
Halsuan Kuntatiedote vk 13 / 2023 
Seuraavaan ilmoitukset ti 4.4.2023 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Ensi viikon (vk 14) tiedotteeseen ilmoitukset jo tiistaina 4.4. klo 12 mennessä.

 

HALSUAN KUNTA 

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 

1.8.2023 alkaen: 

matematiikan päätoimisen tuntiopettajan viran 

Opetustunnit muodostuvat pääasiassa yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian 

tunneista. Työhön kuuluu lisäksi perusopetuksen atk-tukihenkilönä toimiminen. 

Katsomme eduksi kokemuksen tieto- ja viestintäteknologian käytöstä opetuksessa. Toivomme lisäksi kykyä huomi-

oida erilaiset oppijat ja monipuolisten opetusmenetelmien hallintaa. 

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 

(968/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. 

Toimeen valitun tulee toimittaa lääkärin lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen 

rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. 

Tehtävään asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika. Hakuaika päättyy 21.4.2023 klo 15.00. 

Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: 

sivistystoimi@halsua.fi tai postitse osoitteeseen:  

Halsuan Yhtenäiskoulu / sivistystoimi / Perhontie 29, 69510 Halsua  

Lisätietoja: rehtori Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240 

 

HALSUAN KUNTA 

Halsuan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 

1.8.2023 alkaen: 

äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan viran 

Opetustunnit koostuvat pääosin yläkoulun ko. aineiden tunneista. 

Arvostamme koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä, erilaisten oppijoiden 

huomioimista opetuksessa, joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. 

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 

(968/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. 

Virkaan valitun tulee toimittaa lääkärin lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen re-

kisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. 

Tehtävään asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika. Hakuaika päättyy 21.4.2023 klo 15.00. 

Hakemukset pätevyyden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen toimitetaan mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: 

sivistystoimi@halsua.fi tai postitse osoitteeseen:  

Halsuan Yhtenäiskoulu / sivistystoimi / Perhontie 29, 69510 Halsua  

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Lisätietoja: rehtori Hanne Jylhä, puh. 040-6802 240 

Halsuan kunnan elinkeinojen edistämismäärärahat vuodelle 2023 

Kunnanhallitus on päättänyt elinkeinojen edistämismäärärahojen käyttöperusteista seuraavasti: 

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 vä-

hintään 6 kk:n ajan, voidaan maksaa lisätukea 800 euroa työntekijää kohti. 

2. Yritysten kehittäminen. 

Erilaisiin suunnitelmiin ja yritysten kehittämisiin (esim. sukupolvenvaihdos, investoinnit, koulutukseen, kou-

lutusmatkat 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, ote-

taan se avustusta myönnettäessä huomioon. 

3. Monivuotiset erityisviljelmät perustamistuki 1000 €/ha (esim. mansikan, tyrnin, omenan, vadelman, me-

simarjan, ruusunjuuren, nokkosen, mustaherukan tai pensasmustikan viljely) 0,30 ha:sta - 5,00 ha:iin 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 300 €/yritys/vuosi 

 

Kansalaisopiston Halsuan taidepiirin näyttely Kunnantalolla 3.4.-28.4.2023  

viraston aukioloaikana.

 

Halsuan yrittäjät kutsuu kaikki halsualaiset yrittäjät aamupuurolle  

tiistaina 4.4. klo 08.00–09.00 Kotikulumaan! 

Keskustellaan puuron ja kahvin äärellä muun muassa polttoaineen jakeluaseman avajaisista ja muista ajan-

kohtaisista asioista!  

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille halsualaisille yrittäjille!  

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Halsuan terveysasemalla ei näytteenottoa 4-5.4.23.

 

Tämän talven viimeiset lastenhiihdot Käpylässä ke 5.4.2023 klo 19. 
Hiihtotyyli on vapaa. 
Palkinnot sponsoroi Terttu-mummu. 

 



PELI-ILLAT yläasteikäisille perjantaisin ns:n talolla klo 18–22.  

4H-TANSSIKERHO ala-asteikäisille kokoontuu koulun liikuntasalissa sunnuntaisin klo 12–14. 

Ohjaajana Iida Koskimäki (puh. 040 218 3571) 

4H-HEPPAKERHO ala-asteikäisille kokoontuu lauantaisin klo 14–15 Karhulahden tilalla. 

Ohjaajina Pihla Pahkasalo (puh. 044 240 5564) ja Josefiina Kangas.  

4H AIRSOFT-kerho kokoontuu seuraavan kerran Meriläisen montulla perjantaina 14.4.  

klo 15.15–17.15 jolloin evijärveläiset airsoftaajat tulevat vierailulle.  

 

Halsuan Maa- ja Kotitalousseura tiedottaa: 
 

Hygieniapassitentti Halsuan Yhtenäiskoululla ke 12.4. klo 18 
Alussa käydään läpi mallikysymyksiä (n 1 h) ja lopuksi tentti, testaajana Seija Varila. 
Materiaalia löytyy netistä: https://hygieniapassi.fi/opiskelumateriaalit 
Passin hinta 35 € ja alle 18 v halsualainen nuori 15 €. Maksu käteisellä tai lasku sähköpostiin. 
 

Salaattikurssi Yhtenäiskoululla 20.4. klo 17 (kesto n 3 h) 
Opettajana Niina Vihelä Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija. 
Kurssimaksu jäseniltä 10 € ja ei jäseniltä 20 €, maksu tilille etukäteen tai käteisellä paikan päällä. 
Kurssille otetaan 12 hlö. Ilmoittautumiset 14.4. mennessä Anu Karhukorpi 040 8279961. 

 

Meriläisen Martat 
Hei kaikki lapset ja lapsenmieliset! Pääsiäispupu on piilottanut suklaamunia maastoon.  

Etsintäpaikka ja -aika ensi viikon kuntatiedotteessa, etteivät munat katoa ennen aikojaan.... 

 

               Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

4.4.2023 Neulekahvila Kotikulumassa klo 13.30 
4.4.2023 Bingo koululla klo 18.00 
eSeniorit kirjastossa joka kuukauden ensimmäinen torstai.  
Pääsiäisen vuoksi siirretty seuraavan viikon to 13.4. klo 13.00. 

 
 

 

 

Ennakkotieto: 
Eläkeliiton Halsuan yhdistys ry on järjestämässä kevään aikana 4-osaisen luentosarjan, jonka aiheena on 
kuolema. Luentosarja käsittelee kuolemaa usealta eri näkökohdalta. Ensimmäinen tilaisuus on koululla 
sunnuntaina 23.4. ja käsittelee aihetta historian valossa. Seuraavat tilaisuudet pidetään kahden viikon 
välein, kuitenkin niin, että viimeinen tilaisuus on 30.5. Muut aiheet ovat: Kuoleman lähestyessä, 
Uskonnollisten yhteisöjen rooli ja Taloudelliset asiat. 
Ensimmäiseen tilaisuuteen saamme tamperelaisen kuoleman tutkijan ja sosiaalihistorian dosentin, tohtori 
Ilona Kemppaisen, sekä paikallista historiaa tietävän FM Maria-Elisa Marjusaaren. 
 
Anneli Kentala, puheenjohtaja 
Yhteystiedot: 
sähköposti: annelike(at)kase.fi 
puhelin: 040 5655425 

https://hygieniapassi.fi/opiskelumateriaalit


 
 
Perhonjokilaakson senioreiden terveyspisteellä nyt myös kuulolaitehuollot 

Perhonjokilaakson senioreiden terveyspisteellä voi jatkossa asioida myös kuulolaitehuoltoa koskevissa asi-
oissa. Ajan terveyspisteille voit varata maanantaista perjantaihin klo 8–9 välillä puhelimitse numerosta 
06 828 7321 tai sähköisen Omahoito-palvelun kautta.  

Senioreiden terveyspisteiden tarkoituksena on auttaa ja tukea ikääntyvää edistämään omaa terveyttään, 
hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Voit ottaa yhteyttä terveyteen liittyvissä asioissa silloin, kun oireesi ei 
vaadi akuuttia hoitoa.  

Terveyspisteestä saat hoito-ohjeita sekä neuvontaa oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon ja toiminta-
kyvyn edistämiseen. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata asiakkaan muille sosiaali- ja terveydenhuollon 
tahoille. 

Senioreiden terveyspisteiden toimintaan sisältyy mm.: 

• 70- ja 75-vuotiaiden terveystapaamiset kutsuttuina 

• terveysneuvonta/elintapaohjaus 

• rokotukset 

• kuulokojehuollot 

• kuulotutkimukset 

• verenpaineseurannat ja muut mittaukset 

 

 

Liikkeemme on suljettu pe 7.4. – ma 10.4.2023 

 

 

 

 

 

Liikkeemme on suljettu pe 7.4.- ma 10.4.2023. 

 



 


