
Halsuan Kuntatiedote vk 16 / 2020 
seuraavaan ilmoitukset to 23.4.2020 klo 12 mennessä 

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

 

Kunta tiedottaa 

Koulut, päiväkoti ja perhepäivähoito 

Perusopetuksen lähiopetus on keskeytetty ja opetuksessa on siirrytty 
etäopetukseen. 
 

Valtioneuvoston 30.3. tekemän päätöksen mukaisesti rajoituksia varhaiskasvatuksessa ja 

lähiopetuksessa eri koulutusasteilla jatketaan. Tämä tarkoittaa, että opetuksen 

poikkeusjärjestelyjä jatketaan ainakin 13.5. asti. 

• Varhaiskasvatusta järjestetään kaikille lapsille ja perheille, joiden lasten hoitoa ei ole 

voitu järjestää muulla tavoin. Valtioneuvoston suositus on, että vanhemmat hoitavat 

mahdollisuuksien mukaan lapset kotona.  

• Esikoululaiset ja vuosiluokkien 1-3 oppilaat voivat saada lähiopetusta, mikäli huoltaja niin 

haluaa. Hallitus kuitenkin suosittaa, että esikoululaiset ja 1 – 3 luokkalaiset olisivat 

kotona ja osallistuvat etäopetukseen. Tällä pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. 

*************************************** 

Suosi sähköisiä palveluja: 

Digitaaliset palvelut ja puhelinasiointi ovat nyt poikkeusolojen aikana erityisen tärkeässä 

roolissa yhteiskunnan toiminnan kannalta.  

Omakanta.fi www.kanta.fi hyödyttää sekä kansalaisia että sosiaali- ja terveyshuollon 

toimijoita. Omakannassa pääsee 

- mm. omat terveystiedot, reseptien uusimispyynnöt, hoitotahto 

 

Omaolo.fi www.omaolo.fi  

- hoidon tai palveluntarpeen ohjaus 

 

Koronabotti  

www.terveyskyla.fi/koronabotti 

- Koronavirusaltistukseen ja oireisiin liittyvät kysymykset 

 

 

Hävikkiruuan ja EU-ruuan jako (Perhontie 7) 

       pe 17.4. klo 17-18  

     pe 24.4. klo 17-18  

Huom aika!      la 2.5. klo 12-13 

Ruokajako on tarkoitettu kaikille! 

Ruuat jaetaan rakennuksen kuistilla olevilta pöydiltä, valmiiksi kasseihin pakattuina. 

Ruokakasseja haettaessa muistetaan pitää vähintään 3 metrin etäisyys toisiimme ja 

poistutaan alueelta, kun ruoka on saatu noudettua.   

Riskiryhmään kuuluville ruokakassin voi hakea myös joku tuttua tai omainen.  

Pidetään huolta toisistamme! 

Lisätietoja p. 0400 846 760 Esko / Lyhtyseurakunta 

 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
http://www.kanta.fi/
http://www.omaolo.fi/
http://www.terveyskyla.fi/koronabotti


 

 

Yksinyrittäjien tukihaku on käynnissä 

Yksinyrittäjille suunnattu tuki Halsualla on nyt haettavissa. Yksinyrittäjän tuen hakeminen 

toteutetaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa Kaustisen seutukunnan ottaessa vastaan 

yrittäjien tukihakemukset. Yksinyrittäjä täyttää tukihakemuksen seutukunnan verkkosivuilta 

www.kaustisenseutu.fi löytyvän linkin kautta. Kaustisen seutukunta neuvoo ja opastaa yrittäjiä 

hakemusten tekemisessä ja valmistelee saapuneet hakemukset kunnan päätöksentekoa varten.  

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten 

yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpidon ja muiden 

toimistomenojen kattamiseen. Kertakorvauksena maksettavaa 2000 euron tukea ei voi käyttää 

yrittäjän itselleen nostamaan palkkaan. Myönnetty tuki ei vaikuta työttömyyskorvaukseen ja tukea 

voikin hakea rinnakkain yrittäjille tarkoitetun työttömyysetuuden kanssa. 

Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavalle 

päätoimiselle yrittäjälle, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Päätoimiseksi yrittäjyys katsotaan, jos 

yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai 

laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kuukautta sitten tulee yrittäjän osoittaa, että jo syntynyt 

tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla 

Tukea voidaan myöntää myös kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti 

perustamatta kuitenkaan yritystä ja freelanceryrittäjälle, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä 

elinkeinonharjoittajana, toiminimellä, henkilöyhtiössä, osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. 

Tuen saamisen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 

koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset 

kannattavaan liiketoimintaan.  

Tarkempaa tietoa tuen myöntämisestä, tukiehdoista sekä ohjeet tuen hakemiseen löytyvät 

Kaustisen seutukunnan kotisivuilta: www.kaustisenseutu.fi. 

 

Lisätietoa yksinyrittäjän tuen hakemisesta antavat: 

Erkki Laide, Kaustisen seutukunta, yritysneuvoja, p. 044 561 2154 

Jarmo Finnilä, Kaustisen seutukunta, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538  

Timo Pärkkä, Kaustisen seutukunta, projektipäällikkö, p. 040 757 3519 

 

 

 

 

     Parturi-Kampaamo Hanna lomalla 23.4.-31.5.2020 
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Omatoimirastit huhtikuun loppuun asti maastossa 
Lähtö Meriläisen montulla, punaisesta postilaatikosta löytyy kartat. 

Radat: A-rata n. 4,9 km ja B-rata n. 1,5 km  

Rastipisteellä lippu, ei leimasimia, oma ajanotto. 

Suunnistamisen iloa! HT suunnistusjaosto ja Liikuntatoimi  

 

 

 

Koulun alapihalta löytyy ulkokuntolaite, joka on kaikkien 

kuntalaisten käytössä. 

Ulkokuntolaite tarjoaa uusia mahdollisuuksia monipuolistaa omaa 
ulkona liikkumista. 

Ulkokuntolaite soveltuu loistavasti eri-ikäiselle aikuisväestölle 
kuntotasosta riippumatta. Vastuksena laitteissa toimii kehon oma 
paino.   
 
 

 

 

 

 

Otamme vastaan  

KURSSITOIVEITA JA –IDEOITA 
lukuvuodelle 2020 – 2021 

 
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä kurssitoiveesi ja –ideasi  

opiston kotisivuilla olevalla lomakkeella. Yhteystiedot alla. 

 

Ota rohkeasti yhteyttä myös, jos olet itse halukas pitämään 

kurssin kansalaisopistossa tai tunnet jonkun, jolla on osaamista 

ja kiinnostusta siihen. 

  
050-5790151, 050-5790163 

info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 

www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 
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Perhonjokilaakson kansalaisopiston kuulumisia 

Koronaepidemian vuoksi kansalaisopiston lähiopetus keskeytettiin 16.3. alkaen ja 

Valtioneuvoston määräämät rajoitustoimet ovat voimassa ainakin 13.5.saakka. Muutamilla 

kursseilla opetus jatkuu etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. Lähiopetusta emme enää 

käynnistä kevään aikana, vaan käännämme katseet ensi syksyyn. 

Kansalaisopiston johtokunta päätti, että keskeytyneiden kurssien pitämättä jääneet tunnit noin 

kolmen viikon osalta siirretään pidettäväksi syksyllä 2020 pidentämällä lukukautta muutamalla 

viikolla. Näin ollen lukuvuonna 2019-2020 jo laskutetuista kurssimaksuista ei tehdä palautuksia. 

Keväällä koronatilanteen vuoksi kesken jääneitä lyhytkursseja ei laskuteta.  

Huhtikuulle suunnitteilla ollut 50v-juhla ja -näyttely siirtyy kevääseen 2021. Tarkempi ajankohta 

ilmoitetaan lähempänä. Juhlavuodeksi on valmistunut opiston 50-vuotisesta toiminnasta 

koostettu monipuolinen sähköinen historiikki sekä opiston nykypäivästä kertova video. Ne 

julkistetaan lähiaikoina. Seuraa ilmoittelua Perhonjokilaakso-lehdessä sekä opiston nettisivuilla 

ja Facebookissa. 

Tämä kevät on hyvin poikkeuksellinen ja vaatii meiltä kaikilta sopeutumista mm. sosiaalisen 

kanssakäymisen välttämiseen. Toivotaan, että syksyllä pääsemme taas normaalisti 

harrastusten pariin ja tapaamaan toisiamme yhteisen tekemisen äärellä.  

Nautitaan kevään tulosta ja luonnon heräämisestä! 

Perhonjokilaakson kansalaisopisto 
Aino Salo, rehtori 
info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 
www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 

 

 

 

Lämmin kiitos kaikille, jotka jättivät 

pääsiäistervehdyksen julkaistavaksi! 
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