Halsuan Kuntatiedote vk 26 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 4.8.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsuanjärven uimarannan veden laatu
Halsuanjärven uimarannan veden laatu on tutkittu 16.6.22.
Veden laatu on todettu hyväksi, sinilevää ei havaittu. Tutkimustulokset
päivittyvät kunnan kotisivuille ajankohtaista osioon.

Päiväleiriläiset!
Päiväleirin viimeinen viikko on vko 28 (ma 11.- pe 15.7.).
Saamme leirivieraaksi tiistaina 12.7. pesäpallospesialisti
Mikko Kanalan
Leiriläiset voivat miettiä etukäteen kysymyksiä Mikolle, liittyen pesäpalloon ja Mikon pesäpallouraan. Jos kotoa löytyy
räpylää, mailaa ja/tai palloa, otathan ne mukaan.
Antoisia leirihetkiä kaikille!

Halsuan Vesi Oy kehottaa asukkaita harkittuun veden käyttöön niin, ettei pihanurmikoita kasteltaisi vesijohtovedellä ja loma-asunnoilla tulisi tarkistaa, että huuhteluventtiilit ovat varmasti kiinni.

59. Miljoonaravit Käpylässä su 3.7. klo 18.00
-ponilähdöt klo 17.15 ja 17.30
-lasten keppihevoslähdöt klo 17.45 (alle kouluikäiset), klo 17.55 (kouluikäiset)
Ilmo kepparikisoihin klo 17.00–17.30 Käpyhovilla TAI Hjy:n Facebookissa
messengerin kautta klo 16 mennessä!
-10 kärrylähtöä ja monte, taattua ravitunnelmaa
-Paikalla mm. Kolomen kokin Katupaja (ne ihanat hampurilaiset) ja Liisankankaan jäätelö & Reijon
lakupiste, Käpyhovilta saa keittoa.
-Lippu 10 € sis. käsiohjelman. Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.
Tervetuloa! Halsuan Hjy

Olemme lomalla 8.-24.7.2022. Nautitaan kesästä.
P&P MoniToimi

Lisäyksiä/korjauksia Halsua-viikon ohjelmaan
tiistai 5.7.
•
•

Klo 13 Lauluryhmä Eloa laulaa (ja laulattaa) tuttuja hengellisisä lauluja
Hopiakartanon pihapiirissä.
Klo 19 Lauluryhmä Eloan laulutuokio Perennapuistossa

torstai 7.7.
• klo 19 kesäillan hartaus museolla
Ohjelma
o Puheenvuorot: Jiska Gröhn, Etsiikö joku vielä jumalaa? Pasi Palmu, Kadonnut ja löytynyt ihminen. Jouko Heikkinen, Löytynyt ihminen-huolista ja pelosta vapautuminen.
o Siionin kanteleen lauluja, Annimari Kentala
o Musiikkia Aune ja Satu Riihimäki
o Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen kahviraha Sley:n työlle Keski-Pohjanmaalla
lauantai 9.7.
• klo 10–14 Liikekeskuksen avajaiset ja toritapahtuma Liikekeskuksen pihalla

Avajaisissa mukana Kotikuluma, Hoivakuluma, Kaustisen fysioterapian Halsuan toimipiste, Satun
kauneuspiste ja Halsuan kunta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klo 10 tapahtuman avaus ja alkutervehdys Marko Malvisto, Halsuan kunta
Kunta tarjoaa 200:lle ensimmäiselle kävijälle leivoskahvit
Peräkonttikirppis (ei paikkamaksua)
Poniajelua lapsille klo 10-12
Leikkikoirien MatchShow klo 13 (kaikki osallistujat palkitaan)
Karaoke klo 10-14
Saappaanheittokisa klo 12 (Sarjat: miehet, naiset, tytöt ja pojat. Sarjan voittajalle palkinto)
Torimyyjiä mm: Sisustus Tiina, Kentalan luomutila (ehkä mansikkaakin tulossa pieni erä),
Halsuan viinitila, Henna Åhman – ENJOneuvoja-kodin puhdistusmenetelmä ilman
kemikaaleja, Anneli Karhulahti (mm. ruisleipää).
Pehmistä ja muurinpohjalättyjä myynnissä
Kaikkien kävijöiden kesken arvontaa (liikekeskuksen yritykset tarjoavat palkinnot)
Arvontaa ja tuotetarjouksia liikkeissä
- Kotikulumassa tarjouksena muurinpohjalätyt 3 €, makkaraperunat 7 € ja pizzan ostajalle
juoma kaupan päälle.
- Satun kauneuspisteellä tarjouksia
- Fysioterapiassa arvontaa. Tervetuloa tutustumaan mm. kuntosaliin. Kuntosalin vuokraus
iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisille.

Hoitokuluman Leena lomailee 30.6.–10.7. sekä 28.7.–3.8.
Marjusaaren Maamiesseuran siivooja lomalla 4.7.-7.8.22.

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa uudelleen haettavaksi
perhepäivähoitajan toimen

Halsuan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana perhepäivähoitajan toimi, alkaen 1.9.2022
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 31.7.2022 klo 15.00.
Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Perhepäivähoitajan toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Aiemmassa haussa mukana olleet hakemukset huomioidaan tässä haussa.

Lisätietoja antavat:

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

Menut löydät myös netistä! Seuraa kotisivuja, Facebookia ja Instagramia.

