Halsuan Kuntatiedote vk 23 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 16.6.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Ilmoituksia jättäessänne pyydämme huomioimaan, että kuntatiedote jaetaan
joihinkin talouksiin vasta maanantaisin.

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi
perhepäivähoitajan toimen

Halsuan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana perhepäivähoitajan toimi, alkaen 1.8.2022
tai mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin.
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
toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: hannejy@halsua.fi tai koulutoimistoon (Perhontie
29, 69510 Halsua).
Hakuaika päättyy torstaina 30.6.2022 klo 15.00.
Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain (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

Halsuan kunta

KUULUTUSAJAN PIDENTÄMINEN RAKENNUSLUPAHAKEMUSTEN
VIREILLE TULOSTA
Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden rakennusluvat
Rakennuslupahakemukset perustuvat suunnitelmaan, missä Honkakankaan alueelle sijoitetaan 16
tuulivoimalaa ja Kanniston alueelle 20 tuulivoimalaa. Yhteensä 36 tuulivoimalaa.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Rakennuslupahakemuksista kuullaan naapureita MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti.
Rakennuslupahakemusten suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä Halsuan kunnan kotisivuilla,
www.halsua.fi/kuulutukset sekä Halsuan kunnantalolla rakennustarkastajan työhuoneessa
30.05. – 23.06.2022.
Lausunnot tulee toimittaa 23.6.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen
Halsuan kunta / Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kauppisentie 5, 69510 Halsua
tai sähköpostitse tekninen@halsua.fi
Lisätietoja antavat:
Halsuan kunta
Kauppisentie 5, 69510 Halsua
Antti Tuominiemi
Tekninen johtaja
puh. 040 680 2220
tekninen@halsua.fi

OX2
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
Heli Harjula
Projektipäällikkö
puh. 040 668 2304
heli.harjula@ox2.com

Halsua-viikko on 2.-10.7.
Perinteinen pihakirppiskierros järjestetään lauantaina 2.7. klo 10–16.
Pihakirppikseen osallistuvia myyjiä pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 16.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen sini.pannula@halsua.fi tai puhelimitse 040 680 2208.
- nimi, osoite ja lyhyesti, mitä tuotteita on tarjolla
Kun kaikki kirpputorin pitäjät ovat tiedossa, teemme kartan kohteista ja julkaisemme sen kuntatiedotteessa sekä kunnan Facebook-sivuilla. Halsua-viikon alustava ohjelma julkaistaan seuraavassa
kuntatiedotteessa.

Tervetuloa leireilemään!
Kauan odotettu lasten Päiväleiri starttaa ensi viikolla!
Leiri on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille
ja toteutetaan klo 10-14 seuraavina päivinä:
vko 24:

13.-17.6.

vko 25:

20., 22.-23.6. (ei 21. ja 24.6.!)

vko 28:

11.-15.7.

Leiriohjaajana toimii Iina Koskela ja apurina Kirsi Myllykangas.
Leiripäivät täyttyvät monenlaisesta aktiviteetista sisällä ja ulkona.
Varaa mukaasi sään mukainen vaatetus, tarpeeksi evästä ja reipasta leirimieltä!

Mielessä kesäjuhlat, mutta paikka hakusessa?
Ei hätää!
Idyllinen museon Renkitupa on vuokrattavissa koko kesäajan.
Mahdolliset tiedustelut ja varaukset: Hanne puh. 040-6802 240
Sini puh. 040-6802 208

HALLIN KESÄKÄYTTÖ
Kesä- ja heinäkuussa hallilla EI varattuja vuoroja (bocciaa lukuunottamatta) eli halli vapaasti
käytettävissä
.
Punttisali käytössä kaikille punttisalinmaksun
suorittaneille
Nautinnollisia treenihetkiä!
Liikuntatoimi

PESÄPALLOA HALSUALLA
Halsuan Toivo saa perjantaina 17.6.2022 klo 18.00 vastaansa
Oulaisten Huiman kotiottelussa maakuntasarjassa. Kioski auki. Vapaa pääsy.
Tervetuloa kannustamaan!

Halsuan seurakunnan lasten leiripäivä:
Ti 21.6. klo 9–16 Lasten leiripäivä: "Sinä olet aarre", 6–9-vuotiaille Majakan
leirikeskuksessa. Mukavaa kesäistä ohjelmaa lapsille, mm. frisbeetä, musiikkia, leikkejä,
uintia ja hartaushetkiä, Heidi Hietalahti, Minna Kalliokoski, Henna Mäkinen, Kari Jyrkkä ja
Juha Karhulahti.
Leirimaksu 10 euroa, perheen muilta lapsilta 7 euroa. Leirimaksu sisältää ruokailut.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä (nimi, ruoka-allergiat, huoltajan sähköpostiosoite)
Heidi Hietalahdelle (p.0456772697) pe 17.6. mennessä.

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Tulossa YLLÄTYSRETKI torstaina 16.6.2022!
Lähtö Kotikuluman pihasta klo 9.00 ja paluu n. klo 18.00. Matkalla monenmoista mukavaa katsottavaa ja ainakin ruokaillaan matkan aikana. Matkan hinta 10 €/ jäsen sekä kolikoita mukaan arvontaa varten. Ilmoittautuminen ma 13.6. mennessä Maili Ruuska 040 5765694.
ELÄKELÄISTEN TAPAAMINEN JA TEATTERI-ILTA pe 8.7.2022.
Ohjelmassa ruokailu klo 16.30, musiikkiesityksiä, avaussanat Veli-Pekka Halmila,
teatterinäytös "Yllätysvieraita" alkaa 18.30, väliajalla yhdistys tarjoaa kahvit ja n. 20.30 lähdemme
kotimatkalle. Lähtö Kotikulumasta klo 14.00 ja hinta 15 €/jäsen.
Wanhat Wehkeet tarjoaa vapaan pääsyn museon näyttelyihin.
Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiseen tapaamiseen.
Järjestää Eläkeliiton Karstulan yhdistys.
Ilmoittautumiset su 19.6.2022 mennessä Maili Ruuska 040 5765694.

KESÄN 2022 HALSUALAISTEN UIMAKOULU
Vetelin uimahallissa ma 27.6.- pe 1.7. klo 13–14.30.
Hinta: uimakoulu + kuljetus yht. 35 €, sisaralennus 5 €.
Mukaan pääsevät syksyllä koulunsa aloittavat ja sitä vanhemmat lapset. Viikolla on alkeiskurssi ja
pidemmälle ehtineiden kurssi, joilla voi suorittaa merkkejä. Halsualta järjestetään kuljetukset aiempaan tapaan. Tarkempia tietoja myöhemmissä kuntatiedotteissa. Ilmoittautumiset tekstiviestinä
numeroon 040 718 3688 tai sähköpostilla halsua4h@halsua.fi
Laittakaa viestiin uimakoululaisen nimen lisäksi ikä ja huoltajan nimi ja yhteystiedot.

Minulla on vakaumus, että pellontekokelpoisia maita olisi hyvä käyttää ensisijaisesti peltona.
Tämän johdosta tarjoan ostettavaksi koivua kasvavia entisiä peltoja ja taimikoita kartan mukaisesti hiukan yli 6 ha verran. Maaperä on enimmäkseen jotain hiekansukuista. Eteläisellä lohkolla on vanha purkukuntoinen ulkorakennus. Käy itse tutustumassa, älä häiritse talon asukasta.

Myyn puut itse pois, eli tarjoa maapohjasta.
Tarjoukset toivotaan sähköpostitse osoitteeseen janne.seppala@aalto.fi 15.7.2022 mennessä,
puhelin 0445001676. Maksuajasta voidaan neuvotella.

Halsuan kotiseutumuseon kesäkauden avaus
keskiviikkona 15.6. klo 12.00. Kahvitarjoilu, musiikkia. TERVETULOA!
Museon Aukioloajat 15.6. alkaen heinäkuun loppuun ke-su klo 12–18, ma-ti suljettu.
Vapaa sisäänpääsy!

METSÄILTA HALSUALLA TIISTAINA 14.6.2022
LOUNASKAHVILA KOTIKULUMA KELLO 19.00-21.00
KAHVITARJOILU
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista
metsäasioista. Paikalla metsäasiantuntijoitamme esittelemässä seuraavia aiheita:
-

Yksityisteiden tiekuntapalvelu, Jyrki Holm
Metsäkiinteistöjen välitys, Timo Heikkilä
Ojitus ja suometsien kunnostus, Jarkko Koskela
Halsuan metsäasiantuntija, Heikki Pykäri
MHY:n jäsenyys ja edunvalvonta, Pentti Etelämäki

Ilmoittaudu mukaan syksyn mielenterveyden ensiapu® -koulutuksiin
Meidän Mielessä -hankkeen seuraava Mielenterveyden ensiapu® 2 (MTEA2) -koulutus 15.11. ja
22.11.2022. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa mielenterveyden ongelmista. Koulutus on kaikille avoin ja maksuton.
Ilmoittautumiset:
https://hrmpublic.services.plat.fi/kpshpPublicTraining/public?PAGE=PublicTrainingCalendar
Mikäli hanke saa jatkorahoitusta ajalle 1.1.–30.6.2023 mielenterveyden ensiapukoulutuksia tullaan vielä järjestämään jatkohankkeen aikana. Suunnitelmissa on järjestää mahdollisen jatkorahoituksen aikana yksi
MTEA2- ja kaksi Nuoren mielen ensiapu ® (NMEA) -koulutusta.
Mielenterveysosaamisen vahvistamiseen Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa tähtäävä Meidän
mielessä -hanke etsii kiinnostuneita ohjaajakoulutuksiin osallistujia. Tavoitteena on saada kokoon 15 osallistujaa, jolloin Mieli ry:n kouluttaja pitää koulutuksen Keski-Pohjanmaalla.
Koulutus on osallistujille ilmainen.
Ohjaajakoulutukseen voit osallistua, mikäli olet käynyt mielenterveyden ensiapukoulutuksista joko
MTEA1:n, MTEA2:n tai Nuoren mielen ensiapukoulutuksen. Ohjaajakoulutus toteutetaan eniten osallistujia
keränneeseen ryhmään. Ohjaajakoulutuksen jälkeen voit kouluttaa uusia mielenterveyden ensiapukoulutuksen osaajia alueelle.
Kiinnostuitko? Ilmoittautumiset ohjaajakoulutuksiin 29.8.2022 mennessä hankekoordinaattori
Tarja Viitalalle, tarja.viitala@soite.fi.

