Halsuan kuntatiedote vko 4 / 2017
Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi
____________________________hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis ALV 24 %____________________________

Halsuan Yritystalolla tapahtuu pe 3.2. klo 16 - 20! (ent. Yläaste)
Me&i lasten ja naisten uusi kevätmallisto esillä,
tule tutustumaan ja kokeilemaan vaatteita.
Kauneuspisteellä päivitetään meikit uusiin sävyihin! Paljon meikkejä puoleen hintaan.
Tule tutustumaan ihonhoitotuotteisiin, NovAge ihonhoitosetit -50% norm.hinnasta!
Kahvitarjoilu ja arvontaa!
Tervetuloa!
________________________________________________________________________________________________________________________

Halsuan Laboratorio suljettu ti ja ke 7.2. - 8.2.17,
INR näytteet otetaan aamuvo:lla ma,ke-pe klo 8-10
________________________________________________________________________

Eläkeliiton päiväkahvitilaisuus pidetään teemalla "Terve askel".
Aiheesta tulee kertomaan ortopediteknikko Tommi Haapalainen Ortopediatekniikka Oy:sta.
Tilaisuudessa kerrotaan anatomiasta, askeleesta sekä yksilöllisistä pohjallisista.
Tilaisuus pidetään Halsua-talolla keskiviikkona 8.2.17 alkaen klo 13.
Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa kuulemaan tärkeästä asiasta huumorin keinoin!
_______________________________________________________________________________________

KIRJASTON LUKUPIIRI
Kokoonnumme kirjastoon keskiviikkona 15.2. klo 18.oo. Kirjana on Väinö Linnan
PÄÄMÄÄRÄ. Tutustumme myös Vapaussodan perinneliiton julkaisuun
MITEN SUOMI SAAVUTTI ITSENÄISYYTENSÄ. Tulkaa kaikki – uudet ja vanhat.
Kalevi ja Maria
________________________________________________________________________________________________________________________

Moniammatillinen REPPU-tiimi auttaa lapsiperheitä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen on perustettu REPPU-tiimi, joka
tarjoaa asiantuntijoiden apua perheen jokapäiväisiin haasteisiin. Terveys, jaksaminen, sosiaalinen
elämä, arkirutiinit, temperamenttihaasteet, parisuhdeongelmat; tiimissä mitkään perhe-elämän
solmut eivät ole vieraita tai vähäpätöisiä.
REPPU-tiimiin saa yhteyden oman alueen neuvolan, päivähoidon tai perhetyön kautta.
Perhonjokilaakson tiimi:

Marika Saari, sosionomi, tiimin vetäjä
Eila Furu, terveydenhoitaja
Merja Heikkilä, perheterapeutti
Emmi Huntus, päiväkodin johtaja
Saara Kangas, kiertävä erityislastentarhanopettaja
Katri Hyyppä, sosionomi
Anne-Maarit Karhula, sosionomi
Pauliina Linna-Pannula, terveydenhoitaja
Antti J. Saari, terveyskeskuslääkäri

Leikkaa talteen..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Likakaivojen tyhjennystä Puh. 0400 532 581

YRITYSTUET
Maaseuturahaston
Yritykset, alle 10 työntekijää
Perustamistuki
- esim. uuden yrityksen tuettavat
perustamistoimenpiteet
- tuen määrä 5 000-35 000
Yritykset, alle aina 50 työntekijään saakka
Investointituki
Yritykselle 35 %
Uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun
20 %, kun uusi laitos 30%
Elinkeinojen yritysryhmähanke 70 - 80 %
__________________________________
ELY- KESKUKSEN
RAHOITUSPALVELUT
TEM, yritysosasto Investointituki
Yritykselle 35 %
Analyysi
Yrityksen liiketoiminnan nykytila-analyysi ja
kehittämis- suunnitelman teko yhdessä
ulkopuolisen asiantuntijan kanssa 1-2 pv
•
Yrityksen osuus 220 € + alv/pv
tuettuna
Konsultointi
Priorisoidun kehittämissuunnitelman
toteuttamiseen eri osa-alueista: kasvu,
uudistaminen, tuottavuus ja talous,
markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja
henkilöstö, innovaatioiden kaupallistaminen.
•
Max. 1-15 pv/3 vuoden aikana,
hinta yritykselle tuettu- na 300 € + alv/pv
Koulutus
Pk-yritysten avainhenkilöille; teemoina
kasvun johtaminen, talouden ja
tuottavuuden johtaminen sekä
markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.
• Yrityksen omavastuu 30 % koulutuksen
kustannuksista
Kehittämiskartoitus
Yrityksen omatoimiseen
kehittämistarpeiden kartoitukseen,
 Maksuton

LEADER-RAHOITUS
Yrityksen investointituki 35 %
Elinkeinojen kehittämishanke 80 %
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen
kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen
tai yrityshankkeeseen.
Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset,
yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt.
Finnveran rahoitus mm
Finnvera-laina (aiemmin Investointi- ja
käyttöpääomalaina) on tarkoitettu sekä
uusille että jo toimiville pk-yrityksille
kotimaisten rakennus-, kone- ja
laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä
erilaisten omistusjärjestelyjen
rahoittamiseen.
Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa
kaikkia toimialoja lukuun ottamatta
varsinaista maatilataloutta,
metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.
•
50 000 € saakka laina on
mahdollista myöntää yritysneuvojan
lausunnolla
Lisätiedot em. tuki ja rahoitusvaihtoehdoista ja niiden perusteista
yritysneuvoja Mikko
Hänninen
mikko.hanninen@kase.fi,
044 5612 152

