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Alkukesän tapahtumien peruuntuminen
Suomen hallitus linjasi, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31. heinäkuuta
saakka. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi
kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.
Toivakan kunnan valmiusryhmä linjasi keskiviikkona 22.4.2020, että Toivakan Kesämarkkinat perutaan tämän
kesän osalta. Markkinat olisi ollut tarkoitus järjestää kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Positiivisena asiana pyrimme kuitenkin kunnassa ajattelemaan, että välivuoden jälkeen vuoden 2021 markkinat tulevat olemaan entistä
huikeammat.
Myös Toivakan Kamarimusiikkifestivaalit on kesäkuun osalta peruttu.

Toivakan työttömyys laskussa kaikesta huolimatta
Toivakan työttömyys maaliskuussa 2020 oli 10.1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta kaikissa muissa kunnissa paitsi Toivakassa.

Lisätietoja:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/39999659/Työllisyyskatsaus_maaliskuu2020.pdf/7ee6ec57-ce62410d-9e5b-c1a3d99bffb5

Hyvänmielen vinkkikuva + Facebook-livet
Toivakan hyvinvointiviikko oli käynnissä tällä viikolla. Voi Hyvin Toivakka -facebook -sivuiltamme löydät livelähetyksiä viikon tapahtumista, joita voi katsoa vaikkapa nyt tulevana viikonloppuna. Lisäksi meneillään on edelleen
haaste ”Hyvänmielen vinkki”-kuvasta. Kuvan palauttaneiden kesken arvotaan K-Market Perälän lahjoittama hyvinvointikassi, jonka arvo on noin 100 €.
Lähetä kuva Satu Paalaselle (040 5531456) viimeistään 26.4.2020 mennessä ja olet mukana arvonnassa!
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#Omastakunnasta
Kuntaliitto käynnisti kuluneella viikolla somekampanjan, jolla nostetaan esiin kunnan omia toimijoita.
”- Kampanjan myötä korostamme kuntien merkitystä yritysten toimintaympäristön mahdollistajina sekä toisaalta
kuntien ja yritysten roolia hyvinvointimme takaajina. Viimeistään koronavirustilanteen myötä olemme saaneet
huomata, kuinka tärkeitä arjen moninaiset palvelut ovat, kertoo toimitusjohtaja Minna Karhunen.
Pienilläkin teoilla on suuri merkitys. Kuntaliitto haastaa kaikki nostamaan esiin oman kuntansa yrityksiä, yrittäjiä
ja toimijoita Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa aihetunnisteella #omastakunnasta. ”
Toivakan kunta haastaa kaikki kuntalaiset mukaan kampanjaan! Nostetaan esiin omia toimijoitamme.

Keski-Suomen koronatilanne
Koronatilanne on pysynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) alueella edelleen rauhallisena eikä koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä ole noussut. Uusia koronatartuntoja on löytynyt
vain vähän, vaikka testausmääriä on edellisen viikon aikana lisätty huomattavasti. Viranomaissuosituksia kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista on kuitenkin edelleen tärkeää noudattaa.
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Koronatilanteen pysyttyä rauhallisena on Keski-Suomen keskussairaalassa käynnistetty riskiryhmiin kuulumattomien potilaiden kiireettömiä hoitoja ja tutkimuksia.

Yksinyrittäjien tuessa päivityksiä ministeriön taholta
TEM on asettanut kunnille muutoksia yksinyrittäjätuen lomakkeen liitteisiin. Lomakkeemme on päivitetty täsmäämään ohjeita. https://www.toivakka.fi/2020/04/14/yksinyrittajien-korona-avustushakemus/
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin,
yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJrekisterin mukainen kotikunta).
Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä
on 31.8.2020.
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