Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

KUNTAVAALIT 2017
Sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavien kuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi
myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten.
Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella
henkilökorttia haettaessa.
Valtuutettujen lukumäärä
Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 01.06.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo
10.00-16.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua
ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen
oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki
vaalilain muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos
seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen,
asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri
Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 068889111, viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 9.4.2017 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka
Lestijärvellä 25.1.2017

Lestijärvi
Kunnanvirasto
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

KIRJASTO
Kirjaston aukiolo:
ma 13.00 – 19.00
ti 10.00 – 16.00
ke suljettu
to 13.00 – 19.00
pe 10.00 – 15.00

Kirjaston aukioloajat viikolla 14
ma 3.4. suljettu
ti 4.4. klo 10.00 – 16.00
ke 5.4. suljettu
Pääsiäisviikolla to 13.4. avoinna
to 6.4. klo 12.00 – 17.00
klo 10.00 – 14.00
pe 7.4. klo 10.00 – 15.00

.

Ajankohtaista kirjastolla:

Pääsiäsiaskartelua kirjastossa
ti 4.4. klo 13.00 – 15.00 pääsiäisruohon kylvö sekä askartelua. Soveltuu alle kouluikäisillekin.
to 6.4. klo 13.00 – 15.00 pääsiäsiaskartelua
ti 11.4. klo 13.00 – 15.00 pääsiäsiaskartelua
Helmikuussa kirjastossa olleen Muumien jäljillä –näyttelyn inspiroimana Lestin koulun 1. – 2. –luokan
oppilaat suunnittelivat uusia muumihahmoja. Oppilaiden piirtämistä hahmoista on näyttely kirjastossa
maaliskuun ajan.
Kunnallisvaaliehdokkaiden lempikirjanäyttely kirjastossa 13.3. – 7.4.
Tule tutustumaan ehdokkaiden lempikirjoihin.

Keittäjän tehtävä haettavana
Lestijärven kunnan keskuskeittiöllä on haettavana keittäjän tehtävä ajalle 1.4.-31.12.2017. Työaika 80 %
kokotyöajasta, palkkaus KVTES:n mukainen ja työ sisältää myös viikonlopputyötä. Keskuskeittiöllä
valmistetaan ateriat Kotipirtin ja kotipalvelun asiakkaille, koululle ja päiväkodille.
Tehtävässä toivotaan keittäjän tai vastaavaa tutkintoa, yhteistyökykyä, itsenäistä työotetta ja
asiakaspalvelutaitoja. Tehtävä voidaan täyttää myös oppisopimustyösuhteena.
Hakemukset koulu- ja työtodistusliitteineen tulee toimittaa 10.3.2017 klo 12.00 mennessä Lestijärven
sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätiedot Tarja Mäkelä, puh. 0440 540839

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään 19 oppituntia viikossa. Lestijärvellä esiopetuspaikka on päiväkodin tiloissa.
Ensi syksyn esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet lapset. Ilmoituslomakkeita saa koulutoimistosta ja päiväkodilta sekä lestijarvi.fi (ajankohtaiset). Hakemus palautetaan 31.3.2017 mennessä
koulutoimistoon tai päiväkodille.

Suomenselän kansalaisopisto
110425 KAAVOITUS- JA OMPELUTYÖPAJA La 11.3. - Su 12.3.2017 klo 10.00 – 17.00
Ompeluviikonloppu juuri sinulle, joka haluat tehdä omat ja perheesi vaatteet itse. Työpajan aikana voit
piirtää kaavoja, saada ohjausta vaatteiden valmistukseen ja kaavojen muokkaamiseen omien tarpeittesi
mukaan. Kurssi on suunnattu ompelua jo jonkin verran harrastaneille, esim. koneiden käytön tulee olla
luontevaa. Tarvikkeet: muistiinpanovälineet, viivotin, mittanauha, teippiä tai puikkoliimaa, nuppineuloja,
sakset, ratkoja, kankaita ja ompelukone sekä mahdollisuuksien mukaan myös saumuri joustaville materiaaleille.
Kokoontuminen fysiikan luokassa Op. Tiina Pollari Kurssimaksu 15 €. Ilmoittaudu viimeistään 9.3.
mennessä, joko netin kautta tai p. 044 4596 261.

VAPAA-AIKATOIMI
Varttuneemman väen kuntosaliohjaus keskiviikkoisin klo 14.00 – 15.00 kirkonkylän kuntosalilla. Ohjaajana
Vuokko Virkkala.
Kuntosalin varatut vuorot
maanantaisin
tiistaisin
tiistaisin
keskiviikkoisin
keskiviikkoisin

klo 18.00 – 19.00 naisten avoin vuoro
klo 18.00 – 19.30 ryhmäohjaus
klo 19.30 – 21.00 miesten ohjattu vuoro, uusia osallistujia mahtuu mukaan
klo 14.00 – 14.50 varttuneemman väen avoin ryhmä
klo 15.00 – 16.00 ryhmäohjaus

Keskiviikkojumpat
ke 8.3.
ke 22.3.
ke 5.4.
ke 19.4.

klo 17.00 tsempalot
klo 17.00 tsempalot
klo 18.00 tanssicocktail
klo 17.00 tsempalot

ke 3.5.

klo 18.00 tanssicocktail

klo 18.45 reisi-vatsa-pakara-jumppa

klo 18.45 hiit

-Tsempalot on tanssillista- ja lihaskuntojumppaa. Ohjaajaja Jonna Jämbäck. Osallistumismaksu 3 €.
-Tanssicocktail sisältää lattaria, poppia ja kansainvälisiä rytmejä. Ohjaajana Johanna Skantz.
Osallistumismaksu 3 € / ohjaus tai molemmat yht. 5 €. Alle 16v ei maksuja.
HS-hiihdot maanantaisin klo 18.30
kisaillat
ma 6.3. perinteinen
ma 20.3. vapaa
Sarjat alle 4v – 14v. Ilmoittautumiset klo 18.15 mennessä. Pakkasraja -15. Kaikki palkitaan!
Nuoppari

-5. – 9.lk tiistaisin klo 15.00 – 17.00

Leivontakerho 5. – 9.lk klo 15.00 ->

-3. – 4.lk keskiviikkoisin klo 13.00 – 14.30
Nuoppari kerrat 15.3. ja 29.3.
järj. vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Leivontakerrat 15.3., 29.3. 12.4., 26.4.
Mukaan mahtuu uudetkin leipurit!

Lesti - liikuntaunelmat100
Maaliskuun haaste on 100 km hiihtoa. Haasteeseen saa merkitä hiihdetyt kilometrit 25.2. alkaen ja haaste
jatkuu niin kauan kuin on hiihtokelejä. Jokainen suorittaa oman kunnon ja voinnin mukaan sekä haastaa itsensä suorittamaan osan kilometreistä. Haastekuvia voi julkaista instagramissa #lestiliikuntaunelmat100
#lestilläliikutaan Ihmisiä kuvatessa tulee muistaa kuvien julkaisulupa. Facebookissa Lesti – liikuntaunelmat100 sivulla voi käydä ilmoittamassa osallistuneensa kuukauden haasteeseen. Suoritukset voi merkitä
myös liikuntaunelmat100 passiin, joita saa kunnantoimistolta tai kirjastosta. Passit palautetaan vuoden
loppuun mennessä kunnantoimistolle. Osallistujien kesken arvontaa!
Talviliikuntakampanja 1.1. – 31.3.2017
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikunta suoritus
on kestänyt vähintään 30 min. Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä
tuotepalkintoja. Latujen käyttöasteita seurataan, joten toive on, että hiihtosuoritukset merkataan

Lestijärven laboratorio
on kiinni ke 22.3.
Soiten palveluohjauskeskus
Neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa arkisin ilman ajanvarausta.
SOITA 040 806 5093 tai 044 780 9087
Lisätietoja www.soite.fi

YHTEISTYöKOKEILU
KASE YRITYSPALVELU JA TOHOLAMMIN KEHITYS OY
Kase Yrityspalvelun yritysneuvojat Mikko Hänninen ja Sari Torppa sekä Toholammin Kehitys Oy:n yritysneuvoja
Mari-Liisa Haka toimivat jatkossa yhteistyössä kaikissa seutukunnan kunnissa. Näin palvelua voidaan entisestään
tehostaa.
Yritysneuvojien tehtävänä on tarjota asiantuntija-apua yrityksille kaikissa yrityksen perustamiseen, kehittämi-seen
ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi työhön kuuluu yhteistyö elinkeinoelämää palvelevien toimijoiden kanssa
sekä toimiminen linkkinä käynnissä olevien hankkeiden suuntaan.
Yhteistyökokeilu jatkuu huhtikuun loppuun 2017.
Yhteystiedot:
Mikko Hänninen yritysneuvoja
045 612152, mikko.hanninen@kase.fi
Sari Torppa yritysneuvoja
044 5612154, sari.torppa@kase.fi
Mari-Liisa Haka yritysneuvoja
050 3373538, mari-liisa.haka@toholampi.fi

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KESKI-POHJANMAA
Keski-Pohjanmaan LAPE-aloitusseminaari
Keskiviikko 8.3.2017 klo 12.00 – 15.30
Kokkolan kaupungintalo, Kokkola-Sali
Ohjelma:
12.00 – 12.10 Tervetuloa
KP LAPE hanke päällikkö Andreas Blanco Sequeinos
12.10 – 12.25 Soiten tervehdys
Toimitusjohtaja Ilkka Luoma
12.25 – 12.45 Nuorten terveiset
12.45 – 13.15 Keski-Pohjanmaan LAPE esittäytyy
Projektityöntekijät Katja Makola, Suvi Pokela, Päivi Kaustinen,
Aila Lindeman, Teija Roiha ja Oili Hagström
13.15 – 13.45 KAHVI
13.45 – 14.15 Kansallisen tason terveiset
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankepäällikkö Hanne Kalmari
14.15 – 15.30 Lapsiystävällinen Keski-Pohjanmaan paneelikeskustelu
-vetäjänä KP LAPE:n hankepäällikkö Andeas Blanco Sequeiros ja
LAPE-muutosagentti Anne Saarela
-----------Ilmoittautuminen 6.3.2017 mennessä Webropolin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/F21CBC670C9600E9.par
tai Marjo Andtbacka, puh- 040 806 5107

POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKO HAKEMINEN KUNNASTA VIIMEISTÄÄN 23.3.2017 MENNESSÄ
Emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, teurastettujen hiehojen, uuhien ja kuttujen pohjoisten tukien ennakko sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakko on haettava viimeistään 23.3.2017 mennessä.
Hakemus voidaan tehdä vipu-palvelussa tai lomakkeella nro 139.

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN KOULUTUSPÄIVÄ
Ympäristökorvauksen yksi pakollinen toimenpide on koulutusvaatimus, joka tulee täyttää 30.4.2017 mennessä. Sen voi
täyttää tekemällä nettitentin Vipu-palvelussa TAI osallistumalla yhden päivän koulutukseen. Verkkotentissä kysytään
ympäristökorvauksen sitoumusehtoihin liittyviä asioita. Sitoumusehdot löytyvät osoitteesta
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/82/pdf . Sitoumusehdot löytyvät myös tenttilinkin kautta. Tentin suorittamiseen ei välttämättä tarvitse valmistautua ennakkoon. Tieto verkkotentin suorittamisesta näkyy vasta viikkojen päästä
tietojärjestelmässämme. Sen vuoksi olisi hyvä, että ilmoittaisitte maataloustoimistoon, kun olette päässeet tentin läpi.
Ympäristökorvauksen koulutuspäivä järjestetään Kälviällä seuraavasti: Ke 8.3.2017 Kälviän opisto, Opistontie 1
Tilaisuus alkaa klo 9:00 kahvitarjoilulla ja päättyy 16.00. Lounas on omakustanteinen. Ilmoittautumiset viimeistään
viikkoa ennen tilaisuutta joko maataloustoimistoon puh 044-5242462/marketta.simila@lestijarvi.fi tai tästä linkistä:
https://response.questback.com/sekeskaustisenseutukunta/2ru7oc7iim

KASVINSUOJELUAINEIDEN KOULUTUKSET JA TENTIT 2017
Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä tulee olla voimassa oleva kasvinsuojelututkinto. Aikaisemmin suoritettu kasvinsuojelukoulutus käy sen voimassa olon ajan, jonka jälkeen on osallistuttava tutkintotenttiin. Koulutus on vapaaehtoista, mutta tutkintotentti on pakollinen. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein. Tutkintomateriaaliin voi tutustua
Tukesin sivuilla. Kasvinsuojelukoulutuksia ja tutkintoja järjestetään Keski-Pohjanmaalla seuraavasti:
Järviseudun ammatti-instituutin järjestämät:
ke 8.3.2017 klo 10-15 Toholampi, kunnantalo
Ilmoitt. viim. viikkoa ennen koulutusta sp virpi.mattila@jamin.fi tai puh (06) 2412 7115. Hinta on 60 €/hlö, sis. koulutuksen, tentin,
yhden uusintatentin, tutkintotodistuksen tentin hyväksytysti suorittaneille, lounaan. Lisätiedot

ProAgria Keski-Pohjanmaan järjestämät:
ke 15.3.2017 klo 10-14 Veteli, kunnanvirasto
ke 5.4.2017 klo 10-14 Sievi, Kunnanvirasto

ke 12.4.2017 klo 10-14 Kälviä, aluetoimisto
pe 2.6.2017 klo 10-14 Kannus, kaupungintalo

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp –> tapahtumat tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh.
043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90
e/hlö, sis alv 24 %. Lisätiedot

Lisää tietoa löydät edellä mainittuihin asioihin löydät www.kaseka.fi tai www.mavi.fi
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää seuraavat luomukurssit keväällä 2017
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv. 28–30.3. ja 4.–5.4.2017 Hinta 360 € + alv 24 %/tila (72 €+alv 24%/pv).
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi 2 pv 11–12.4.2017 Kasviperuskurssin käyneille 60 €/pv+alv 24 %,
muil-le 72 €/pv+alv 24 %. Kurssit järjestetään Kannuksen kaupungintalolla valtuustosalissa, Asematie 1 Kannus. Maksuun
sis. opetus, materiaali ja kurssin aloituskahvi 28.3. Toteutetaan jos on vähintään 7 osallistujaa. Kurssi täyttää luomusitoumusten koulutusvaatimukset. Kurssi on klo 9.00 – 15.00. Ilmoittautumiset ja lisätietoja ke 22.3.2017 mennessä. Jari Tikkanen p. 0400 162147, jari.tikkanen@proagria.fi Seija Roimela p. 040 8479740,seija.roimela@proagria.fi
Ajantasalla-hankkeen TUKIHAUN ABC Sievissä ja Kaustisella
Tukihaun ABC -tilaisuuksissa paneudutaan maataloustukiin liittyviin asioihin perusteellisemmin. Tilaisuudet on suunnattu
kaikille, jotka haluavat tietoa eri tukimuodoista ja niiden ehdoista. Aiheina ovat mm. perustuki, viherryttämistuki, luonnonhaittakorvaus, ympäristökorvaus, kansalliset tuet. Kouluttajina tukiviidakon tuntevat maaseutuasiamiehet Mervi Vähäsöyrinki, Pekka Nikula ja Pekka Siirilä.
SIEVI, torstai 16.3.2017 klo 10:00 – 15:15. Vääräjokisali, Jussinmäentie 2 (Jussinpekan koulun tilat)
Ilmoittautumislinkki: https://www.webropolsurveys.com/S/BAF0F17EAD2EA9AF.par

KAUSTINEN, tiistai 21.3. 2017 klo 10:00-15:15. Kaustisen evankelinen opisto, Opistontie 30
Ilmoittautumislinkki: https://www.webropolsurveys.com/S/C23319E1A70FCE79.par . Ei osallistumismaksua.
Omakustanteinen lounas ja iltapäiväkahvi (huom. Sieviin miel. käteismaksu). Ilmoittautumiset viimeistään
viikkoa ennen tilaisuutta linkkien kautta tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

Lestin Yrittäjät ry kutsuu kaikki iloiseen

KEVÄTPILKKIIN
lauantaina 25.3.2017 klo 11.00 – 14.00 Lestin koulun rantaan
Osallistumismaksu 10 euroa/henkilö käteisellä!
Lasten ilmainen pilkki klo 11.00 - 13.00
Sarjat alle 7v. ja 7-12 v.
LC Lestijärvi tarjoaa kaikille lapsille juoman ja
makkaran. Kaikki kilpailijat palkitaan.

LC LESTIJÄRVI
Lisätietoja: pj. Jorma Tuikka
puh. 040 5060 340

Lestin Wirkeät jatkaa kokoontumistaan
7.3. klo 13:00
14.3. klo 13:00
21.3. klo 13:00
28.3. klo 13:00

Jalkojenhoitaja Helena Rauhala. SeniorShop vaatemyynti klo 10:00- 15:00
Eläkeliitto
Aarre Similä soittaa haitaria ja laulattaa
Soitesta Ahonen Liisa tulee kertomaan Soiten tämän hetken palveluista

Aloitetaan Lestijärven kunnan sponsoroimalla kahvituokiolla!
Tarvitsetko kyytiä? Ole yhteydessä: Aimo Itäniemeen p. 0400 946670 tai Esko Lintilään p. 040 7530144

RUOKAJAKO

Vapaa pääsy

to 9.3.2017 klo 16.00 – 17.00
Lestijärven helluntaiseurakunta
os Lestintie 39
Tervetuloa!

Syrin maa-ja kotitalousseura pitää yleisen

VUOSIKOKOUKSEN
15.3.2017 klo 19.00 Syrin koululla
Uusia jäseniä kaivataan, kaikki lestijärveläiset ovat
tervetulleita mukaan toimintaamme
TERVETULOA!!!

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

VUOSIKOKOUS

Vapaa pääsy
Konsertin jälkeen maksullinen kahvitarjoilu

pidetään maanantaina 13.03.2017 klo 14.00
Lestijärven kunnan-viraston videoneuvotteluhuoneessa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä
mainitut asiat. Jäsenet toivotetaan tervetulleiksi
kokoukseen.
Lestijärvi 27.02.2017

Leila Kinnunen,
puheenjohtaja

KUTSU KARHUNPIILOSTA KIINNOSTUNEILLE LESTIJÄRVEN YHDISTYKSILLE
torstaina 16.3.2017 klo 15.00 Lestijärven kunnanvirastoon
Lestijärven kunta on tehnyt 10 vuoden vuokrasopimuksen Karhunpiilosta Metsähallituksen kanssa. Keskustellaan ja neuvotellaan Karhunpiilon hoitamisesta ja sen edelleen vuokraamisesta. Lisätietoja saa toimistosihteeri Jarmo Kanniselta, puh. 0400 - 329 525 sekä kunnanjohtaja Esko Ahoselta, puh.050-3823 201.

Yritystuet
____________________________________________
Maaseuturahaston
Yritykset, alle 10 työntekijää
Perustamistuki
- esim. uuden yrityksen tuettavat perustamistoimenpiteet
- tuen määrä 5 000-35 000 €
Yritykset, alle aina 50 työntekijään saakka
Investointituki
Yritykselle 35 %
Uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun 20 %, kun
uusi laitos 30%
Elinkeinojen yritysryhmähanke 70- 80 %
____________________________________________

ELY- keskuksen rahoituspalvelut
TEM, yritysosasto
Investointituki
Yritykselle 35 %
Analyysi
Yrityksen liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelman teko yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa 1-2 pv

•

Yrityksen osuus 220 € + alv/pv tuettuna

Konsultointi
Priorisoidun kehittämissuunnitelman toteuttamiseen eri
osa-alueista: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous,
markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö,
innovaatioiden kaupallistaminen.
• Max. 1-15 pv/3 vuoden aikana, hinta yritykselle
tuettuna 300 € + alv/pv
Koulutus
Pk-yritysten avainhenkilöille; teemoina kasvun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.
• Yrityksen omavastuu 30 % koulutuksen
kustannuksista
Kehittämiskartoitus
Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden
kartoitukseen,
• Maksuton

Leader-rahoitus
Yrityksen investointituki 35 %
Elinkeinojen kehittämishanke 80 %
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset,
yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt.
Tekesin innovaatiosetelillä uutta osaamista yritykseesi
Hakukriteereitä on muutettu kansainvälistä kasvua ja
kehitystä painottavaan suuntaan.
Setelin arvo on 5 000 euroa + alv
Finnveran rahoitus mm
Finnvera-laina (aiemmin Investointi- ja
käyttöpääomalaina) on tarkoitettu sekä uusille että jo
toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja
laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden,
käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten
omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.
Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja
lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta
tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.



50 000 € saakka laina on mahdollista
myöntää yritysneuvojan lausunnolla

Lisätiedot em. tuki ja rahoitusvaihtoehdoista ja niiden
perusteista.
Mikko Hänninen,yritysneuvoja puh. 044 5612 152
mikko.hanninen@kase.fi

AURAUSAVUSTUKSET YLI 75-VUOTIAILLE
Tekninen lautakunta päätti 27.2.2012 myöntää aurausavustuksia yli 75-vuotiaille, jotka eivät itse kykene ja
joiden taloudessa ei ole toista henkilöä tekemään lumitöitä. Avustus myönnetään hakemuksesta yli 75vuotiaille kahden tai yhden asunnon pientalossa asuville ja koskee ainoastaan traktorityönä tehtäviä
lumitöitä. Auraajana käytetään mahdollisuuksien mukaan sellaista auraajaa, jonka reittiin muutenkin
avustettava henkilö kuuluu. Aurauksesta sopivat avustukseen oikeutettu ja auraaja keskenään.
Mikäli olette jo aiemmin hakenut avustusta ,ei sitä tarvitse hakea uudestaan, kun se on kerran myönnetty.
Auraaja laskuttaa suoraan kuntaa aurauksesta.
Em. palveluksesta kiinnostuneita yrittäjiä pyydetään ilmoittautumaan tekniseen toimistoon sekä lisätietoja
antaa vs. rakennustarkastaja Silja Syri, puh. 044-0668702.
Avustusta haetaan alla olevalla lomakkeella ja se tulee palauttaa tekniseen toimistoon, os. Lestijärven kunta,
Tekninen toimisto, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

Aurausavustushakemus
yli 75 vuotiaille pientalossa asuville
Syntymävuosi
Hakijan nimi
Lähiosoite
Postinumero ja
postitoimipaikka
Muiden samassa taloudessa asuvien henkilöiden nimet:

Lisätietoja

Paikka ja aika
Hakijan allekirjoitus
Puhelinnumero

