Halsuan Kuntatiedote vk 15 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 21.4.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

HALSUAN KUNTA
Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 1.8.2022 alkaen:

äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan viran
Opetustunnit koostuvat pääosin yläkoulun oppitunneista.
Arvostamme koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi uuden opetussuunnitelman mukaisten opetusmenetelmien hallintaa, innovatiivista otetta opetukseen, joustavuutta, yhteistyötaitoja ja kolmiportaisen tuen muotojen tuntemusta.
Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (968/1998) mukaisesti.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.
Toimeen valitun tulee toimittaa lääkärin lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002)
mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.
Tehtävään asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.
Hakuaika päättyy 6.5.2022 klo 15.00.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai postitse osoitteeseen:
Halsuan Yhtenäiskoulu / sivistystoimi / Perhontie 29, 69510 Halsua
Lisätietoja: rehtori Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 1.8.2022 alkaen:

matematiikan päätoimisen tuntiopettajan viran
Opetustunnit muodostuvat pääasiassa yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian tunneista. Työhön kuuluu
em. lisäksi perusopetuksen atk-tukihenkilönä toimiminen.
Toivomme sinulta monipuolisten opetusmenetelmien hallintaa, kokemusta tieto- ja viestintäteknologian
käytöstä opetuksessa, innovatiivisuutta ja innostavuutta opetukseen, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä
tukea erilaisia oppijoita.
Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (968/1998) mukaisesti.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.
Toimeen valitun tulee toimittaa lääkärin lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002)
mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.
Tehtävään asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.
Hakuaika päättyy 6.5.2022 klo 15.00.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai postitse osoitteeseen:
Halsuan Yhtenäiskoulu / sivistystoimi / Perhontie 29, 69510 Halsua
Lisätietoja: rehtori Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisen sijaisuuden
Sijaisuus kestää helmikuuhun 2024.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen opettajan toimipaikka on Halsuan kunnan päiväkoti Kuttapussi, jossa on hoidossa
pääasiassa 3–5-vuotiaita lapsia. Päiväkodin toiminta perustuu lapsilähtöiseen, toiminnalliseen ja leikinomaiseen kasvatukseen, jossa keskeistä on turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen jokaiselle lapselle.
Toimessa noudatetaan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (ovtes).
Hakuaika päättyy 6.5.2022 klo 15.00.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimiteen mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai postitse osoitteeseen:
Halsuan sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Perhontie 29, 69510 Halsua
Lisätietoja antavat:

varhaiskasvatusjohtaja Irma Lindfors, puh. 040-6802 216
rehtori Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240

Polttoaineen jakeluaseman rakentaminen
Halsuan kunta ja Halsuan yrittäjät ry kutsuvat paikallisia yrittäjiä keskustelemaan ja
suunnittelemaan polttoaineenjakeluaseman rakentamista liikekeskuksen tontille.
Suunnittelupalaveri pidetään tiistaina 19.4. klo 19 Kotikuluman kabinetissa.

Opiskele suomea!
Aloitamme suomen kielen kurssit Ukrainasta muuttaneille Kaustisella ja Vetelissä:
* Kaustisen keskuskoululla, Pelimannintie 1B: 2.5. 2022 alkaen maanantaisin kello 18–19.30
* Vetelin keskuskoululla, Koulukuja 1: 3.5.2022 alkaen tiistaisin kello 18 – 19.30
* Opettajana Lea Wishart. Opettaja puhuu englantia ja venäjää.
Kurssilla opit esittäytymään, kertomaan itsestäsi ja perheestäsi sekä toimimaan arkielämän tilanteissa suomen kielellä. Kurssilla opiskelemme sanastoa ja kielioppia sekä puhumme paljon suomea.
Kurssi on suunnattu Ukrainasta Suomeen tulleille ja on ainakin tämän kevään osalta osallistujille
ilmainen. Ei ennakkoilmoittautumista, osallistujatiedot kerätään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Tervetuloa!

Починаємо вивчення фінської мови для українців які приїхали в Каустинен чи Ветелі.
Каустинен школа Pelimannintie 1b 2.5 2022 початок в понеділок o 18–19.30
Ветелі навчання Koulukuja 1:3.6.2022 початок в вівторок о 18–19.30
Вчителька Леа Вішарт розмовляє англійською і російською.
Курси сплановано для українців які приїхали до Фінляндії, біженцям безкоштовно. Хто
прийде на перше занняття, не потрібно повідомляти.

KORJAUS edellisen kuntatiedotteen tietoihin:
-

koulut alkavat syksyllä keskiviikkona 10.8.
esikoulunopettaja Päivi Kauppisen puh. 040-1853 391
Koulutoimi

Poikkeukset Halsuan kunnankirjaston aukioloaikoihin 19.4.-15.5.2022
Perjantait 22.4.-13.5. kirjasto suljettu, omatoimiaika normaalisti
Kirjastotoimi

Kaustisen seutukunnan ja Perhon nuorisotoimien piirustuskilpailussa parhaiten
halsualaisista menestyi kovatasoisessa kilpailussa Nimma Tuominiemi, joka tuli 1.–3. lk. sarjassa
kolmanneksi. Onnittelut sijoituksesta! Palkinto jaetaan keväällä koulun päättäjäisissä.
Kiitokset kaikille kilpailuun osallistujille!

Halsuan Nuorisoseura ry:n KEVÄTKOKOUS
ti 26.4.2021 klo 18.30 Ns-talolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Tulossa: to 21.4.2022 klo 18.00 alkaen Naisten ilta Halsua-talolla.
Mukana Menopäällä sekä Eijan Kenkämakasiini.
ti 26.4.2022 Bingo jatkuu Käpyhovilla klo18.00
ke 27.4.2022 hallituksen kokous klo 12.00 Halsua-talolla
ke 27.4.2022 klo 13.00 Päiväkahvit, Johanna ja Kati Osuuspankista tulee kertomaan
ajankohtaisista asioista. Miettikää jo valmiiksi kysymyksiä. Osuuspankki tarjoaa kahvit.

Tulossa Tori-ilta Kotikuluman pihalla 29.4. klo 15–19
Tuotemyyjät ja kirpputorimyyjät tervetuloa myymään tuotteitasi.
Seuraa ilmoittelua. Tervetuloa!

TURVA JUMALASSA musiikki-ilta Ylikylän Kylätalolla su 24.4. klo 19.
Juonto Mika Tuominiemi. Musiikissa Eloa ja yllätys ryhmä.
Kuulumisia kertovat Susanna Hotakainen ja Gideon Waljus.
Loppusanat Mika Ruuska.
Kolehdin ja kyläyhdistyksen järjestämän kahvituksen tuotot menevät
tänne sotaa paenneiden ukrainalaisten perheiden hyväksi.
Tervetuloa!
Ласкаво просимо українських друзів
Yhteistyössä Helluntaiseurakunta ja Ylikylän kyläyhdistys

Tulossa! ”Muistamme teitä veteraanit” tapahtuma konsertti Kaustisella
Köyhäjoen Mäntymajalla
(Kaatuneitten muistopäivä) Sunnuntaina 15.5.2022 klo 12.00
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita: Erityisesti. Sotaveteraanit vaimoineen, veteraanien lesket,
Sotaorvot, Lotat, sekä Evakot/jälkeläiset, sekä alueen veteraaniyhdistykset.
Tapahtuma/konsertti kahvitarjoiluineen on kaikille ilmainen.
Tervetuloa, työryhmä
Tapahtumaa varten keräämme: Ullava/Perhojokilaakson kuntien alueelta rintamamiesten rintamalla tekemiä puhdetöitä. Jos sinulla on sellaisia, mielellämme otamme niitä tapahtuman näyttelyyn.
Ota yhteyttä: Teuvo Isokangas 040-5040107. Ajatuksena on, että kierrämme pitäjäkohtaisesti
(Perhonjokilaakso/Ullava) ja keräämme luovutettavat puhdetyöt, (palautus tapahtuman jälkeen.)
Mitä luovuttajan tarvitsee tehdä: Ensinnäkin keneltä luovutetut puhdetyöt ovat, eli luovuttajan
nimi ja osoite ja puhelinnumero, jotta voin sopia palautuksen tapahtuman jälkeen, tai jos itse olet
tulossa tapahtumaan voit ottaa omasi tapahtuman jälkeen. Sen lisäksi on hyvä, jos puhdetyössä
ilmenee tekijä, mikäli työhön liittyy jokin tarina, niin aina parempi, (kirjoita tiedot valmiiksi paperille).
Pakkaa ainakin pienemmät esineet pahvilaatikkoon tms.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS (820201)
7.–21.5. la ja su klo 9–17 Vetelin koulukeskus / Tietola
Opettaja: Päivi Myllykangas, Kurssin hinta: 280 €
Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea järjestyksenvalvontakortin poliisin lupapalvelusta. Kortin hinta 55 € ja
passikuva n. 25 €. Kurssi ei sisälly opintopassiin.
Tavoitteena on antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokouksissa, urheilutapahtumissa,
ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella. Järjestyksenvalvoja ylläpitää toimialueensa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia.
Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön
mukainen (40 h). Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhteeton 18
vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja
kurssikokeen.
Peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö hakee järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa enintään 5 vuotta. Kurssi järjestetään Vetelissä lukuun ottamatta
voimankäytön harjoittelua (su 15.5.), joka toteutetaan Kokkolassa. Kurssille ilmoittautuneet saavat
tarkemman kurssiohjelman sähköpostitse.
ilmoittautumiset 19.4.2022 mennessä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS ETÄYHTEYDELLÄ (820202)
la 28.5. klo 9–17 Teams-yhteydellä
Opettaja: Päivi Myllykangas, Kurssin hinta: 75 €
Tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden. JV-kortin hinta 55 € +
passikuva (n. 25 €). Kurssi ei sisälly opintopassiin.
Järjestyksenvalvojan kertauskurssin tavoitteena on varmistua
järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojantoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan
toimintaan liittyvät muutokset. Järjestyksenvalvojan kertauskurssin (8 h) koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Järjestyksenvalvojan hyväksyminen on voimassa
kerrallaan enintään 5 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Hyväksynnän uusimista eli uuden JVkortin hankkimista varten pitää käydä kertauskoulutus tai käydä uudelleen koko peruskoulutus.
Kurssille ilmoittautuneet saavat tarkemman kurssiohjelman sähköpostitse.
Ilmoittautumiset 29.4.2022 mennessä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163

Mielenterveys kuuluu kaikille! – Mielen hyvinvointia osallisuudesta ja hyvä arjesta
Arjen hyvinvoinnilla on suuri vaikutus mielen hyvinvointiin. Kun elämässä on kaikki hyvin,
myös arki rullaa sujuvasti. Samalla arkiset asiat ja tavallinen päivärytmi edistävät terveyttäsi. Välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään, miten selviydyt arjessa ja mitä voit itse tehdä,
että jaksaisit vielä paremmin. Omaan hyvinvointiisi voit vaikuttaa hyvin yksinkertaisilla ja
päivittäisillä asioilla.
Mielenterveys kuuluu kaikille! Siksi toivotammekin Sinut tervetulleeksi kuulemaan mielenkiintoisia
mielenterveysteemaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä keskustelemaan mielenterveydestä, osallisuudesta ja hyvästä arjesta Meidän mielessä -hankkeen seminaariin tiistaina 10.5.2022 klo
12.00-15.45. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Seminaariin voit osallistua paikan päällä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan auditoriossa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.5.2022 mennessä: tarja.viitala@soite.fi tai etäyhteydellä Livestreamin
kautta osoitteessa: https://tallennus.telia.fi/live/dFdeaerki6x9WujN.

Mielenterveys kuuluu kaikille! – seminaari 10.5.2022
12.00–12.05 Seminaarin avaus

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen (etäyhteys)
12.05–12.10 Meidän mielessä – mielenterveysosaamisen kehittämistyötä keskipohjalaisittain
Hankekoordinaattori Tarja Viitala
12.10–12.35 Mielenterveysstrategia ja sen toimeenpano
THL:n erikoissuunnittelija Saara Rapeli (etäyhteys)
12.35–13.10 Mielenterveyden ensiapukoulutukset mielenterveysosaamisen vahvistajana
Mieli ry:n päällikkö Tiina Lumijärvi
13.10–13.25 Keskustelu ja kysymykset
13.25–13.40 Kahvitauko
13.40–14.40 Mielenterveysoikeudet: yhdenvertaisuus, osallisuus ja hyvä arki
psykiatri ja kliininen opettaja Matti Kaivosoja
14.40-15:00 Keskustelu ja kysymykset
15.00–15.30 Minun tarinani - tie mielenterveyskuntoutujasta kokemusasiantuntijaksi
kokemusasiantuntija Kimmo Vasalampi
15.30-15.45 Loppusanat
Asiakkuus- ja osallisuuspäällikkö, hankejohtaja Jussi Salminen

