
Halsuan Kuntatiedote vk 34 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 2.9.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 
 

 

Kunnanvaltuuston kokous to 2.9. kello 19.00. 
Asialistalla maakunnalliset luottamushenkilöpaikat sekä tilintarkastusyhteisön valinta.  

 

Liikekeskuksen varaston tyhjennys ma 30.8. klo 9.00 alkaen 
Varastolta (Perhontie 2 / Lestijärventie 1) saa vapaasti viedä tavaraa  

mm. ikkunoita, sisä- ja ulko-ovia, keittiökaappeja, komeroita ym.  

Ei varauksia vaan tavara on vietävä heti pois.  

 

Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Bingoillat peruutettu toistaiseksi kokoontumisrajoitusten vuoksi. Jatkamme syyskuussa, mikäli 
tilanne niin sallii. 

 

Kauneuspiste auki la 4.9 klo 10–13 uudessa osoitteessa Kotipesän kiinteistössä!  

Tervetuloa tutustumaan Oriflamen syksyn uutuustuotteisiin! Asioimaan pääsee muulloinkin, kun 
sovitaan ajankohdasta, puh. 0405156335/Satu 

 

Yhteisvastuukeräys 

Kauppinen-Joentaustien kinkeripiirin yhteisvastuun keräyslipas on kunnantoimistolla 

adressipöydällä. Keräys jatkuu elokuun loppuun.  

 

Puolukan osto alkaa Käpyhovin alakerrassa  

ma 30.8. klo 17–18.  

Puolukoiden tulee olla punaisia ja puhdistamattomia.  

Hinta selviää ostopäivänä.  

Alle 29-vuotiaille nuorille lisäbonus!  

Lisätietoja, Timo Marjusaari 040 718 3688  

 

Tervetuloa juhlimaan kanssani lauantaina 28.8. kello 14 lähtien  

osoitteeseen Tuominiementie 2. 

 -Sini Hotakainen 

 

 
 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


 

Kaustisen seutukunta tiedottaa 
 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme 

elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa 

ja monipuolista yhteistyöverkostoa. 

 

 
 

 

Yrittäjä -kustannustuesta neljäs hakukierros!  

Haettavissa olevan kustannustuen tukikausi on 1.3.2020–31.5.2021.   

Tuen hakuaika alkaa 17.8.2021 klo 09.00 ja päättyy 30.9.2021 klo 16.15 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden  

1.  liikevaihto on covid19-pandemiasta johtuen pudonnut yli 30 % vertailukauteen näh-

den   

2. yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia eli palkkakuluja ja/tai joustamat-

tomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa, vähintään 2000 euroa   

HUOM!   

✓  Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti 

jäänyt alle kyseisen summan.   

✓ Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustu-

kea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan. 

✓ Myös yksinyrittäjät voivat hakea kustannustukea. 

Lisätietoja tuesta Valtionkonttorin www-sivuilta osoitteesta:  

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/ 

 

Lisätietoja ja apua tuen hakemiseen saat myös Kaustisen seutukunnasta:  

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154, erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi  

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538, jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi   

 

 

 

Kaustisen seutukunta selvittää valokuidun laajentamisen mahdollisuuksia.  
Kuitua kylille -hankkeessa kootaan kattava tieto alueen tietoliikenneyhteyksien laajentamistar-

peista sekä valokuituyhteyksistä kiinnostuneista asukkaista ja yrityksistä.  

Osallistu kuitukyselyyn osoitteessa www.kuituakylille.fi  
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Elämä Solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä! 

Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja arjenhallintaan. 

Tuemme elämän solmukohdissa, ja autamme pääsemään eteenpäin elämässä. MUKAAN voi-

vat tulla 16–64-vuotiaat työelämän ulkopuolelle ajautuneet, syrjäytymisvaarassa olevat tukea 

tarvitsevat, heikossa työmarkkina-asemassa olevat tai elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tu-

kea ja ohjausta kaipaavat henkilöt. 

 

Hankkeessa keskitymme juuri sinun vahvuuksiisi, ja tuemme yhdessä mietittyjen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Palvelut tuodaan tarvittaessa osallistujan kotiin saakka. Hankkeessa on myös 

ryhmätoimintaa, jonka sisältöä suunnitellaan osallistujien tarpeet ja tavoitteet huomioiden yh-

dessä osallistujien kanssa. 

 

Mukaan-ryhmät kokoontuvat kaikissa seutukunnan kunnissa joka toinen viikko. 

Mukaan Halsualla: perjantaisin 10–12.00, seurakuntatalo  

 

Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan tai Mauriin!  

 

Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi 

Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi 

 

 

 

  

 

 

Yhdessä uuteen harrastukseen? Kyytiin2-hanke auttaa alkuun 
 

Harrastuksiin kulkeminen on usein kalliimpaa kuin itse harrastus. Kuljettamiseen kuluu aikaa ja 

rahaa, liikenteen ympäristövaikutuksia unohtamatta. Tutustu Kulukuri.comin harrastuskyydit-

osioon, ja mieti voisiko sinunkin harrastuksiisi kulkea yhdessä?  

Lisätietoja: Tomas Luoma, p. 040 142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 
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