Halsuan Kuntatiedote vk 8 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 3.3.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Koululaisten talvilomaviikon vuoksi osa kunnanviraston henkilökunnasta
pitää myös vuosilomiaan ensi viikolla. Tullessasi asioimaan virastolle,
varmistathan paikallaolon soittamalla.

Haku päällä!
Oletko vailla työtä ja voisit tehdä lyhyitäkin sijaisuuksia?
Koululla tarvitaan aika ajoin päiväksi tai pidemmäksi ajanjaksoksi siistijän ja/tai keittäjän sijaisia.
Mikäli koet, että sinusta olisi sijaistamaan jompaankumpaan tehtävään ja pystyt
tarttumaan töihin lyhyelläkin varoitusajalla, ilmoita meille!
Yhteydenotot ja lisätietoja: Hanne Jylhä, hannejy@halsua.fi, 040-6802 240.

HUOM. hallin käyttäjät!
Lisäys hallin käyttövuoroihin:
- maanantaina klo 17–19: yksityisvuoro
Tilanne päivitetty kunnan nettisivuille ja hallin ilmoitustaululle.
Liikuntatoimi

Kaustisen fysioterapian, HALSUAN TOIMIPISTEELLÄ
Tiistaina 1.3 klo 12.30–13.30 ohjattua lihasvoimaharjoittelua
(painotus jalkalihasten ja keskivartalon lihasten treenaamisessa).
Jumppapassi sekä E-passi ja Smartum-setelit käyvät maksuvälineinä.
Tunnin hinta 6 €. Tunnille osallistuminen edellyttää, että pystyt omatoimisesti
tehdä lattiatason harjoitteita!
(Miian tiistai-illan jumpat jatkuvat tiistai-iltaisin koulun salissa klo 18.45–19.45,
viikolla 11 ei jumppaa).
Muistakaahan myös, että kuntosalin käyttö tiloissamme iltaisin ja
viikonloppuisin myös yksityisille. Kuukausivuokra 25 €, kerta 5 €.
Liikuttavaa vuoden jatkoa!
Miia (Halsuan toimipiste 0406726150)

Kaustisen 4H ja Kaustisen eräkerho järjestävät ulkoilupäivän lauantaina 5.3.
klo 12–16 Syvälammen montulla (os. Jylhäntie 592, Kaustinen).
Ohjelmassa airsoftia lumeen raivatulla kentällä, lisäksi on mahdollisuus maksulliseen lohen pilkintään. Tarjolla mehua ja makkaraa. Halsuan nuorille järjestetään
kuljetus, mikäli lähtijöitä on riittävästi. Ilmoittautumiset Timolle ke. 2.3. klo 16.00
mennessä tekstiviestillä 040 718 3688.
LAKEAHARJUn lasketteluretki peruuntui vähäisen ilmoittautumisen vuoksi.

Ulkoliikuntakampanja 1.3.-31.3.2022
Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet ja
Perho järjestävät yhdessä ulkoliikuntakampanjan.
Kampanja on voimassa 1.3.-31.3.2022. Kampanjan
pääpalkintona arvotaan kaikkien osallistuneiden
kesken 200 € arvoinen lahjakortti Intersport liikkeeseen.
Kampanjassa mitataan mikä kunta käyttää
suhteessa väkilukuun eniten aikaa ulkoliikunnan
parissa. Voittava kunta saa itselleen tunnustuksena liikuntakampanjoiden kiertopokaalin.
Osallistujakortteihin merkitään aika, jonka on käyttänyt päivän aikana ulkoliikuntaan.
Arvontaan osallistumiseksi edellytetään vähintään 5 suoritusta. Osallistujakortteja saa
vapaa-aikatoimien ilmoittamista paikoista, Halsualla kunnanvirastolta. Palauta osallistujakortti viimeistään 4.4. mennessä kuntasi vapaa-aikatoimelle.

Ulkoliikuntahaaste osallistujakortti
Merkitse korttiin nimesi, osoitteesi, puhelin numerosi ja miten paljon käytit aikaa
ulkoliikunnan parissa. Viidellä suoritusmerkinnällä olet mukana arvonnassa.
Palauta kortti kotikuntasi vapaa-aikatoimelle 4.4.2022 mennessä.
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