Lestijärven kunta

3.4.2009

HILJAISEN VIIKON KONSERTTI
KE 8.4.2009 KLO 19.00
LESTIN KOULUN LIIKUNTASALISSA
30 hengen kuoro/bändi esittää tuttuja virsiä ja hengellisiä lauluja,
uudelleen sovitettuina. Kuorolaiset on koottu Lestiläisistä,
Kinnulalaisista ja Pihtiputaalaisista nuorista,
johtajana Harri Pekkarinen.
Sisäänpääsymaksu 3€, alle kouluikäiset vapaa pääsy.
Tilaisuus alkaa klo 18.15 kahvituksella (maksullinen)
Tervetuloa!
järj. Lestijärven kunta / sivistyslautakunta

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksesta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen
valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-14.04.2009 välisenä aikana (14 vrk) osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Samalla kuulutetaan kaavoitettavat alueet ja kaavojen laatija
(maanmittausteknikko Jukka Kurttila).
Muutosalueista kortteli 62 sijaitsee Lestijärven pohjoisrannalla ja kortteli 255 järven etelärannalla.
Kunnanvirastossa esillä olevien luonnosten pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee.
Kirjalliset huomautukset osoitetaan kunnanhallitukselle (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi), kaavoittajan
yhteystiedot: jukka.kurttila@suomi24.fi tai 0442604716.
Lestijärvi 31.03.2009

Kunnanhallitus

SUHDANNELUONTEINEN AVUSTUS
kerros-, rivi ja paritalojen korjauksiin, (asunto- ja kiint.osakeyhtiöt ja muut asuntoja omistavat yhteisöt ).
Avustusta voidaan myöntää parannus- ja korjaustoimenpiteisiin, jotka on aloitettu aikaisintaan 1.2.2009 ja
viimeistään 31.12.2009. Avustus on 10 % korjauskustannuksista, arvioidut kustannukset tulee olla
vähintään 5000 €. Hakuaika päättyy 15.11.2009.

10 VUODEN KORKOTUKILAINA
vuokratalojen rakentamista varten. Hakuaika päättyy 15.11.2010.
Lisätietoja saa ma-ke Olavi Syri, 8889209 tai 044-0668702 ja Jarmo Kanninen, 8889206 sekä ARA:n
nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 3.4.2009

Kunnanhallitus

KUTSU KOULUTUSTILAISUUTEEN
LESTIJÄRVEN KUNNAN KAIKKIEN

YKSITYISTIEKUNTIEN PUHEENJOHTAJILLE/ EDUSTAJILLE
Lestijärven kunta ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus järjestävät yksityisteiden hallinnossa toimiville koulutusja neuvottelutilaisuuden
Kunnantalon valtuustosalissa TIISTAINA 7.4.2009 klo 18.30 alkaen.
Ohjelma sisältää tiekuntien hallinnon, yksiköinnin, kunnossapidon ja rahoituksen ajankohtaisasiat.
Mukana kunnan edustajan puheenvuoro.
Kahvitarjoilu Tervetuloa !
Lestijärven kunta

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

VAPAA-AIKATOIMI
VAPAA-AJAN OHJAAJA NIINA TIALA
Olen aloittanut Lestijärven kunnan osa-aikaisena vapaa-ajan ohjaajana 9.3.09. Toimenkuvaani kuuluu
nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri puolen asiat ja tapahtumien järjestely/organisointi. Ideoita otan mielelläni
vastaan ja parhaiten minut tavoittaa puhelimella numerosta 050-4437023 tai sähköpostilla
niina.tiala@lestijarvi.fi
PIIRUSTUSKILPAILU
Kaustisen seutukunnan nuorisotoimet järjestivät tammikuussa piirustuskilpailun 1.-6.luokkalaisille
aiheena -KYLMÄ TALVI-. piirustuskilpailussa NIKOLAI FORSANDER sijoittui toiseksi sarjassa
1.-3.lk
Lestijärven kunta palkitsi lisäksi tuotepalkinnoilla seuraavat piirtäjät
1.-3.lk Piia Liimatainen ja Josefiina Vertala
4.-6.lk Ida Nevala ja Sarianna Hietapakka
Lestijärven oppilaiden töistä on näyttely pääkirjastossa huhtikuun loppuun saakka.
LATURETKI
Laturetkelle su 15.3 osallistui 29 hiihtäjää. Arpaonni suosi seuraavia:
Hiihtokäsineet
Janne Koski-Vähälä
vyölaukku
Päivi Virkkala
termospullo
Sirkka Brandt
suksivoide
Marketta Similä
jäänaskalit
Marjo Pekkarinen
uimalippu
Jenni Vertala
Onnea voittajille! Voitot voi lunastaa kunnantoimistolta.
KIITOS
Kiitos kaikille hopeasompa-hiihtäjille, toimitsijoille sekä huoltojoukoille. Talven aikana hiihtäjiä oli
kaikkiaan 48. HS-hiihtoihin palkintoja ovat sponsoroineet LC-Ladyt, Lions Club Lestijärvi, Kiisto,
Lestijärven Sale, Finn Sping sekä Lestijärven palomiehet. Kuntaotteluun palkinnot sponsoroi Velj. Brandt
Koneyhtymä, K-P:n Turvetuotanto, Onnelan Pitopalvelu, Jari ja Harri Jokela sekä JEN-urakointi. Kiitos
kaikille sponsoroijille!
KÄVELYKAMPANJA 1-30.4.09
Laita nimesi ja kilometrit suoritusvihkoihin, jotka sijaitsevat seuraavasti:
Yli-Lesti
työväentalo
Kirkonkylä kunnantoimisto
Syri
koulu
Osallistujien kesken arvontaa!
TULOSSA… 1.5.09 alkaa pyöräily-/rullaluistelukampanja

Lukuvuoden 2009-2010 TYÖAJAT
Koulu alkaa
keskiviikkona 12.8. klo 9. (Opettajien VESO-päivä 11.8.)
Syysloma
viikolla 42 (12.10.-16.10.2009)
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2009.
Kevätlukukausi alkaa
Hiihtoloma
Helatorstain jälkeinen
Lukuvuosi päättyy

maanantaina 7.1.2010
viikolla 9 (1.3.-5.3.2010)
pe 14.5. on vapaa.
lauantaina 5.6.2010.

MAASEUTUASIAMIES
TIEDOTUSTILAISUUS VILJELIJÖILLE to 16.4.2009 klo 10-13 Lestijärven kunnanvirastossa
Kouluttajana ylitarkastaja Päivi Hiltunen. Käsitellään pelto- ja eläinvalvonnassa esille tulleita puutteita sekä
ajankohtaisia tukihakemuksiin liittyviä asioita. Lopuksi voidaan käsitellä peltoalatukihakemusten täyttöä,
jos viljelijät ovat kiinnostuneita. Nyt kannattaa tulla paikalle, koska vastaavaa tilaisuutta ei ole ennen
järjestetty. Viljelijöillä on mahdollisuus kysellä tukihakemuksien ehtojen täyttymiseen liittyvistä käytännön
asioista suoraan valvojalta. Tilaisuuden järjestää Lestijärven kunta.
SONNIPALKKION 2. HAKU 16. - 30.4.2009. Palkkiota haetaan lomakkeella 105.
PELTOALATUKIEN HAKU 1.-30.4.2009
Tukihakemukset on palautettava liitteineen Lestijärven kunnanvirastoon 30.4.2009 klo 14 mennessä.
Sähköiset tukihakemukset on palautettava viimeistään 30.4.2009 klo 23.59. Sähköisten tukihakemusten
liitteet on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään 30.4.2009 klo 14 mennessä.
Peltoalatukia voi hakea myös sähköisesti. Kevään päätukihaussa on mahdollista jättää sähköisesti lomakkeet
101A (Maatilalomake), 101B (tukihakulomake), 101D (maatilan osalliset), 102A (peruslohkolomake), 102B
(kasvulohkolomake) ja 117 (kylvöalailmoitus). Muut mahdolliset lomakkeet ja liitteet on toimitettava
kirjallisena kuntaan.
Sähköisen tukihaun edellytyksenä on, että
* uudet ja uudistettavat Vipu-tunnukset on haettu lomakkeella 405 viimeistään 31.3.2009
* tarvittavat peruslohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot, yhdistämiset (lomake 102C) on tehty kuntaan
viimeistään 31.3.2009. HUOM! Lomaketta 102C (peruslohkojen muutoslomake) ei voi jättää sähköisesti.
* Mikäli maatilan osallisten roolitietoihin on tullut muutoksia vuodesta 2008, myös osallistiedot (lomake
101D) on saatettava ajan tasalle viimeistään 31.3.2009.
Kevään 2009 kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset
Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä
viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa. ProAgria K-Pohjanmaa järjestää
ruiskuttajakoulutuksen Kannuksen maaseutuopistossa pe 5.6.2009 klo 9.30-14.00.
Koulutus toteutuu, mikäli ennakkoilmoittautumisia on vähintään 10 hlöä/ tilaisuus. Koulutuksiin
ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää ProAgria Keski-Pohjanmaan neuvontaan
p. 020 747 3256 tai sähköpostilla irma.leppala@proagria.fi. Lisätietoja Sirkku Koskela p. 0400 137124
INVESTOINTITUKIEN HAKU päättyy 15.4.2009, jolloin hakemukset pitää olla perillä Pohjanmaan
TE-keskuksessa liitteineen. Nyt kannattaa laittaa hakemukset vireille (esim. salaojitus). Lisätietoja:
Marketta Similältä, puh. 044- 5242462

KIRJASTO AVOINNA
Pääkirjasto, pääsiäisviikko (v. 15)
MA 13.00-19.00
TI 11.00-15.00
KE 13.00-19.00
TO 10.00-14.00
Yli-Lestin lainausasema on suljettu kiirastorstaina 9.4.
HUOM! Pääkirjasto on suljettu tiistait 21. ja 28.4.
Pääkirjasto on avoinna vapunaattona 30.4. klo 10.00-14.00.

”Kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat!

TYÖVÄENLAULUTILAISUUS
vappuaattona 30.4. klo 19.00 Yli-Lestin työväentalolla.
Puhvetista kahvia, munkkeja, simaa. Arpajaiset
TERVETULOA!

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
LATINOLAISTANSSILIIKUNTAKURSSI LESTIJÄRVELLÄ
la 4.4. - su 5.4.2009 yläaste, aulatila klo 12.00 -14.00. Kurssimaksu 4 tuntia / 5 euroa
Op. Jukka Suorsa (Ota mukaan sisäpelikengät)
KEVÄTJUHLA
Suomenselän kansalaisopiston kevätjuhla Kinnulassa koulukeskuksen salissa su 26.4. klo 12.00.
Musiiikkiohjelmaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KÄDENTAITOJEN NÄYTTELY
Kädentaitojen näyttely Kinnulan koulukeskuksen salissa pe 24.4.-su 26.4. Avoinna seuraavasti:
pe klo 10.00 – 18.00
la klo 10.00 – 15.00
su klo 11.00 – 14.00
Näyttelyyn tulevat työt Lestijärven osalta Laasasen kudontatilaan viim. keskiviikkoiltaan 22.4. mennessä.

REISJÄRVEN DIABEETIKOT RY/ LESTIJÄRVEN ALAOSASTO
RETKI KIVITIPPUUN 25.-26.4.2009
yhteiskyydillä reisjärvisten kanssa. Retken hinta 66 euroa/jäsen ja 71 euroa/ei- jäsen. Hintaan sisältyy kyyti
ja majoitus puolihoidolla. Perillä on mahdollisuus uida, saunoa, käyttää kuntosalia sekä illalla tanssia
elävän musiikin tahdissa.
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään torstaina 9.4.2009 Marketta Similälle, puh. 044- 0638342.

KOTIPIRTTI
Kotipirtti hakee KESÄTÖIHIN sosiaali-ja terveysalan työntekijöitä tai
alan opiskelijoita ajalle 15.6. – 31.8.2009.
Yhteydenotot : Kotipirtti puh. 8889 250 tai 050 3055524

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.30 – 15.30 kirkonkylän koululla. Kerhossa askarrellaan,
leivotaan, leikitään yms. Ohjaajana Anna Mäkelä
Liikuntakerho tiistaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa. Ohjaajana Tea Kangasvieri
Yli-Lestin 4H-kerho torstaisin klo 17.00 – 18.00 Yli-Lestin koululla. Kerhossa askarrellaan, leikitään,
pelataan yms. Ohjaajana Miisa Jylhä
Lisätietoja kerhoista voit kysyä vs. toiminnanjohtajalta, ohjaajat ilmoittavat kerhoista myös koulujen
ilmoitustauluilla.

Vuoden 2008 4H-toiminnasta palkittiin kaikki vähintään 10 TOP-tehtävää tehneet. III –palkinnon (>10
tehtävää) saivat: Jere Nevala, Sara Filtshev, Jami Koskela, Jasmin Koskela, Juho Nevala, Jasmin Vertala ja
Sarianna Hietapakka. II –palkinnon (>15 tehtävää) saivat: Taija Ahonen, Vilma Hirvinen, Jenna Kesänen,
Milla Jokela, Tea Kangasvieri, Veera Kiviniemi, Anna Mäkelä, Josefiina Vertala, Valtteri Kulkkula ja Ida
Nevala. I –palkinnon (>20 tehtävää) saivat: Leila Hietapakka, Benita Paulus ja Mirka Mäkelä. Vuoden 2008
TOP-taitajana palkittiin Titta Brandt (55 tehtävää)
Keskipohjanmaan 4H-piiri palkitsi 4H-toiminnassa ansioituneita yhdistyksemme jäseniä seuraavasti:
Muut stipendit (100€): Elina Syri
4H-aktivistit:
Titta Brandt ja Mirka Mäkelä
Kerhonjohtajat:
Anna Mäkelä

TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun? Perhejäsenmaksu vuodelle 2009 on 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi
kaikki perheen yli 6-vuotiaat. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

TONNITALKOO
KESÄTÖITÄ YLI 14-VUOTIAILLE!!
TONNITALKOOTYÖN HAKIJOIKSI voivat ilmoittautua kaikki Lestijärvellä kirjoilla
olevat yli 14-vuotiaat (14 v. vanhempiensa kirjallisella suostumuksella) koululaiset ja
opiskelijat, joilla ei ole mahdollisuutta muuten saada kesätyöpaikkaa esim. lomitus tms.
Etusijalla ovat ensimmäistä kertaa työhön tulevat 4H-yhdistyksen jäsenet.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjeet työpaikan hakemiseen 4H-toimistosta p. 0500- 971 179.
TONNITALKOOTYÖPAIKKA ilmoituksia otetaan vastaan. Voitko tarjota pariksi viikoksi (60 tuntia tai
vähemmäksikin aikaa) työtä 14 – 16-vuotiaalle nuorelle? Ota yhteyttä 4H-toimistoon p.0500- 971 179.

TONNITALKOOT-HAASTEKERÄYS
Lestijärveläisen nuorison kesätyöpaikkojen turvaamiseksi on jälleen päätetty käynnistää Tonnitalkoothaastekeräys. Tämä haastekeräys on vuosittain muodostanut tonnitalkootilille rungon, jonka avulla nuorille
on saatu järjestettyä kesätöitä.
Kaikille haastetuille lähetetään suoraan valmiit pankkisiirrot ja haastekeräyksen tiedot julkaistaan aina
Kuntatiedotteessa. Kun saat haasteen, toivomme että osallistut siihen maksamalla 10 € ja samalla haastat
kolme muuta henkilöä mukaan keräykseen.
Ensimmäisenä haasteen ovat saaneet kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, Lions Clubin ja 4H:n hallituksen
jäsenet.
Haasteeseen vastanneet 2008

Haastettu

Pekka Kangasvieri
Kuljetuspalvelu VarmaVirma
Päivi Koski-Vähälä

Mika Kangasvieri, Miikka Kangasvieri
Harri Ala-Korpi, Jukka Jokela, Tapani Erkkilä

LESTIJÄRVEN
KOTISEUTUYHDISTYS R.Y.

LESTIJÄRVEN
VASEMMISTOLIITTO R.Y.

Lestijärven Kotiseutuyhdistys r.y:n
KEVÄTKOKOUS keskiviikkona 29.4.2009 klo
18.30 Kunnanvirastossa. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.

Lestijärven Vasemmistoliitto r.y:n
KEVÄTKOKOUS sunnuntaina 19.4.2009 klo
18.00 Yli-Lestin työväentalolla. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.

Kahvitarjoilu!

Kahvitarjoilu!

Johtokunta

Johtokunta

LESTIJÄRVEN KIISTO
KEVÄTKOKOUS tiistaina 28.4.2009 klo 19.00
kunnanviraston valtuustosalissa. Sääntöjen 10
§:n määräämät asiat, valitaan seuran
puheenjohtaja.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa ! Johtokunta.

LESTIJÄRVEN ELÄKELIITTO
Eläkeliiton KAHVITILAISUUS keskiviikkona 15.4. klo 12.00 srk-talolla. Toholampilaiset vierailevat.
Sekalaista ohjelmaa. Kaikki ovat tervetulleita!

LESTIJÄRVEN LC LEIDIT
Suuret Kiitokset teille kaikille, jotka monin eri tavoin edesautoitte meitä
maalaislääkäri Kiminkisen hyvintointiteema –tapahtuman järjestämisessä.

KAUSTISEN SEUTUKUNTA
Kaustisen seutukunta koostuu 1.1.2009 alkaen kuudesta kunnasta: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi
ja Veteli. Kaustisen seutukunta kuuluu Lestijärven kunnan hallinto-organisaatioon toimien lautakuntamuodossa.
Seutukunnan organisaatiossa ylintä päätösvaltaa käyttää alueen kuntien luottamushenkilöistä muodostettu Seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain. Tänä vuonna puheenjohtaja vali-taan
Lestijärveltä. Seutuyhteistyön ja päätösten valmisteluelimenä toimii seutukunnan johtoryhmä, jonka muodosta-vat
jäsenkuntien kunnanjohtajat. Johtoryhmässä on läsnäolo-oikeus Keski-Pohjanmaan liiton sekä rahoittajien edusta-jilla.
Tänä vuonna johtoryhmän puheenjohtajana toimii Jari Kangasvieri Toholammilta ja varapuheenjohtajana Liisa
Veiskola Vetelistä. Lisätietoa seutukunnan hallinnosta ja päätöksistä Internetistä http://www.kase.fi/seutukunta.php.
Seutukunnan tehtävät
Kaustisen seutukunnan tehtävänä on kuntien yhteistoiminnan syventäminen, elinkeinotoiminnan seudullinen kehittäminen ja seudun edunvalvonnan tehostaminen. Seutuyhteistyö perustuu kuntien itsenäiseen päätäntävaltaan. Yhteistoimintahankkeet toteutetaan tapauskohtaisesti joko kaikkien kuntien tai joidenkin kuntien välillä. Kehittämistyöhön
on käytössä lukuisia EU:n, valtion ja kuntien rahoitusmalleja – seutukunnan keskeisiä tehtäviä on hyödyntää ja kanavoida alueellemme mahdollisimman hyvät kehittämismahdollisuudet elinkeinoelämän ja alueen kehittymisen hyväksi.
Uusien ideoiden hyödyntämisen ohella pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää myös suunnitelmien ja ohjelmien valmistelua. Seutukunta toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, peruskuntien ja elinkeinoyhtiöiden, seudullisten ja
maakunnallisten toimijoiden sekä rahoittajien kanssa.
Henkilöstö ja yhteystiedot
elinkeinojohtaja Petri Jylhä (petri.jylha@kase.fi), kotipaikka Halsua
toimipiste: seututoimisto, käyntiosoite Lestintie 41 A II kerros, Lestijärvi; puh 06 – 888 7200, 050 551 3030
tehtävät: alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta sekä seutuorganisaation johtaminen,
kehittämisprojektien valmistelua ja neuvotteluja, kuntarahoituspäätösten valmistelua ja projektien ohjausta
seutusihteeri Jaana Ojutkangas-Änäkkälä (jaanaoj@kase.fi), kotipaikka Lestijärvi
toimipiste: seututoimisto, käyntiosoite Lestintie 41 A II kerros; osoite Lestintie 39, 69440 Lestijärvi;
puh 06 – 888 7288, 044 516 8733
tehtävät: seutukunnan taloushallinto, johtoryhmän ja seutuvaltuuston kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen teko,
hankkeiden hallinnointi, hanke- ja rahoitusseuranta
talouspäällikkö Minna Kauppinen (minna.kauppinen@kase.fi), kotipaikka Toholampi
toimipiste: Toholammin kunnanvirasto, os. Lampintie 5, 69300 Toholampi; puh 06 – 888 7250, 040 5801 701
tehtävät: Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön projektipäällikkö (http://www.kase.fi/tilastot/), tilastojen ylläpito,
päivittäminen ja kehittäminen, tilastoaineistojen hankinta ja muokkaus; eri projektien hanke- ja taloushallinto
rekrytointiasiantuntija Minerva Rannila (minerva.rannila@kase.fi), kotipaikka Perho
toimipiste: Vetelin kunnanvirasto, os. Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli; puh 044 – 780 9240
tehtävät: edesauttaa työtä etsivien henkilöiden ja työvoimaa tarvitsevien organisaatioiden kohtaamista, tarjota
työnhakijoille neuvontaa ja opastusta, auttaa yrityksiä kartoittamaan kehitysmahdollisuudet, suunnittelemaan
toimenpiteet ja toteuttamaan rekrytoinnin, ylläpitää osaajapankkia, johon työnhakijat voivat lähettää työnhakutietonsa
yritysneuvoja Mikko Hänninen (mikko.hanninen@kase.fi), kotipaikka Perho
toiminta-alue: Halsua, Lestijärvi ja Perho; puh 06 – 888 7552, 044 – 5612 152 osoite PL 20, 69951 Perho
yritysneuvoja Sari Torppa (sari.torppa@kase.fi), kotipaikka Veteli
toiminta-alue: Kaustinen ja Veteli; puh 06 – 888 7554, 044 – 5612 154 osoite Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
yritysneuvojien tehtävät: tarjota asiantuntija-apua yrityksille kaikissa yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa (mm. investoinnit, tuotekehitys, koulutus), toimia verkoston kanssa yhteistyössä eli apu yhdeltä
luukulta

