
Halsuan Kuntatiedote vk 40 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 13.10.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 

TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA 

 

Halsuan kunta hakee TOIMISTOSIHTEERIÄ toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.  

Virkasuhde alkaa 1.1.2023. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä riittävää työkokemusta alalta. 

Tehtäväkuvaan kuuluvat asuntoasioiden hoito ja arkistonhoitajan tehtävät sekä muut  erilaiset toi-

misto- ja asiakaspalvelutehtävät. Taloushallinnollinen osaaminen katsotaan eduksi.  

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Palkkaus KVTES mukaisesti. 

Kirjalliset hakemukset on jätettävä 24.10.2022 klo 15 mennessä osoitteella: 

 Halsuan kunta 
 Kauppisentie 5, 69510 HALSUA 
 kuoreen merkittynä ”toimistosihteeri” 

tai sähköisesti halsua.kunta@halsua.fi 

Hakemukseen on liitettävä todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä muut mahdolliset 

tiedot, joilla voi olla vaikutusta valintaan.  

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-

dentilastaan. 

Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 jari.penttila@halsua.fi tai talous-

johtaja Marko Malvisto 040 6802210 marko.malvisto@halsua.fi . 

 

Halsualla 6.10.2022 

 

HALSUAN KUNNANHALLITUS 

 

Hei kaikenikäiset, innokkaat liikkujat!  

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus päästä testaamaan tämän vuoden uutuusliikuttajaa, 

helmihyppynaruja. Hyppynarukouluttajat Olli Toivola ja Suvi Kattilakoski tulevat 

pitämään helmihyppynarutilaisuuden pe 14.10. klo 18.00 koulun liikuntasaliin. 

Helmihyppy”naruilu” sopii kaikenikäisille: nuorimmat käyttäjät ovat olleet 4-vuotiaita ja vanhimmalä-

hes 80- vuotiaita. Naru on huomattavasti helpompi hallita helmien tuoman painon vuoksi, joten 

tämä sopii loistavasti aloittelijoista aivan taitajiin asti. 

Mikäli paikalle eksyy urheilijoita, niin Ollilta saa parhaat vinkit kuntoilijan ja kilpajuoksijan narutree-

neihin! 

Illan aikana on oiva tilaisuus hankkia omat helmihyppynarut ilman toimituskustannuksia. Narut ovat 

Pohjois-Karjalaista, kotimaista käsityötä ja värimaailma on laaja. 

Tervetuloa kokeilemaan ja liikkumaan!   Liikuntatoimi 
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Vapaat vuokra-asunnot 

http://www.halsua.fi/palvelut/vuokra-asunnot/ 

 Asunnon koko Vuokra Vuokraan sisältyy 

As Oy Halsuan Pappilanpelto 
Lähdetie 3 A 1 

2h+k+s, 58 m2 360,99 € vesi/jätevesi 

As Oy Halsuan Pappilanpelto 
Lähdetie 3 B 1 

2h+k+s, 47 m2 303,01 € vesi/jätevesi 

As Oy Halsuan Peltopyy 
Peltotie 6 B 1 

1h+tupak+khh+s, 
55,5 m2 

366,07 €  

As Oy Kanervakoto 
Kanervatie 4 as 2 

3h+k, 78,5 m2 424,33 € vesi/jätevesi ja lämmitys 

Ylishopia 
Tuomaantie 22 A 1 

1h+tupak, 38 m2 
(remontoitu) 

396,40 € vesi/jätevesi, lämmitys 
ja käyttösähkö 

Ylishopia 
Tuomaantie 22 A 3 

1h+tupak, 38 m2 
 

377,90 € vesi/jätevesi, lämmitys 
ja käyttösähkö 

 

Tiedustelut vuokra-asunnoista: Sini Pannula 040 680 2208, sini.pannula@halsua.fi 

 

Halutaan vuokrata tai ostaa peltoa lisääntyneen eläinmäärän  
tarpeisiin. 
Arsi 040 7713 148  
Aatu 040 9380 722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Meidän Mielessä -hankkeen COVID-19-seminaari 24.10.2022 
klo 12.00-15.45 

Paikka: Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola, Yritystalo Evald, kokoustila Aava ja Teams-etäyhtey-
dellä. 

Tervetuloa Meidän Mielessä -hankkeen järjestämään COVID-19-seminaariin kuulemaan asiantun-
tijoiden luentoja koronapandemian vaikutuksista mielenterveyteen 24.10.2022 klo 12.00-15.45. 

COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät mielenterveys- ja riippuvuusongelmien lisääntymisenä 
kaikenikäisillä. Lasten ja nuorten kohdalla pandemia näkyy ahdistuneisuutena ja ikääntyneiden yk-
sinäisyyden kokemuksena. Seminaarissa pyritään asiantuntijaluentojen sekä keskustelun avulla 
tunnistamaan COVID-pandemian vaikutuksia mielen hyvinvointiin ja valmiuksia niiden hoitami-
seen. 

Seminaari on ilmainen ja kaikille avoin. Seminaariin voit osallistua paikan päällä kokoustila Aa-
vassa. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse tarja.viitala@soite.fi tai johanna.lang@soite.fi 
17.10.2022 mennessä (max. 40 henkilöä). Voit myös seurata seminaaria Teams-etäyhteydellä (ei 
ilmoittautumista) osoitteessa: 

Seuraa seminaaria etänä täällä 

COVID-19-pandemian vaikutukset mielenterveyteen 

12.00–12.05 Seminaarin avaus 
Meidän Mielessä -hanke, hankekoordinaattori 

12.05–13.35                   Tutkimuksellinen näkökulma COVID-pandemian vaikutuksista nuoriin ja                 
  nuoriin aikuisiin 

Psykologi Tiina Tuominen, Mieli ry. (etäyhteys) 
13.35–13.50                   Kahvitauko 
13.50–14.50                   Päihteidenkäytön riskeistä kohti parempaa jaksamista 

Päihteet ja työelämä -yksikön päällikkö Pirkko Hakkarainen, A-klinik-
kasäätiö (etäyhteys) 

14.50–15.00                   Keskustelu 
15:00–15.30                   Mieli meissä! 

Johtava koulukuraattori Sanna Sarkkinen-Vuorinen ja johtava koulupsyko-
logi Johanna Puumala, Kokkolan kaupunki 

15.30–15.45                   Seminaarin päätös 
Asiakkuus- ja osallisuuspäällikkö/hankejohtaja Jussi Salminen, Soite 
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Kaustisen seutukunta tiedottaa 

 

 
 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elin-

voimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja mo-

nipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtai-

sista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 

 

Kaustisen seutukunta lähtee mukaan valtakunnallisen kiertotalouden green deal -sopimuk-

sen valmisteluun.  

Valmisteluun osallistuu 80 toimijaa, ja mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, 

yritys- ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä rakentamisen alan toimi-

joita, mikä antaa vahvat lähtökohdat vaikuttavuudelle. Kaustisen seutukunta on mukana ainoana 

seutukuntana, ja maaseutualueista on mukana Kaustisen seudun lisäksi vain Utajärven kunta Poh-

jois-Pohjanmaalta.  Lue tiedote kokonaisuudessaan seutukunnan www-sivuilta! 

 

 

PROXION PLAN OY SUORITTAA RADIOVERKKOJEN MITTAUKSIA KAUSTISEN 

SEUTUKUNNAN KUNTIEN ALUEELLA LOKAKUUSSA 

 

Mittaukset suorittava liikkuva 5G-mittalaboratorio-auto mittaa Kausti-

sen seutukunnan alueen radiotaajuuksia ja tietoliikenneverkon toimi-

vuutta. Auto on varustettu Proxionin tarroilla ja erottuu normaalista tie-

liikenteestä. Auto ei liiku kotitalouksien pihapiireissä, mikäli asiasta ei 

ole erikseen kiinteistöjen omistajien kanssa sovittu. Mittausten tar-

kempi ajankohta ilmoitetaan Perhonjokilaakso ja Lestijoki -lehdissä. 

Mittaukset ovat osa Kaustisen seutukunnan 5G Scout –hanketta.  
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Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu! 

KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoit-

teessa https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu mahdollistaa ver-

kostoitumisen suurhanketoimijoiden kanssa.  

Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257. 

Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suur-

hankkeiden toimijat etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molem-

min puolin edelleen myös sähköpostitse ja puhelimitse.  

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE 

Kasvuohjelma -hankekokonaisuus 

 

 

 

KAIKUMA-hankkeen koulutuksia loka-marraskuussa Kaustisella ja Halsualla 

KAIKUMA –hanke järjestää koulutustyöpajoja kulttuurimatkailuun ja digitaaliseen löydettävyyteen 

liittyen. Koulutukset ovat maksuttomia ja sopivat monenlaisille toimijoille (yritykset, yhteisöt, yhdis-

tykset, freelancerit, joiden toiminta liittyy matkailuun, kulttuuriin tai tapahtumanjärjestämiseen) 

Kaustisen seudulla, joten tule mukaan avoimin mielin! 

Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian, kuitenkin viimeistään 17.10. mennessä! 

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät täältä:  

https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/hhh-1/ 
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