
Halsuan Kuntatiedote vk 2 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 21.1.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
Koronatiedote 13.1.2021 
Keski-Pohjanmaa on koronaviruksen leviämisen perusvaiheessa, mutta voimassa olevat 
suositukset säilyvät ennallaan.  Suositukset ovat voimassa 14.2.2021 saakka.  
Kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt yli 12-vuotiaille (aiemmin yli 15-vuotiaille). 
Määräyksistä ja suosituksista tarkemmin linkistä: Määräykset ja suositukset - Soite 
 
Urheiluhalli suljettu ulkopaikkakuntalaisilta. 

 

Jääkiekkokaukalo 
Varattu klo 19.30 jääkiekonpelaajille, mikäli pelaajia on paikalla. 
Tulossa Meriläiseen jää pienemmille luistelijoille. 
 

 
Lasten HIIHDOT Käpylässä ke 20.1.2021 klo 19 
Huom! Lähtöpaikka harjun puolella ja ilmoittautuminen lähtöpaikalla.  
Perinteisellä hiihtotyylillä. Pakkasraja -15 astetta. 
Käpyhovi ei ole käytössä, mutta wc käytössä. Lisätietoja löytyy HT:n 
hiihtojaoston sivuilta. 

Huomioidaan turvavälit. 
   Tervetuloa!  Liikuntatoimi / Hiihtojaosto 

 
 

Kuntojumppa jatkuu  

torstaina 21.1.2021 ulkona lenkkeilyn ja kuntopiirin merkeissä klo 18-19 

Kokoontuminen koulun takapihalle klo 18. Pakkasraja -20 astetta. 

Muistetaan turvavälit.   Terveisin liikuntatoimi 

 

Heppakerho alkaa taas! 

16.1. lauantaisin klo 12-13 Karhulahden tilalla. Uudet ja vanhat jäsenet ovat tervetulleita☺️ 

Ilmoitathan jos haluat uutena kerhoon p. 044 973 7511 Rebekka Helin 

Vetäjänä: Rebekka Helin & Ella Lokasaari 

Tanssikerho jatkuu! 
Aloitamme urheiluhallin tiloissa sunnuntaina 17.1. 

Pienet (eskari-2lk) klo 12-13 

Isot (3lk-9lk) klo 13-14 

Vetäjänä: Rebekka Helin p. 044 973 7511 

Aiempaa tanssitaustaa ei tarvitse☺️ 

 

Muistathan huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä, sekä saavuthan terveenä vain 

kerhoon. 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi
https://korona.soite.fi/suositukset/


 

 

Halutaan vuokrata peltoa p. 0400 532 581 

 

 

Yritykset huomio koronatukea haettavissa 

Hae kustannustukea TEMiltä 
Jos yrityksesi liikevaihto on koronasta johtuen laskenut yli 30 % kesä-lokakuu 2020 

vertailukauteen kesä-lokakuu 2019 nähden hae kustannustukea 

TEMiltä https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/ 

Kaikkien toimialojen yritykset (myös yksinyrittäjät) voivat hakea kustannustukea TEMiltä toisella 
hakukierroksella, joka on auki 21.12.2020-26.2.2021. Tukea haetaan palkkakuluihin (myös 
yrittäjän palkkakuluihin rinnastettavat yksityisnostot) ja joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin. 

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian 
seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. 

Olethan yhteydessä, jos tarvitset apua. 
Mari Keiski projektipäällikkö, Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa 
+ 358 (0)44 7809 715 mari.keiski@kosek.fi 
  

Business Finlandin TKI-lainan hakuaikaa jatkettu 14.5.2021 asti 

Business Finlandin tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa 
toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää 
liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai 
kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla 
uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. TKI-lainaa voi hakea 14.5.2021 
saakka. Projektin toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. 
  
Lisää tietoa lainan ehdoista ja hakemisesta Business Finlandin sivuilta osoitteesta: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin 
  

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia 
jatkettu 30.6.2021 asti 

Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen 
enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen 
myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. 
  
Lisää tietoa kehittämisavustuksen ehdoista, hakemisesta sekä väliaikaisesta muutoksesta ELY-
keskuksen sivuilta osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus 
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