
Halsuan Kuntatiedote vk 3 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 28.1.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

 
Tarkennuksia talviauraukseen vanhuksille 
On tarkennettu rakennusten määrittelyä, pihatietä ja vanhusten ikärajaa. 
Koskee vakituisessa asuinkäytössä olevia asuinrakennuksia. Tämä rajaa 
ulkopuolelle muut rakennukset, kuten loma-asunnot, jotka eivät ole vakituisessa 
asuinkäytössä.  
Vanhuksiksi katsotaan 75-vuotiaat ja sitä vanhemmat.  
Auraus koskee vain pihateitä siltä osin, että asuinrakennuksen pihaan pääsee 
hälytysajoneuvoilla. Pihan muusta omakustanteisesta aurauksesta on sovittava 
erikseen auraajan kanssa. Lisäksi edellytyksenä on se, että vieressä oleva yleinen 
tie aurataan kunnan toimesta. 
 

Liukuesteet 

Yli 65-vuotiaille halsualaisille, jotka eivät ole kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä 

aiemmin hakeneet, on niitä edelleen jaossa kunnanvirastolla. Kokoja on M 38-40, 

L 41-43 ja XL 44-46.  

 
 
 

Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 27.1.2021 klo 19 
Lähtöpaikka harjun puolella ja ilmoittautuminen lähtöpaikalla.  
Vapaalla hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta. 
Kisoja sponsoroi Hietalahti&Pojat Oy 

Huomioidaan turvavälit. 
   Tervetuloa!  Liikuntatoimi / Hiihtojaosto 

 

 

 
 

 
Hiihtotempaus 
Lovelammin kodalle on tehty retkilatu, jotenka haastamme kuntalaiset hiihtämään 
laavulle 23.01-07.03.2021 välisenä aikana ja merkitsemään suorituksen 
postilaatikossa olevaan vihkoon. 
Kaikkien vihkoon merkittyjen hiihtosuoritusten kesken 
arvotaan palkintoja! 
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”Terveys reistailee, huolet painavat, ei saa 

nukuttua, rahahuolet kasaantuvat, yksinäisyys 

painaa, harrastuksia ei ole, kukaan ei tunnu 

välittävän…” 

 

Ei kenenkään tarvitse yrittää yksin jaksaa. Ota meihin yhteyttä niin aukaistaan 

solmut yhdessä. 

Hankkeessa saat turvaa ja tukea elämän- sekä arjenhallintaan. Tavoitteena on 

tukea elämän solmukohdissa ja auttaa pääsemään elämässä eteenpäin. 

Hankkeessa keskitymme juuri sinun omiin vahvuuksiisi ja tuemme tavoittamaan 

yhdessä mietittyjä tavoitteita askel kerrallaan. 

Päätavoitteesi voivat olla esimerkiksi etenemistä kohti koulutusta, työelämää tai 

muuta osallisuutta tukevaa toimintaa. 

Hankkeessa otetaan huomioon pitkät välimatkat sekä tuodaan palvelut 

osallistujan luo, tarvittaessa kotiin saakka. 

Hankkeessa on myös ryhmätoimintoja, joiden sisältöä suunnitellaan osallistujien 

tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa. 

MUKAAN voi tulla 16–64-vuotiaat henkilöt, 

jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, opinnot keskeyttäneitä, kotiäidit ja – isät, 

pitkään sairauslomalla olleet tai muuten syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. 

 

MUKAAN pääset ottamalla yhteyttä Mauriin tai 

projektipäällikköön, kummatkin ovat mukavia ja helposti 

lähestyttäviä ja ennen kaikkea luotettavia 

 

 

Mauri Uusitalo  
Sosiaaliohjaaja  
0404838718  
mauri.uusitalo@  
kaustisenseutukunta.fi  
Projektipäällikkö  
0401867351 

 


