaen ja omaa kutsumusta täällä 

uskollisesti toteuttaen.  

 

”Nouse sielu, riennä mieli ylistämään 

Jeesusta! Aukene ja kiitä kieli iha-

nalla laululla! Kiitä kaikkivaltiasta lau-

peuden ruhtinasta.” (VK  84:6) 

 

Pääsiäisen iloa ja siunausta! 

Juha Karhulahti 

kirkkoherra 

 

Hiljaisen viikon ja pääsiäisajan ohjelma 

10.4. klo 10 Palmusunnuntain perhekirkko sanajumalanpalvelus, Juha 

Karhulahti, Satu Riihimäki, Hannu Mikkonen, musiikkia Pirtsakat, 

tekstinlukijat Marianne Jussinmäki ja Paula Kalliokoski, esirukous 

Heidi Lampela. 

11.4. klo 19 Maanantain ahtisaarna Anneli ja Kimmo Kentala, Jenni 

Kentala, Hannu Mikkonen. 

12.4. klo 19 Tiistain ahtisaarna Juha Karhulahti, puhe Kimmo Riekko, 

musiikki Maria Jussinmäki, Annika Alanko, Heidi Lampela ja Janne 

Hietalahti 

13.4. klo 19 Keskiviikon ahtisaarna Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, 

Hannu Mikkonen, musiikki Halla -kuoro, tekstit Olli Lepistö. 

14.4. klo 19 Kiirastorstain messu Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, 

Hannu Mikkonen, musiikkia Manna -kuoro, tekstinluku Mirjami Ku-

jala, esirukous Aulis Hietalahti, ehtoollisavustaja Kimmo Kentala.  

15.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, Jouko Heikkinen, 

Satu Riihimäki, Hannu Mikkonen, musiikkia kirkkokuoro, tekstinluku 

Kalevi Lindfors. 

17.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, Juha Karhulahti, Henna Mäkinen, 

Hannu Mikkonen, musiikkia kirkkokuoro, esirukous Aulis Hietalahti, 

tekstit Leena Hietalahti ja Nina Hietalahti 

18.4. klo 10 2. pääsiäispäivän messu, Markku Niemelä, Henna Mäki-

nen, Hannu Mikkonen, musiikki Mäkisen perheen nuoret, tekstinluku 

Aino-Maija ja Joni Ylikoski. 

 



 
Kevään aikana on vielä monta mielenkiintoista kurssia, joilla on tilaa.  
Huom! joukossa muutama ihan uusikin kurssi.  
 

• Metsäjooga (830131) Vetelissä 30.4.–14.5. la klo 13–14. Tämä on lyhyt kurkistuskurssi 
ensi lukuvuonna pidempänä toteutettavaan kurssiin. Kolme kokoontumista. Opettajana 
Anette Hietalahti.  
 

• Äänimaljasyvärentoutus (830130) Kaustisella to 5.5. – 19.5 klo 19–20. Lyhyt kurkistus-
kurssi ensi lukuvuonna pidempänä toteutettavasta kurssista Kolme kokoontumista.  
Opettajana Anette Hietalahti.  

 

• Ruusujen hoito (710308) Perhossa pe 6.5. klo 17.30–20. Opettajana Marko Ahola 
 

• Piha- ja puutarhansuunnittelukurssi (710310) Perhossa 9.–14.5. Kokoontumiset  
kolmena iltana ja la-päivänä viikon aikana. Opettajana Lahja Varila  
 

• Keväinen kukka-asetelma (710309) Kaustisella pe 13.5. klo 17.30–20. Opettajana Marko 
Ahola 

 

• Retkeilyä lähipoluilla (830126) Vetelissä 5.5.–14.5. Opettajana Rauno Karhukorpi.  
 

• Geokätköilyn alkeet (830124) Vetelissä ke 11.5. klo 17–20.45. Opettajana Rauno  
Karhukorpi 
 

• Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (820202) Vetelissä la ja su 7.5.–21.5. klo 9–17. 
Opettajana Päivi Myllykangas 
 

• Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus etäyhteydellä (820202) la 28.5. klo 9–17.  
Opettajana Päivi Myllykangas 
 

• Melontakurssi (830122) Perhossa la 28.5.–4.6. klo 10–13.45. Opettajana Jorma  
Koivuniemi 
 

• Luonnonkasvien tunnistus ja käyttö (710309) Vetelissä la 4.6.–11.6. klo 10–13.  
Opettajana Leena Kivijärvi 
 

• Kasvivärjäyskurssi (110420) Halsualla ma – ke 25.–27.7. klo 10–16. Opettajana Eeva-
Riitta Forsberg 
 

 

Katso tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisaikataulusta:  
www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso. Myös puhelimitse voit ilmoittautua:  
050-5790151 tai 050-5790163. 
 
 

 

 

 

http://www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso


  

  



 

 HAKEMUS HALSUAN KUNNAN KESÄTYÖHÖN 2022 

 

Palautetaan pe 29.4.2022 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen  

halsua.kunta@halsua.fi tai kunnanvirastoon. 

sukunimi ja etunimet 

henkilötunnus   puh. 

osoite 

kotikunta 

 

ammattikoululainen   lukiolainen 

peruskoulun päättävä  muu 

oppilaitoksen nimi 

jatkuuko nykyinen opiskelu syksyllä?  kyllä  ei 

valmistumisvuosi 

oletko hakenut opiskelemaan? 

muut erityisseikat (esim. koulutus, työkokemus, jatkokoulutus) 

 

Toivottu tehtävän luonne (ruohonleikkuu, perennapuisto, liikunta, museo, siivous) 

1.  

2. 

3. 

 

olitko kesätöissä v. 2021  en  kyllä  missä 

erikoistaidot ja harrastukset 

omistatko ajokortin, jos niin minkä? (auto/traktori/mopo) 

toivottu työn ajankohta 

onko sinulla tiedossa muuta kesätyötä 

Ilmoitathan meille, mikäli saat kesätöitä muualta! 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle työpaikan  

saantia varten. 

 

päiväys   allekirjoitus 

 


