Halsuan Kuntatiedote vk 21 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 28.5.2020 klo 12 mennessä, osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %.

Halsualaiset yhdistykset
Kunnanhallitukselta haettavien toiminta-avustusten hakuaika päättyy 29.5.2020 klo 15.

Kunnossapitoavustukset yksityisteiden tiekunnille hakemuslomakkeet on
palautettava Halsuan kunnan rakennus- ja ympäristötoimistoon 31.5.2020 mennessä.
***********************************************************

Kunnanvirasto avoinna 1.6.2020 alkaen.
Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukien haku on auki
Koronavirusepidemiasta kärsivät maaseudun yritykset voivat 18.5. alkaen hakea korona –
kriisitukea ELY-keskuksista. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat
yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon
sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.
Kyseiset toimijat ovat aiemmin rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piirien
ulkopuolelle. Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. ELY-keskukset
käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on
heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen
tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa
kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita. Tuki on
tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä
työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tuen määrä on 5 000–
10 000 euroa, ja tukea voi saada korkeintaan 80 % esitetyistä menoista. Tukea voi käyttää
yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-,
kiinteistö- ja vuokrakuluihin.
Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä
suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat
ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille, ja joiden
tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Tukea voi
saada 5 000–10 000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 % esitetyistä menoista.
Kalatalouden väliaikaista tukea voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen
tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen.
Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien
merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana. Tuen määrä voi olla korkeintaan 80 %
ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi
olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon
yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan.
Tarkemmat tiedot siitä mihin tuki on tarkoitettu, mitkä ovat tukiehdot sekä ohjeet tukihakemusten
tekemiseen löytyvät ELY-keskuksen sivuilta osoitteesta: https://www.elykeskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki
Lisätietoja antavat: Jarmo Finnilä, Kaustisen seutukunta, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538
Erkki Laide, Kaustisen seutukunta, yritysneuvoja, p. 044 561 2154
Timo Pärkkä, Kaustisen seutukunta, projektipäällikkö, p. 040 757 3519

YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2020
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään su 31.05.2020 klo 20.00 Ylikylän kuntotalolla. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Osuuskunnan hallitus kokoontuu ennen varsinaista kokousta su 31.5.2020 klo 19.00 kuntotalolla.
Hallitus valitsee tässä kokouksessa keskuudestaan (tai ulkopuolelta) uuden puheenjohtajan ja
tarvittavat toimihenkilöt.
Vesiosuuskunnan vesilaitoksen hoitajina toimii:
Toivo Kunelius
gsm: 040-8341 418
Juha Hotakainen
gsm: 040-5855 095
Hyvät vesiosuuskunnan asiakkaat (mittariliittymät):
Kirjatkaa vesimittarinne kulutuslukemat (kohtaan LUKEMA 1:), muut mahdolliset mittarit ja niiden
lukemat kohtaan ”LUKEMA 2” jne. Voitte jättää alla olevalla ilmoituksella vesimittarinne lukeman
Ylikylän kuntotalolla EKOPISTEESSÄ olevaan punaiseen postilaatikkoon. Laatikossa lukee
teksti ”Vesiosuuskunta mittarilukemat”. Laatikko tuodaan paikalle toukokuun viimeiselle viikolle ja
viedään pois kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Pyrkikää lukemaan mittari 31.5.2020, jos
mahdollista. Jos mittari on esim. niin likainen, ettei lukemasta saa selvää, palauttakaa silti lipuke
laatikkoon muuten täytettynä ja laittakaa siihen esim. teksti ”Likainen, ei voinut lukea” (ei luentalisää).
Niille asiakkaille, jotka eivät ilmoita lukemaa, käymme lukemassa mittarin ja lisäämme vesilaskuun
10 €:n luentalisän.
Hallitus
leikkaa => --------------------------------------------------------------------------------------------- <= leikkaa
ja palauta alaosa täytettynä kuntotalon ekopisteen postilaatikkoon 8.6.2020 mennessä.
VESIMITTARILUKEMA 2020.
LUKEMA 1:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit pääkäyttöpaikka)

LUKEMA 2:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit)

LUKEMA 3:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Täydet vesikuutiometrit muut mittarit)

LUKEMAN PÄIVÄYS:

_ _ _ _. _ _ _ _. 2020

KÄYTTÖPAIKKA:

_________________________
(Asiakkaan nimi, laskun maksaja)

KÄYTTÖPAIKAN OSOITE:

___________________________
69570 KARVONEN

