
Halsuan Kuntatiedote vk 17 / 2020 
seuraavaan ilmoitukset to 30.4.2020 klo 12 mennessä 

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

 
 

Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä, 

ehkä mahdollisesti myös 15 vuotta täyttäneitä. 

         KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 

Työpaikkoja pääasiassa teknisellä sektorilla, esim. ruohonleikkuu tai perennapuisto.  
Työaika rajoittuu ajalle 1.6. - 31.8.2020 niin, että yksi henkilö voi olla työssä enintään 3 
kuukautta. Palkka on kiinteä sopimuspalkka käsittäen loma- ym. korvaukset. Palkan suuruus on 
n. 700 €/kk. Työaika 6h/pv. 

Hakemukseen on henkilötietojen ja syntymäajan lisäksi laitettava toivomus työtehtävistä ja työn 
ajankohdasta. Hakemukset on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna pe 8.5.2020 klo 15 
mennessä osoitteella Kauppisentie 5, 69510 Halsua, tai vapaamuotoisena sähköpostina 
osoitteella halsua.kunta@halsua.fi  

Hakulomake löytyy tämän kuntatiedotteen takaa tai voi tulostaa kunnan kotisivuilta. 
 

 

 
 

Tukihaku ja lisätiedot: www.kaustisenseutu.fi 

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta 

aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät 

voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. 

 

 

KOIRANOMISTAJAT Ulkoiluttaessasi koiraasi huomioithan sen 
jättämät jätökset, etteivät ne jää ihmisten kulkureiteille. 
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Talous- ja velkaneuvontapalvelut 

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu 
yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja 
elinkeinonharjoittajille. 

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi 
kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat 
voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa. 

Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja maksuohjelman sekä muiden 
edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen. 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelua saa valtion oikeusaputoimistoista. Voit kääntyä minkä 
tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta. Palvelua on mahdollista saada 
myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä. 

Pikavipit ja vakuudettomat luotot ovat kallis ratkaisu koronaviruksen aiheuttamiin 
talousvaikeuksiin ja niitä kannattaa välttää, vaikka oma talous olisi tiukilla. 
Maksujärjestelyistä kannattaa neuvotella velkojien ja perintätoimistojen kanssa ja miettiä 
muita ratkaisuja. 

• Mikäli et pysty maksamaan laskua tai lainan lyhennystä eräpäivänä, ota yhteys laskun 
lähettäjään jo ennen kuin lasku on myöhässä ja yritä sopia uusi maksuaikataulu. 

• Monet pankit ovat ilmoittaneet tarjoavansa maksuttomia lyhennysvapaita 
henkilöasiakkailleen koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa. Yrityksiltä ja 
perintätoimistoilta toivotaan vastuullisuutta silloin, kun kuluttaja pyytää maksujärjestelyjä 
tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 

• Laskut kannattaa maksaa tärkeysjärjestyksessä. Maksa ensin asuminen eli vuokra tai 
käyttövastike, asuntolaina, sähkö- ja vesilaskut. Seuraavaksi muut välttämättömät menot 
kuten ruoka, puhelin, päivähoito, vakuutukset. Mieti voitko karsia jostain menoista, kuten 
lehtitilauksista tai viihdepalveluista. 

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen 

oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. 

Talous- ja velkaneuvonta palvelee koronaviruksesta huolimatta arkisin klo 8.00–16.15. Yhteyttä 

talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa puhelimella. Puhelinnumerot löytyvät oikeusaputoimistojen 

sivulta. Voit ottaa yhteyttä mihin tahansa oikeusaputoimistoon asuinpaikasta riippumatta. 

 

Neuvontaa saa myös chatista arkisin klo 10–12. 

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto, puh. 029 566 1245  

Sähköposti: pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 
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Kotiinkuljetuspalvelu-pilotti halsualaisille! 
 

Halsuan kunnan alueella käynnistetään kuljetuspalvelukokeilu 30.4.2020 alkaen. Kokeilussa 

hyödynnetään kunnan alueella olemassa olevia torstaisin ajettavia taksien kuljetusreittejä. 

Kokeilun ensisijainen tavoite on kartoittaa tarvetta kuljetuspalvelulle poikkeusoloissa, mutta 

samalla testataan, olisiko palvelulle tarvetta normaalioloissa. Kokeilu jatkuu ensimmäisessä 

vaiheessa kesäkuun loppuun, jonka jälkeen päätetään jatkosta.  

 

Kuntalaiset voivat tilata 5 € hintaan kotiinkuljetuksen torstaisin, kuljetuskokeilussa ovat aluksi 

mukana K-Market Halsua, A´ la Miina, Kakkukangas sekä Jenni Kentala tmi. Palvelu toimii 

siten, että yhdellä kuljetusmaksulla saa tilattua tuotteita kaikilta kokeilussa mukana olevilta 

yrittäjiltä. Taksiautoilija vastaa tuotteiden kuljetuksesta keskitetysti ja perii asiakkaalta 

kuljetusmaksun, maksu suoritetaan käteisellä tai kortilla tuotteita vastaanottaessa. Tuotteiden 

jakelu koteihin tapahtuu torstaisin lounasaikaan n. klo 11-12 välillä. Lounaskuljetukset ovat 

ajallisesti etusijalla, jonka jälkeen tulevat muut kuljetuksessa olevat tuotteet.  

 

Kotiinkuljetuksesta sovitaan toimittajan kanssa tilauksen yhteydessä. Kuljetuspalvelukokeilu 

koskee aluksi vain elintarvikkeita. 

 

Yhteystiedot kokeilussa mukana oleville yrittäjille:  

 

K-Market Halsua 

- p. 06-863 6043  

- www-osoite: https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-halsua  

- facebook: https://www.facebook.com/kmarkethalsua/  

- HUOM! K-Market Halsuan kuljetuspalvelu toimii normaalisti muina päivinä!  

 

Kakkukangas, Tarja Kangas  

- Tilauksesta valmistetut täytekakut, voileipäkakut, juustokakut, sekä muut 

makeat ja suolaiset leivonnaiset. 

- p. 040 750 4966 

- facebook: https://www.facebook.com/kakkukangas  

 

A´la Miina, Miina Aronen  

- Lounas etukäteen ilmoitetun mukaisesti, seuraa Facebookia!  

Tilauksesta kakut, leivonnaiset sekä suolaiset  

- p. 040 827 8362  

- www-osoite: https://alamiina.fi/  

- facebook: https://www.facebook.com/alamiina.fi/.  

 

Jenni Kentala tmi  

- Hunajaa sekä luomukaurahiutaleet ja -jauhot 

- p. 040 766 3234  

 

Muitakin halsualaisia elintarviketuottajia kutsutaan mukaan kokeiluun. Jos kiinnostuit, niin ota 

yhteyttä: Marko Malvisto, p. 040 680 2210. 
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     HAKEMUS HALSUAN KUNNAN KESÄTYÖHÖN 2020 

 

Palautetaan pe 8.5.2020 klo 15 mennessä sähköpostilla tai kunnanvirastoon. 

sukunimi ja etunimet 

henkilötunnus   puh. 

osoite 

kotikunta 

 

ammattikoululainen   lukiolainen 

peruskoulun päättävä  muu 

oppilaitoksen nimi 

jatkuuko nykyinen opiskelu syksyllä?  kyllä  ei 

valmistumisvuosi 

oletko hakenut opiskelemaan? 

muut erityisseikat (esim. koulutus, työkokemus, jatkokoulutus) 

 

Toivottu hallinnonala ja tehtävän luonne (tekninen, vapaa-aika) 

1.  

2. 

3. 

 

olitko kesätöissä v. 2019  en  kyllä  missä 

erikoistaidot ja harrastukset 

omistatko ajokortin, jos niin minkä? (auto/traktori/mopo) 

toivottu työn ajankohta 

onko sinulla tiedossa muuta kesätyötä 

Ilmoitathan meille, mikäli saat kesätöitä muualta! 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle työpaikan 

saantia varten. 

 

päiväys   allekirjoitus 

 

 


