
Halsuan Kuntatiedote vk 4 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset to 2.2.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Halsuan kunnan nuorisosihteeri ja Halsuan 4H:n toiminnanjohtaja Timo Marjusaari  

on palkittu vuoden nuorisotyöntekijänä Kokkolassa Villa Elbassa järjestetyssä  

nuorisotyön gaalassa. Paljon onnea Timo!  

 

Kiinnostaisiko ryhmämuotoinen liikunta?     

Jos vastasit kyllä, lähde rohkeasti mukaan!  

Vuorot hallilla: 

- naisten sähly    maanantaisin  klo 19-20 

- miesten sähly    keskiviikkoisin klo 19-21 

- yleinen jalkapallo    lauantaisin      klo 13-15 

Koulun salissa: 

- yleinen jumppa    tiistaisin      klo 19-20 

- lentopallo    sunnuntaisin klo 18-20  

Kaustisen fysioterapia/Halsuan toimipisteessä: 

- kansalaisopiston miesten kuntoryhmä  tiistaisin klo 15.30-16.30 

- kansalaisopiston 50+ -ikäisten kuntosaliharjoittelu torstaisin klo 15.30-16.30  

Kaikki ryhmiin vielä runsaasti tilaa. 

Tervetuloa nauttimaan liikunnasta ja hyvästä seurasta!  Liikuntatoimi 

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

30.1.2023 SPR:n koulutus vapaaehtoistyöstä klo 17.30 srk-talolla. 
2.2.2023 eSeniorit tavattavissa kirjastossa klo 13.00. 
10.2.2023 Avoin kahvitilaisuus Ylikylän kylätalolla klo 13.00. 
14.2.2023 eSeniorit-koulutus Kaustisen kunnantalolla klo 9–11. 

 

          Meriläisen Martat 

Maailman Suurin marttailta Hotelli Kaustisella ti 31.1.2023 klo 18 alkaen. Mennään porukalla viet-
tämään mukava ilta marttojen seurassa, ohjelmassa mm Teatteriduo Eliti, musiikkia, yhteislaulua, 
arvontaa... Ilmoittaudu su 29.1. mennessä, niin yhdistys maksaa sisäänpääsyn.  
Maili/0405765694 

 

Hiihtokoulu tiistaisin Käpylässä kello 19.  

Tyyli hiihtokoulussa on aina seuraavan päivän kisojen mukaan.  

Lasten hiihdot Käpylässä keskiviikkona 1.2. klo 19. 

                 Perinteinen hiihtotyyli. Hiihtoja sponsoroi Hietalahti ja Pojat Oy 

 

SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa to 2.2. klo 9.30–10.00.  

Tervetuloa kuuntelemaan! 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Tulossa naisten iltapäiväkahvit Majakalla 11.2. klo 12.30–16.00. 

Sanahalauksia Hanna Kivisalon seurassa. Musiikissa lauluryhmä Eloa. Vapaa pääsy.  

Tervetuloa!  

    -järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta 

 

 

Ystävänä palvelutalossa -koulutus 

Haluatko ryhtyä ystäväksi palvelutaloasukkaalle tai olla järjestämässä toimintaa palveluta-

lossa? 

Tervetuloa ystävänä palvelutalossa -koulutukseen! 

Aika: ma 30.1. klo 17.30–20.00. 

Paikka: Halsuan seurakuntatalo, Perhontie 24, Halsua 

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa vapaaehtoisia vierailemaan erilaisissa palvelutaloissa, tuki-

asunnoissa yms. 

Kenelle 

Koulutus sopii sekä ystävätoiminnasta kiinnostuneille että ystävätoiminnan peruskurssin käyneille 

vapaaehtoisille. 

Koulutuksen sisältö 

• Palvelutaloystävätoiminnan perusperiaatteet,  

toimintamuodot ja tehtävät 

• Palvelutaloympäristössä asuvan ihmisen ja hänen 

omaisensa kohtaaminen 

• Palvelutaloympäristön käytänteet 

Koulutus on maksuton. 

Tervetuloa! 

Lisätietoja: Tiina Karhulahti, 040 732 4117 

Kouluttaja: Hilkka Lehtinen, aluetyöntekijä, SPR Länsi-Suomen piiri 

Koulutuksen järjestää: SPR Kaustisen osaston Halsuan ystävävälitys, Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

ja Halsuan seurakunta. 

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella. 

 

 

 

 

 

 

 



Lyhty-seurakunta, Perhontie 7 

• Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin klo 18 

• Lyhtykirppis perjantaisin klo 12–18 

• Ruokajaot 10. ja 24.2. alk. klo 17  

Tervetuloa!  

 

PERHEHOITAJUUS VOI OLLA KODIN JAKAMISTA TAI RINNALLA KULKEMISTA 

Perhehoidosta 62-vuotias Eila Ohinmaa kuuli ensimmäisen kerran lähihoitajaopintojen aikana. Säännöllistä elämää 

kaivannut Eila ryhtyi heti toimeen, jotta saisi hoitokodin heidän maatilalleen Veteliin. 

– Meillä on iso talo, josta pienillä muutoksilla saatiin toimiva koti ikääntyneille. Pihapiirissämme on kanoja ja navetassa 

nuorkarjaa. Silmäniloksi laitetulla pihalla voi kesällä seurata kasvien kasvua, Ohinmaa kuvailee Rauhalan perhekodin 

puitteita. 

Rauhalan perhekoti on toiminut kuuden vuoden ajan. Alun perin toiveena oli jaksohoitoa tarjoava perhekoti, mutta jo 

heti perustamisen jälkeen saapuivat ensimmäiset pitkäaikaiset asiakkaat. Talo täyttyi puolessa vuodessa. 

– Perhekoti on pieni yhteisö, jossa vietetään paljon aikaa yhdessä. Hoitaja on aina läsnä, tuntee asukkaat hyvin ja 

huomaa mahdolliset muutokset voinnissa herkästi. Meillä kukaan ei ole yksin, Ohinmaa kertoo. 

Maarit Touronen löysi oman juttunsa kiertävänä perhehoitajana toimimisesta. Kohta vuoden ajan Touronen on kiertä-

nyt asiakasperheiden koteja kanta-Kokkolan alueella.  

- Kiertävänä perhehoitajana saan olla mukana ja tukena perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. Vaikeina hetkinä 

saan olla rinnalla kulkijana, mutta paljon on myös naurua, kahvinkeittoa ja ulkoilua, Maarit iloitsee.  

PERHEHOITOA AINUTLAATUISESTI ARJESSA 
Perhehoito on kodinomaista asumista perheessä, joka on halunnut tarjota asuinpaikan sitä tarvitsevalle henkilölle.  

Perhehoito soveltuu kaikenikäisille henkilöille, jotka ei syystä tai toisesta voi asua omassa kodissaan. Ikääntyvien koh-

dalla perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa ei ole enää hyvä ja turvallista olla, mutta monet aska-

reet onnistuvat yhä eikä tarvetta raskaammalle avulle ole.  

Perhehoitajaksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen päätös. Myös perhehoitoon muuttavalla on mahdollisuus 

tutustua perheeseen. Hyvän ja rikkaan yhteisarjen myötä uusi asukas voi asua turvallisesti yhdessä perheen kanssa ja 

kokea yhteenkuuluvuutta perheen arjessa.  

OLETKO KIINNOSTUNUT PERHEHOIDOSTA JA PERHEHOITAJUUDESTA? 
Perhehoitajana voit tehdä työtä omassa kodissasi sekä jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoidon asiakkaan 

kanssa. Parhaimmillaan perhehoitajuus tarjoaa sinulle uuden ja mielekkään työuran! 

Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen ja toisen kodissa työskentely? Haemme myös 

kiertäviä perhehoitajia, jotka tekevät työtä apua tarvitsevien asiakkaiden kotona.  

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON VALMENNUS MAALISKUUSSA 
Perhehoidon valmennuksessa saat tietoa perhehoitajuudesta. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoitajuuteen, 

vaan päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siihen soveltumisesta tehdään valmennuksen myötä yhdessä.  

Seuraava iäkkäiden palveluiden järjestämä perhehoitajien valmennus alkaa 14.3.2023. Tapaamiskertoja on yhteensä 

seitsemän. Valmennus päättyy 30.5.2023. 

Jos kiinnostuksesi heräsi, ota meihin yhteyttä! 

Palveluohjaaja, Anne Wennman, puh. 044 730 7927 

Vastuualuejohtaja, Heidi Lindqvist, puh. 040 806 5958  

 

 

                 Perhehoitaja Eila Ohinmaan mukaan  

              parasta perhehoitajuudessa on sen säännöllisyys. 



 

LAPSILAHJA VUONNA 2023 

Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuonna 2023 maksetaan 1000 euron lapsilahja 
vuonna 2020, 2021 ja 2022 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on 1.1.2023 ollut Halsua.  

Lapsilahjaa on haettava ma 13.3.2023 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä  
hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen palautus kunnanvirastolle tai sähköpostilla osoitteeseen 
sini.pannula@halsua.fi. Lomake löytyy myös Halsuan kunnan nettisivuilta.  

Lahja maksetaan ilmoitetulle lapsen pankkitilille 31.3.2023 mennessä tai aikaisemmin. 

Lisätietoja saa tarvittaessa kunnantoimistosta puh. 040 680 2211.  
 

KUNNANHALLITUS 
 

 
 
 
 

 

 LAPSILAHJA 
 

 

Ilmoitan, että hyväksyn Halsuan kunnan maksavan lapselleni tuhannen euron (1000) lapsilahjan. 

Lahja maksetaan lapsen pankkitilille. 

 

Lapsen nimi:       ____________________________________ 

Henkilötunnus:    ____________________________________ 

Tilinumero:          ____________________________________ 

 

 

 

Halsualla ___.___.2023  

Huoltajan allekirjoitus _________________________________ 

Nimenselvennys        _________________________________ 
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