Halsuan Kuntatiedote vk 46 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 24.11.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi
perhepäivähoitajan toimen
Halsuan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana perhepäivähoitajan toimi, alkaen 1.1.2023.
Perhepäivähoitajana teet työtä omassa kodissasi, tarjoten varhaiskasvatuksessa oleville pienimmille (pääasiassa alle 3-vuotiaat) lapsille kodinomaisen kasvu- ja 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: sivistystoimi@halsua.fi tai koulutoimistoon
(Perhontie 29, 69510 Halsua).
Hakuaika päättyy perjantaina 9.12.2022 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

Halsuan Vesi Oy tarvitsee vielä 63 vesimittarilukemaa. Jos kulutus on ollut kohtuullisen tasaista vuosittain, kulutus voidaan laskuttaa myös arviolaskuna.
Muutoin kiinteistölle lähetetään vesimittarinlukija (maksullista).
sähköposti eija.aksela@halsua.fi

puhelin 040 680 2225

Liikkeellä on ollut painostavan sävyinen nuohouksen markkinointikampanja.
Varmistakaa nuohousta tilatessanne, että nuohous on ajankohtainen, jotta
vältytään ylimääräisiltä nuohousmaksuilta.

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 1.1.2023 alkaen
Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisen sijaisuuden
Sijaisuus kestää tammikuun loppuun 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 perjantaina 9.12.2022 klo 15.00.
Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: sivistystoimi@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

Halsuan kunnan elinkeinojen edistämismäärärahat vuodelle 2022
1. Uusien yritysten perustaminen. Tukea maksetaan 1000 euroa/yritys heti kun yritys on perustettu
ja yritystoiminta lähtenyt käyntiin. Mikäli aloittava yritys työllistää ensimmäisen toimintavuoden aikana yrittäjän lisäksi myös muita työntekijöitä vähintään 6 kk:n ajan, voidaan maksaa lisätukea 800 euroa työntekijää kohti.
2. Yritysten kehittäminen. Erilaisiin suunnitelmiin ja yritysten kehittämisiin (esim. sukupolvenvaihdos, investoinnit, koulutukseen, kehittämishankkeisiin, maksuvalmius/kannattavuuslaskelmiin)
maksetaan avustusta 50 %, mutta enintään 1000 €/yritys/v. Spv- suunnittelua ja siihen liittyviä laskelmia voidaan kuitenkin avustaa 80 %:n asti, yhden kerran. Mikäli samaan kehittämisselvittelyyn
saadaan tukea esim. ELY-keskukselta, otetaan se avustusta myönnettäessä huomioon.
3. Monivuotiset erityisviljelmät perustamistuki 800 €/ha (esim. mansikan, tyrnin, omenan, vadelman, mesimarjan, ruusunjuuren, nokkosen, mustaherukan tai pensasmustikan viljely) 0,30 ha:sta 5,00 ha:n asti.
4. Salaojitussuunnitelmatukea maksetaan 50 €/ha.
5. Metsätaloussuunnitelmiin 1 €/ha, maksukatto 100 €/hakija/vuosi.
6. Karjanjalostussuunnitelmien ja yksilötestausten käyntimaksu (enint. 90 euroa/tila/käynti).
7. Peltojen kasvuolosuhteiden parantaminen. Peltojen kalkitseminen ja/tai muun maanparannustuotteen käyttäminen, maksetaan avustusta 10 %, mutta enintään 200 €/yritys/vuosi.

Joulunajan ohjelmaa Halsualla
-

adventtikalenteri, alk.

to 1.12.

-

perinteinen Joulunavaus

pe 2.12.

-

itsenäisyyspäiväjuhla

ti 6.12.

-

Seeli Toivion joulukonsertti

ke 7.12.

-

yhteismyyjäiset

su 11.12.

-

kirkkokuoron joulukonsertti

su 11.12.

-

Aune Riihimäen laulukonsertti

ma 12.12.

-

alakoulun joulujuhla

ke 14.12.

-

kynttiläkirjasto

pe 16.12.

-

uudenvuoden vastaanottajaiset

la 31.12.

Järjestöt ja yksityiset:
Voitte halutessanne ilmoittaa tulevista
tapahtumista kuntaan sähköpostilla
kuntatiedote@halsua.fi. Keräämme
Halsualla järjestettävistä tapahtumista
tiivistetyn ”tapahtumakalenterin” kuukausittain. Tulevan kuukauden tapahtumat julkaistaan kuluvan kuukauden
viimeisessä kuntatiedotteessa.

Tarkemmat tapahtumakohtaiset infot ilmoitetaan myöhemmin.

Tulossa:
PERINTEINEN JOULUNAVAUS PERJANTAINA 2.12. KLO 16–19
-

joulupassi
kinkkubingo x 2
joulupuuro
myynti- ja esittelypöytiä
havukranssinteko
jouluinen valokuvauspiste
karaoke
liikekeskuksen nimikilpailu
ja tietysti JOULUPUKKI!

Lisää tapahtumasta ensi viikon kuntatiedotteessa...

Tervetuloa tekemään yhdessä ihanaa joulunaikaa!

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE ALOITTAA TOIMINTANSA 1.1.2023
Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri järjestää mahdollisuuden tavata Keskustan aluevaltuutettuja
Halsuan koululla sunnuntaina 20.11. klo 15 alkaen.
Tule paikalle juttelemaan ja keskustelemaan mieltäsi askarruttavista asioista!
Kahvitarjoilu!

Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.
Mitä kaipaat asuinalueellesi, mikä toimii, missä on toivomisen varaa?
Tule jututtamaan ”Valta kuuluu kansalle” aluevaltuutettua Linda Hagströmiä
Halsuan yhtenäiskoulun Draamatilaan
keskiviikkona 23.11 2022 klo 18.00–19.30
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Halsuan Joulu 2022 ilmestyy ensi viikolla
Kotiseutulehti on 26. ja siinä on sivuja 112 ja valokuvia
yli 200. Lehdessä on juttuja ja kirjoituksia monilta elämän
alueilta – joulu- ja perinneaiheisista ajankohtaisiin.
Lehden hinta on 10 euroa.
Lehtien myynti joka kotiin Halsualla aloitetaan
leijonien toimesta perjantaina 25.11.2022.
Lehtien myyntipaikat 28.11. alkaen: K-Market
Halsua, Jarmix ja Kunnantoimisto.
Lehti on hyvä lahja ja joulutervehdys
sukulaisille, ystäville kuin muillekin Halsuan
asioista kiinnostuneille.
LC- HALSUA/lehden toimituskunta

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Pe 25.11. klo 13 kaikille avoin kahvitilaisuus Halsua-talolla.
Leena Janatuinen omaishoitajayhdistyksestä, musiikki Joona Jussinmäki,
mukana myös Eija, Sinikka ja Tiina.

Meriläisen Martat
Perhonjokilaakson Marttojen yhteinen elokuvailta Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa
ke 30.11.2022 klo 18.00. Elokuva on Suon villi laulu ja hinta 10 €. Saa ottaa kaverin mukaan
samalla hinnalla. Klo 17.00 tarjolla iltapalaa 10 €. Ilm. 22.11. mennessä Maili Ruuska 040 5765694

Halsuan Yrittäjät ry:n vuosikokous
Kotikulumalla la 3.12. klo 18.00.
Ruokatarjoilun vuoksi ilmoittautumiset: 24.11. mennessä puh. 0400 456 964 tai
veli-matti.hotakainen@halsua.fi
TERVETULOA! Halsuan Yrittäjät ry hallitus

Lasten elokuva:
Paavo Pesusieni kuivalla maalla
to 24.11. klo 18 koulun draamaluokassa.
Vapaa pääsy.

MTK-Halsuan jouluruokailu
MTK- Halsuan pikkujouluruokailu pidetään MTK-jäsenille ravintola
Kotikulumassa perjantaina 9.12. klo 19:00.
Sitovat ilmoittautumiset 28.11. mennessä Sillanpää Jarmolle puh. 040 562 7000
tai Seija Kujalalle puh. 040 548 1514
Tervetuloa!
-MTK-Halsuan johtokunta

MTK-Halsuan sääntömääräinen kokous
MTK-Halsuan sääntömääräinen kokous pidetään Halsuan kunnantalolla
torstaina 1.12. klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
-MTK- Halsuan johtokunta

Tiistaina!
Musiikkia kotikulumalla!
Mies ja kitara, Veikko Siponkoski tulee viihdyttämään meitä
tiistaina klo. 14.30.
Tervetuloa päiväkahville!
Torstaina 24.11.2022 suljemme poikkeuksellisesti klo 15.
Yksityistilaisuus.

Kanalan Vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan Osuuskunnan alueella olevien
vesimittareiden lukemia 28.11.2022 mennessä, joko viestinä tai puhelimella
puh. 040 5655 425 tai sähköpostina anneli.kentala@halsua.fi
Ilmoituksen voi myös jättää Lestijärventie 1076, vihreä postilaatikko (joko tällä tai
muulla paperilla).
Vesiosuuskunnan toimesta tehdystä luennasta peritään maksu.
Vesimittarilukema: ______________________________________
Asiakkaan nimi ja päiväys _________________________________________
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 2 kahvipakettia!

