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Haluaisitko päästä Justimuksen tv-sarjan kuvauksiin!!
KILPAILUKUTSU 10-22 vuotiaille Ylivieskalaisille!

OMAT HOODIT HAASTAA SUT!
Nyt sulla on tilaisuus kertoa, miltä elämä maistuu etäkoulussa, -töissä tai
miten paluusi kouluun tai töihin on sujunut. Me haluamme kuulla, mitä
sinulle kuuluu.
Kerro siis yksi tai useampi hyvä asia tästä erikoislaatuisesta tilanteesta. Kerro
myös, mitä aiot tehdä kotipaikkakunnallasi heti, kun esimerkiksi liikuntapaikat,
kahvilat, kirjastot, nuorisotalot ja muut kivat paikat avautuvat! Oo luova.
Jos olet 10 – 22 –vuotias ja asut jossakin allamainituista kaupungeista, lähetä
meille teksti, kuva tai video ajatuksistasi 31.5. mennessä ja osallistut kilpailuun,
jonka palkintona on Segway Ninebot ES2 –sähköpotkulauta ja pääsy
avustajaksi Justimuksen DUO2-tv-sarjan kuvauksiin elo-syyskuussa
2020. Voittajalle ilmoitetaan 6.6.2020 voitosta henkilökohtaisesti. Osallistujien
teoksia julkaistaan Omat Hoodit -kampanjan some-kanavissa pitkin kevättä. Voit
osallistua yhdellä tai useammalla teoksella. Voit osallistua yksin tai yhdessä
toisten kanssa. Mikäli osallistut ystäväsi kanssa yhteisellä teoksella, muistakaa,
että teoksen tulisi syntyä siten, että olette toisiinne etäyhteydessä. Lisätietoja
kisasta ja teoksen lähetysohjeet
www.omathoodit.fi
Omat Hoodit -kampanjassa mukana olevat kaupungit: Alavus, Huittinen, Iisalmi,
Ikaalinen, Imatra, Kalajoki, Kauhajoki, Kauhava, Keuruu, Kristiinankaupunki,
Kurikka, Laitila, Loimaa, Parkano, Raahe, Rauma, Riihimäki, Salo, Sastamala,
Savonlinna, Uusikaupunki, Valkeakoski, Varkaus, Ylivieska
Seuraa jo tehtyjä Omat Hoodit -videoita Instassa #omathoodit
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Tue paikallista yrittäjää -kampanja
Koronavirusepidemia on iskenyt voimalla pienyrityksiin.
Suosi kulutusvalinnoillasi PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ
ja auta säilyttämään palvelumme sekä työpaikkamme.
Pidetään Ylivieska elinvoimaisena!
- Tilaa pienyrittäjien verkkokaupoista
- Osta lahjakortteja
- Käytä kotiinkuljetusta
Ilmoita yrityksesi tiedot ja mahdolliset poikkeusolojen palvelut Ylivieskan
kaupungin nettisivuille www.ylivieska.fi ILMAISEKSI!
Lisätiedot ja materiaalit:
maria.rautionaho@ylivieska.fi

KORONA

YKSINYRITTÄJIEN TUKI
MYÖS ELÄKELÄISILLE!
Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt

RAVINTOLOILLE
TULOSSA UUSI
TUKIMALLI!

yksinyrittäjien koronatukeen

Hallitus on sopinut mallista, jolla

täsmennyksiä.

tuetaan ravintoloita työllistämisessä

Kunnat voivat nyt myöntää tukea
myös eläkeläisille.
ELÄKETULOT EIVÄT VAIKUTA
yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole
este tuen myöntämiselle, jos muut
ehdot täyttyvät.
Täytä hakemus Ylivieskan kaupungin
nettisivuilla www.ylivieska.fi
ja liitä seuraavat liitteet:
-Tilinpäätös 2019 (tai viimeisin

sekä hyvitetään kustannuksia, joita
yritykset eivät ole voineet sopeuttaa
lakisääteisestä rajoituksesta
aiheutuneeseen muutokseen. Hallitus
antaa esityksen eduskunnalle
lähipäivinä.
Uudelleentyöllistämisen tuki:
Tuetaan yritysten kykyä työllistää
työntekijöitä toiminnan käynnistyessä
uudelleen.
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tilinpäätös) TAI veroilmoitus 2019 (tai
viimeisin veroilmoitus)

Tuen määrä on 1 000 euroa
työntekijää kohden. Edellytyksenä
tuen myöntämiselle on, että yrityksen

Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai

maksama palkkasumma työntekijälle

tiliotteista sen todentamiseksi miten

rajoituksen päättymisen jälkeen

myynti ja kustannukset ovat

kolmen kuukauden ajalta on yhteensä

kehittyneet 2020.

vähintään 2 500 euroa.

Todistus veroveloista ja mikäli

Hyvitys toiminnan

yrityksellä on verovelkaa,

rajoittamisesta:

Verohallinnon hyväksymä
suunnitelma verovelan
maksamiseksi.

Hyvitetään kohtuullisesti rajoituslain
vaikutuksia ravitsemisyrityksen
mahdollisuuksiin hoitaa

Tarkennetun ohjeistuksen myötä

joustamattomia juoksevia

niiden kielteisen tukipäätöksen

kustannuksia.

saaneiden yksinyrittäjien, joita
tarkentunut ohjeistus koskee,
kannattaa olla yhteydessä kuntaansa
ja hakea tarvittaessa muutosta
tukipäätökseensä.

Hyvityksen määrään vaikuttaa se,
kuinka paljon yrityksen myynti on
huhtikuussa laskenut verrattuna
tammi-helmikuun keskimääräiseen
myyntiin. Hyvityksen määrä

Avustusta voidaan myöntää

määräytyy yrityksen myynnin

16.3.2020 – 31.8.2020 välillä

muutoksesta yksittäisenä

yksinyrittäjän toiminnasta

kuukautena: vain muutoksen

aiheutuneisiin kustannuksiin

mukainen osuus joustamattomista

yksinyrittäjän toiminnan

juoksevista kustannuksista

vakauttamiseksi.

hyvitetään. Kohtuullisena hyvityksenä

Avustuksen määrä on 2000e.

pidetään 15 %.

Lisätietoja Tem:n sivuilta

Lue lisää tästä

YRITTÄJÄ - TARVITSETKO APUA
KORONATILANTEESSA?
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YTEK Ylivieskan
Kehityspavelut

YRITTÄJIEN HANKEKLINIKKA

Sampo Siik 040 6822 190

olla mukana tukemassa yrityksiä

sampo.siik@ylivieska.fi

koronaepidemian aiheuttamassa

Centria-ammattikorkeakoulu haluaa

poikkeusoloissa.

Jukka Saarela 040 6724 900

Centria auttaa yrityksiä hakemaan

jukka.saarela@ylivieska.fi

kehitysrahoituksia, ja tarjoaa apua

Maria Rautionaho 040 6329 606

esim. Business Finlandin tai Ely-

maria.rautionaho@ylivieska.fi

keskusten rahoitushakemusten
täyttämisessä.

Marjo Kivioja 044 4106 461
marjo.kivioja@ylivieska.fi

Ylivieskan alueen yhteyshenkilö
elisa.saarela@centria.fi

Lisätietoja:

puh. 044 4492 635

www.ytek.fi

UUSI
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
ALOITTI YTEKILLÄ!
Ytek hallinnoi Battery Recycle
Akkupuisto -hanketta, jonka
tavoitteena on luoda kasvualusta
akkujen ja akkumateriaalien
kiertotalouden innovaatiolle sekä
mahdollistaa nykyisen yritystoiminnan
ja uusien yritysten kehittyminen
liittymällä osaksi kiertotalouspuiston
yritysverkostoa.
RISTO ROVA on aloittanut
hankkeessa projektipäällikön työt.
Hankkeen rahoittajana on PohjoisPohjanmaan liitto ja se kestää vuoden
2021 loppuun asti.
Tervetuloa Ytekille Risto!
www.ytek.fi/hankkeet
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi
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