
Halsuan Kuntatiedote vk 45 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 17.11.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa to 17.11. klo 10.00–10.30.  
 TERVETULOA! 

 

Halsuan Adventtikalenteri tulee taas 
 

Kutsumme kaikki Halsuan asukkaat, yhdistykset sekä yritykset järjestämään koko Halsuan 
adventtikalenteria ajalle 1.12.-24.12.2022 pääsääntöisesti klo 18.00, mutta muutkin ajat käy. 
Tapahtuman on tarkoitus olla kaikille avoin ja ilmainen. Kalenteri voi olla jouluvalojen 
sytytys, joulukranssin ripustaminen, yhteinen joululauluhetki, runo tai mikä tahansa muu 
jouluinen tervehdys, jonka haluat jakaa. Tapahtumat voi järjestää ulkona tai sisällä. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestäjäksi Mirja Mastokangas 040-7717137. 
Joulukalenterin tapahtumat osoitteineen julkaistaan viikoittain kuntatiedotteessa sekä 
päivitetään Tapahtumat Halsualla – Facebook-sivulle. 
 
    Joulumielellä Halsuan Maa – ja kotitalousseura 

 

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastoon maanantaina 28.11. klo 18 

keskustelemaan ”dekkarikirjailija” Heleena Lönnrothin teoksista, joita on kaikkiaan 
yli 40 ja useita niistä on lainattavissa kirjastosta. Käy lainaamassa ja tule mukaan 
keskustelemaan. Kyseinen kirjailija vieraili Halsuan kirjastossa perjantaina 11.11. 

 
 
Alueemme sosiaali-, terveys-, ja pelastuspalvelut siirtyvät Keski-Pohjanmaan  

hyvinvointialueen hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. 
 

Tule tapaamaan KD:n aluevaltuutettuja  
Kotikulumaan perjantaina 18.11. klo 16–18. 

 
Pizza- ja kahvitarjoilu. 

12 onnekasta saa mahdollisuuden paikan päällä suoritettavaan InBody- mittaukseen. 
 

Tervetuloa jakamaan ajatuksia kanssamme! 
 

  
 
 
 
 

 
Hanna-Lea Ahlskog          Hannu Kippo          Taina Koskela          Mauri Salo 

 

 

 
 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Oppilaskonsertti 
Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Perhonjokilaakson kansalaisopiston oppilaat esiintyvät  
Halsuan yhtenäiskoulun aulassa ke 16.11. klo 19.00.  
Tervetuloa kuuntelemaan. 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys  

19.11.2022 "Elämäni biisi" Ylikylän kylätalolla alkaen klo 19.00. Karaokelaulajat ystävineen toteut-
taa viiden halsualaisen toivomia lauluja, yleisö saa osallistua arvaamaan kenen biisi esitettiin.  
Kahvitauon jälkeen ilta jatkuu yhteislaululla ja karaoketansseilla. 

24.11.2022 Jouluruokailu Kotikulumassa. Omavastuu 15 €, ilmoittautuminen 18.11. mennessä  
Eija Mastokangas 0408684103 tai Kaija Kalliokoski 0451352465. 

 

Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen 
  

NMEA-koulutus on tarkoitettu 7–18-vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaa-
ville. Koulutus soveltuu esimerkiksi vanhemmille, opettajille, oppilashuoltoryhmän jäsenille, sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille sekä harrastustoiminnan ohjaajille. 
 
Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden var-
haista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysy-
myksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa sekä tarjota tukea ja 
apua. 
 
NMEA-koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten 
mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä pereh-
dytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin. Koulutuksessa poh-
ditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä on-
gelmia. 
  

Aika: 7. ja 8.12.2022 (2 eri koulutusryhmää) 
Koulutuksen yhteinen lähipäivä pidetään 7. ja 8.12.2022 klo 9–16, jonka jälkeen koulutus jatkuu 
itsenäisenä opiskeluna Moodle-oppimisalustalla verkossa 20.1.2023 saakka. 
Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola 
Laajuus: 14 oppituntia, 1 lähipäivä (7 t) ja verkkokurssi (4 viikon aikana 7 t) 
Ohjaaja: Hanna-Mari Pesonen, hanna-mari.pesonen@centria.fi 
  
Ilmoittautuminen: 30.11. mennessä sähköpostitse tarja.viitala@soite.fi 

 

 

 

 



 


