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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Ilmaiset kausi-influenssarokotukset Soiten alueella syksyllä 2020
Soite aloittaa maksuttomat kausi-influenssarokotukset marraskuussa Soiten toimipisteissä. Rokotuksiin tullaan vain ajanvarauksella.
Tämän kauden influenssarokote suojaa neljää eri influenssavirusta vastaan: kahta A-influenssa-virusta
ja kahta B-influenssavirusta vastaan. 2-6-vuotiaille lapsille on tarjolla myös nenäsumuterokote
FluenzTetra. Influenssarokote on THL:n mukaan koronasyksynä erityisen tärkeä, sillä jos sairastaisi
molemmat sairaudet (influenssan ja koronaviruksen) samanaikaisesti, vakavan taudin riski on huomattavasti suurempi.
Koronavirustilanteen takia tänä vuonna tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin sekä käsi- ja
yskimishygieniaan. Asiakkaiden tulee käyttää kasvomaskia rokotuspisteillä. Flunssaoireisena ei rokotukseen saa tulla!
Rokotuspäiviä (turvavälit ja hygienia huomioiden) järjestetään terveysasemilla Kokkolassa, Lestijokilaaksossa sekä Perhonjokilaaksossa marraskuussa alla olevan aikataulun mukaisesti ja vain ajanvarauksella. Rokotusajan voi varata puhelimitse oman terveysaseman numerosta arkisin klo 13-15 tai sähköisesti Soiten Omahoito-palvelusta: https://soite.terveytesi.fi
Neuvoloissa sekä senioreiden terveyspiste Daaliassa influenssarokotukseen on myös varattava aika.
Rokotukset neuvoloissa alkavat viikoista 45-46 alkaen ja senioreiden terveyspiste Daaliassa viikosta 46
alkaen. Pikkulapset ja raskaana olevat rokotetaan neuvolassa tai yleisinä rokotuspäivinä ajanvarauksella. Ilmaiseen rokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat saavat rokotteen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Kotisairaanhoidon ja palvelutalojen sairaanhoitajat rokottavat asiakkaansa. Muut ilmaiseen rokotukseen oikeutetut rokotetaan joukkorokotuspäivinä tai normaalin tarkastuskäynnin yhteydessä asiantuntijahoitajien vastaanotolla.
Rokotusaikataulu ja rokotuspisteet
 Lestijärven terveysasema, Niemeläntie 3 A. Terveysasemalla rokotetaan ajanvarauksella kaikenikäiset maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut.
 la 7.11.2020 klo 9-15
 la 14.11.2020 klo 9-15
- Puh. 040 804 2000 (Puhelinaika arkisin klo 13-15)
- Sähköinen ajanvaraus Soiten Omahoito-palvelusta: https://soite.terveytesi.fi
 Lestijärven neuvolassa rokotetaan neuvolaikäiset sekä heidän perheensä. Sähköinen
ajanvaraus neuvolan rokotukseen Soiten Omahoito-palvelusta: https://soite.terveytesi.fi

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

klo 15.00 – 18.00
Lisätietoja: Millespakka Oy /
Ira Kekarainen 044 - 2844 183

Puutarhajätettä hyötyjäteasemalle
Lestijärven hyötyjäteasemalle on mahdollista tuoda puutarhajätettä (Risut, lehdet, ruoho yms.) perjantaisin klo 15.00 - 18.00 Puutarhajätteelle on kyltillä varustettu oma piste.

KIRJASTO
Aukioloajat
Ma 12-18
Ti 10-15
Ke suljettu
To 11-18
Pe 10-15

JOULURUNOKILPAILU Kaikille avoin joulurunokilpailu 1.10. –13.11.
Kirjoita oma jouluruno ja toimita se nimelläsi varustettuna viim. pe 13.11. kirjastoon tai
sähköpostilla kirjasto@lestijarvi.fi
sarjat:
lapset alle 12v, nuoret 13 –18v ja aikuiset
palkinnot: sarjojen voittajille 30 €, toiseksi ja kolmanneksi tulleille tuotepalkinnot.
Raati valitsee sarjojen kolme parasta ja palkinnot jaetaan mahdollisesti joulunavauksessa.

Terveyskeskus:
puh. 040 804 2000
Hammashoitola:
puh. 040 804 2200
NordLab laboratorio ajanvaraus: puh. 020 619 8019

KUNNANTOIMISTO
Kunnantoimiston kokoustilat iltaisin pidetään suljettuna toistaiseksi. Virka-aikana voi järjestää
kokouksia/tapaamisia (valtuustosalissa max 15 henkilöä)

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n ja
maankäyttö- rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän
ajan ajalla 26.10.-24.11.2020.
Muutos koskee Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 133.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39,
69440 Lestijärvi tai sähköpostilla lestijarven.kunta@lestijarvi.fi
Lestijärvi 20.10.2020

Kunnanhallitus

Kunnanjohtajaksi Lestijärvelle?
Lestijärvi on pieni, reilun 700 asukkaan kunta Keski-Pohjanmaalla. Kunnan visiona on säilyttää kunta
elinvoimaisena kuntana, jonka talous on kunnossa ja laadukkaat peruspalvelut pystytään takaamaan
kaikille kuntalaisille. Kunta haluaa olla myös aktiivinen palveluverkostojen kehittäjä ja käyttäjä.
Lestijärven nykyinen kunnanjohtaja on jäämässä eläkkeelle 1.7.2021 ja siitä syystä Lestijärvellä julistetaan haettavaksi kunnanjohtajan virka.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus sekä elinkeinoelämän tuntemus ja kokemus kunnallishallinnosta.
Arvostamme yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi arvostamme vahvaa johtamista tiimityöskentelyssä sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja. Myös hyvät tietotekniset taidot katsotaan eduksi.
Virka tulee ottaa vastaan 1.7.2021. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTES:n mukaan.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen
pyydämme toimittamaan 3.12.2020 klo 23:59 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39,
69440 Lestijärvi tai lestijarven.kunta@lestijarvi.fi.
Lisätietoja antavat valtuuston puheenjohtaja Marja Tiala puh. 040-7075945 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Tuikka puh. 050-5306376

Lestijärven kunnan ruokapalvelussa on haettavana vakituinen työsopimussuhteinen
ruokapalvelunvastaavan toimi.
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja työkokemus, joustavuus ja yhteistyökyky
sekä sopivuus esimiestehtäviin. Hakijalla tulee olla hygieniapassi sekä salmonellatodistus.
Toimi sisältää ruokapalvelun ammattitason perustyötä. Se sisältää työskentelyä keittiössä, jossa valmistetaan ruokaa, kuumennetaan valmista ruokaa ja valmistetaan aterian lisäkkeet. Ruokapalvelun vastaavan tehtäviin kuuluvat elintarvikkeiden ja siivousaineiden hankinnat keittiötoimelle, keittiön puhtaanapitotyöt, omavalvonnan toteutuksesta huolehtiminen, työhön opastus, työvuorolistojen suunnittelu. Tehtäviin kuuluvat myös taloudellinen
suunnittelu ja toiminnasta vastaaminen. Ruokapalveluvastaava toimii lähiesimiehenä ruokahuollon työntekijöille..
Työpaikka on keskuskeittiö, jossa valmistetaan ateriat koulukeskukseen, päiväkotiin ja vanhusten palveluasuntojen sekä
kotipalvelun asiakkaille.
Palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Tehtävä tulee ottaa vastaan sopimuksen mu-

kaisesti viimeistään 1.1.2021. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Hakemukset pyydetään toimittamaan to 19.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköisesti lestijarven.kunta@lestijarvi.fi
tai postitse Lestijärven kunta, Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 39 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa rehtori: p.0440 540 839

KUULUTUS VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VOIMAANTULOSTA (MRA 93§)
Lestijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 10.9.2020 § 38 Valkeisen ranta-asemakaavamuutoksen. Kunnanvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu. Kunnanvaltuuston päätös on siten tullut lainvoimaiseksi ja Valkeisen ranta-asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.
Kunnanhallitus

TEKNINEN TOIMISTO
Tekninen toimi pyytää tarjouksia
1. KAAVATEIDEN SEKÄ KIRKONKYLÄN ALUEELLA SIJAITSEVIEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN
LUMENAURAUKSESTA JA LIUKKAUDEN TORJUNNASTA VUOSILLE 2021-22
Tehtäviin kuuluu:
- lumityöt ja liukkauden torjunta kaavateiden osalta
- ranta-alueen kävelyteiden, venesataman ja hyötyjäteaseman lumityöt
- lumityöt ja liukkauden torjunta pihojen, parkkialueiden ja pihakäytävien, sekä yhteiskäytössä
olevien ja yleisten tilojen käytävien osalta
- vanhusten palvelutalon ja vanhusten vuokrahuoneistojen käytössä olevien huoneistojen osalta
lumityöt ja liukkauden torjunta tulee ulottaa ulkoportaisiin saakka
- kiinteistöluettelossa mainittujen alueiden lisäksi kunnanviraston pihan, parkkialueiden ja torin
lumenauraus ja hiekoitus.
Tehtävän suorittaminen edellyttää oman kaluston käyttöä. Kunnalla on hiekoitusta varten hankittuna
traktori-vetoinen hiekoitin, sen täyttämiseksi traktorin tulee olla varustettuna kuormaajalla.
Vastuualueeseen kuuluvat kiinteistöt:
Terveyskeskus / Kotipirtti
Koulukeskus / kirjasto
Palolan kiinteistö
Asuinrivitalo Porrasnoro

Asuinrivitalo Lestijärven Pirtti
Asuinrivitalo Kotipelto
Asuinrivitalo Lestijärven Kartano
Asuinrivitalo Hopearanta
Asuinrivitalo Vanhusten palvelutalo

Tarjous annetaan tuntihintaan perustuen (alv. 0%). Tarjouskuoreen tunnus ”Tarjous kaavateiden ja
kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta”.
Hyväksytyn tarjouksen jättäneen yrittäjän kanssa tehdään sopimus, joka on voimassa vuodet 20212022 ellei sitä kummankaan sopijapuolen osalta, perustelluista syistä, irtisanota kahta kuukautta
ennen vuodenvaihdetta. Mahdollinen optio yhdestä lisävuodesta 2023 sovitaan syyskuussa 2022.
2. YKSITYISTEIDEN LUMENAURAUKSESTA VUOSILLE 2021-2022
Pyydämme kilometrihintaan (alv. 0%) ( euroa/kilometri/aurauskerta) perustuvaa tarjoustanne Lestijärven kunnan alueella olevien yksityisteiden (pysyvä asutus) aurauksesta (oma kalusto). Tarjouksessa
pyydämme erittelemään tiet, mitä tarjous koskee. Tarjouskuoreen tunnus ”Yksityisteiden auraustarjous”.
Hyväksytyn tarjouksen jättäneen yrittäjän kanssa tehdään sopimus, joka on voimassa vuodet 20212022 ellei sitä kummankaan sopijapuolen osalta, perustelluista syistä, irtisanota kahta kuukautta
ennen vuodenvaihdetta. Mahdollinen optio yhdestä lisävuodesta 2023 sovitaan syyskuussa 2022.
Tekninen toimi pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa yksityisteiden auraustarjouksia siten, ettei ristiinajoja synny sekä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki jätetyt tarjoukset.

Tarjoajien on toimitettava tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ennen mahdollisen sopimuksen syntymistä. Tarjoukset tulee jättää 16.11.2020 klo 14.00 mennessä tekniseen toimistoon. Lisätietoja saa
tarvittaessa puh. 0447885201.

VAPAA-AIKATOIMI
KUNTOSALI
Jokainen kuntosalin käyttäjä desinfioi käyttämänsä laitteet heti käytön jälkeen, ja painot laitetaan käytön jälkeen laitteista pois.
KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11.2020
Kuntokortit palautetaan 6.12. mennessä kunnantoimistolle tai kirjastoon. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita tuotepalkintoja.
NUORISON KERHOTOIMINTA
NUOPPARI
Nuoppari on avoinna 5-6 –luokkalaisille maanantaisin klo 12.50 – 14.45 ja 3-4 –luokkalaisille keskiviikkoisin klo 12.50 – 14.45. Nuopparilla vapaaehtoinen välipala 1,50.
ASKARTELUPAJAT 3-6 –luokkalaisille kirjastossa
ma 9.11. klo 13.00 – 15.00 tehdään joulukortteja
ma 23.11. klo 13.00 – 14.30 valmistetaan pieniä valotauluja ja muita joulukoristeita
ma 30.11. klo 13.00 – 14.30 jouluaskartelu
LASTEN KERHOTOIMINTA 1-2 –luokkalaisille kirjastossa
ti 10.11. klo 13.00 – 14.30 leffatuokio
ti 17.11. klo 13.00 – 14.30 jouluaskartelu
ti 24.11. klo 13.00 – 14.30 jouluaskartelu
ti 1.12. klo 13.00 – 14.30 joulukortteilu
ti 8.12. klo 13.00 – 14.30 leffatuokio
LEIVONTAKERHO 4-6 –luokkalaisille klo 15.00 – 16.45 ti 17.11. ja ti 1.12.
Kerhossa leivotaan osallistujien lempiresepteillä. Tarvikemaksu 2 € / kerta.
PIPARKAKKUKRANSSIPAJA 1-3 –luokkalaisille ke 2.12. klo 15.00
Pajaan mahtuu 8 osallistujaa. Ilm. viim. ti 1.12. viestillä 050 4437023. Tarvikemaksu 3 €/osallistuja tai 5
€/2 tai useampi lapsi perheestä.
PIPARKAKKUTALOPAJA 4-6 –luokkalaisille pe 4.12. klo 13.00 ja la 5.12. klo 10.00
Perjantaina leivotaan, paistellaan ja aloitellaan piparkakkutalojen koristelu ja lauantaina kasataan ja
jatketaan koristelua. Tarvikemaksu 5 €. Pajaan mahtuu 8 osallistujaa. Ilm. viim. ti 1.12. viestillä 050
4437023
JOULUNAVAUS ja LESTIN KOULUN JOULUJUHLA TO 26.11. klo 18.00 koulun ja museon alueella. Luvassa mm. oppilaiden esityksiä, joulupukki ja jouluista tunnelmaa. Osallistujien kesken arvontaa!
Tapahtumasta tarkempaa tietoa lähempänä ajankohtaa mm. facebookista ja seinämainoksista.

Maatalousyrittäjä työnantajana -päivä ti 17.11.2020 Nivalassa klo 9:30-15:15 Nitek, Pajatie 5, Nivala
Mukana mm. Maaseudun Työnantajaliiton, verohallinnon, MTK:n, LähiTapiolan ja AVIn työsuojeluhallinnon
asiantuntijoita sekä työnantajana toimiva maatalousyrittäjä.
Omakustanteinen lounas. Iltapäiväkahvi (LähiTapiola). Ei osallistumismaksua.
a) jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu tästä (viim. 12.11.):
https://link.webropolsurveys.com/S/8D49C06BCDED78B5
b) jos seuraat verkon välityksellä, ilmoittaudu tästä (viim. ed.päivänä):
https://link.webropolsurveys.com/S/28D7CE09A9FD03BC
Lisätietoja ja ilmoittautumiset myös ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE -HANKKEEN TIETOISKUT
Myötätuulta Tuottajalle 2-hanke järjestää tietoiskutyyppisiä infoja Teams-sovelluksella. Pääset mukaan
ilmoittautumalla, minkä jälkeen sinulle lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin. Tietoiskut ovat maksuttomia!
MA 2.11 ja MA 9.11. klo: 12 - 13.30 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN: (avioehto, testamentti,
edunvalvontavaltuutus, avio-, avoeron, vakavan sairauden, kuoleman, kuolinpesän tilanteista/toimista,
perintöasioista) Edellä oleva sisältö jaetaan 2. ja 9.11. koulutuspäiviin – Arviointikeskuksen lakimies Timo
Torppa
MA 16.11. klo: 12 - 14 ASKEL KOHTI VAHVEMPAA MAATALOUTTA - maatilan talouden perusteet kahdessa
tunnissa! - Suomen Yrittäjäopisto Mikko Lääveri
MA 23.11 klo:12-13 KUINKA OLLA ONNELLINEN - Mitä onni on? Miten olla ja tulla onnelliseksi? - Myötätuulta Tuottajalle 2 -hankkeen hankepäällikkö Suvi Lempiälä
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Hyvinvointihankkeen_tietoiskut_0310
HEVOSELÄIMEN PITÄJÄN JA PITOPAIKAN REKISTERÖINTI
Rekisteröintivaatimus on tullut voimaan 20.4.2017, siirtymäaika on 31.12.2020 saakka. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vähintään yhtä hevoseläintä (mm. hevoset, ponit, aasit) pitäviä. Ilmoitus tehdään
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.
Eläinsuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevostenpidosta on edelleen voimassa. Tämä koskee hevoseläintenpitoa, kun täysikasvuisia hevoseläimiä on vähintään kuusi. Näitä koskeva ilmoitus tehdään aluehallintovirastoon.
Pitopaikan rekisteröinnistä vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija).
Eläintenpitoilmoituksen tekee eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija). Eläimen omistajan ei tarvitse
tehdä eläintenpitoilmoitusta, jos eläin on toisen toimijan hallussa. Tällöin ilmoituksen tekee ko. eläimen
haltija.
Lisätietoa: Ruokavirasto.fi>>Viljelijät>>Eläintenpito>>Eläinten merkintä ja rekisteröinti>>Hevoseläimet>>Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Keskustan Lestijärven paikallisyhdistys
SYYSKOKOUS Ma 16.11.2020 klo 19.00
väestösuojassa. Johtokunta kokoontuu
18.30
Tervetuloa!
HELLUNTAISEURAKUNTA
(Lestintie 37)
RUOKAJAKELU
to 05.11. klo 16.00-17.00
to 19.11. klo 16.00-17.00

Lestijärven Vasemmistoliiton
SYYSKOKOUS su 22.11.2020 klo 18.00
työväentalolla. Esillä syyskokousasiat.
Tervetuloa!

Lestijärven tuulivoimapuistonalueen maanomistajat
TuVoMa ry
VUOSIKOKOUS ja TUULIVOIMAINFO
Lestijärven seurakuntatalolla keskiviikko 18.11.2020
klo 18.00
Kunnanjohtaja Esko Ahosen lisäksi paikalla on myös
YIT:n edustajat. He kertovat Lestijärven tuulivoimatilanteesta. Tiedotustilaisuuden jälkeen pidetään yhdistyksen vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa! HALLITUS

Lestijärven kotiseutuyhdistyksen
SYYSKOKOUS to 19.11.2020 klo 18.00
Yli-Lestin työväentalolla. Käsitellään
syyskokoukselle määrätyt asiat.
Tervetuloa

JOULUMYYJÄISET
Yli-Lestin työväentalolla lauantaina 28.11. klo 10.00 – 13.00.
Myyjät ja ostajat tervetuloa. Myyntipaikka on ilmainen.
Puffetti. Kävijöiden kesken arvotaan kinkku.
Tervetuloa!

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Hirvipeijaisia ei koronatilanteesta johtuen valitettavasti voida järjestää tänä syksynä. Peijaisvasan
myyntituotosta päätettiin puolet antaa hyväntekeväisyyteen.
Palataan toivottavasti ensi syksynä asiaan peijaisten merkeissä. Yhdistys kiittää maanomistajia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa turvallista loppuvuotta ja vuoden alkua.
Kauriin metsästys jatkuu tammikuun loppuun ajavaa koiraa käyttäen ja 15.2.2021 saakka ilman koiraa.
Max 2 kauris/jäsen (koko kausi). Mahdollisesta kaadosta ilmoitus välittömästi p. 0405903576. Kaatajan
tulee itse tehdä kaatoilmoitus OmaRiista-palveluun 7 vrk:n aikana. Paperilomakkeita saa tulostettua
riistakeskuksen sivuilta ja puheenjohtajalta. Huomioitavaa on, että rihlatulla aseella ammuttaessa tulee
vähintään kauriin ampumamerkki olla voimassa.
Pienpetokilpailu jatkuu 30.4.2021 saakka. Muistakaa ilmoittaa kaikki pienpetosaaliinne puheenjohtajalle p. 0405903576. 1 piste/pienpeto ja kolme eniten pisteitä kerännyttä palkitaan lahjakorteilla viime
kauden tapaan

KASE Kauppa on auki!
KASE Kauppa on Kaustisen seutukunnan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa toteuttama lahjakorttien
verkkokauppa. Kauppa löytyy sivuilta www.kaustisenseutu.fi ja sieltä oikealta ”KASE Kauppa”.
KASE Kaupan tarkoituksena on auttaa alueemme yrittäjiä korona-ajassa ja lisäämään myyntiä tuomalla
yrittäjälle helppo uusi myyntikanava. KASE Kaupassa on mukana jo liki 20 yrittäjää ja lisää sopii. Kaupasta voit hankkia lahjakortteja eri liikkeisiin alueellamme, mukana on kauppoja ja palveluyrityksiä.
Käytä siis KASE Kauppaa ja vinkkaa vaikka kauempana asuville sukulaisille tästä mahdollisuudesta!
Miten yrittäjänä pääsen mukaan KASE Kauppaan?
Yrittäjälle KASE Kaupasta ei tule kustannuksia. Ainoastaan myyntitapahtumista pidätetään 2€:n käsittelymaksu verkkokaupan alustan toteuttaneen yhteistyökumppanimme toimesta ja tätä varten yrityksen
on allekirjoitettava palvelusopimus yhteistyökumppanimme kanssa. Kaustisen seutukunta auttaa yrittäjiä saamaan tuotteensa ja/tai palvelunsa KASE Kauppaan myyntiin.
Mikäli kiinnostuit, toimi näin: Alla olevasta linkistä löydät lomakkeen, jolla voitte nyt alkaa toimittamaan meille tietoa lahjakorteista. Linkistä löydät lomakkeen ja lyhyet ohjeet, mm. mahdollisten lahjakortteihin toivomienne kuvien osalta (kuvat eivät toki pakollisia). Eli nyt voitte jo alkaa lähettää kuvauksia – hintoineen- tuotteistanne ja palveluistanne. Me KASEn puolesta hoidamme nämä sitten tuonne
järjestelmään eli teidän ei tarvitse ”säätää” sen enempää!
Lomakkeeseen tästä: https://bit.ly/2WLahor
Mikäli lomakkeen osalta tai palvelusta muutoin on kysyttävää, niin ole yhteydessä.
Lahjakorttiverkkokaupasta saat lisätietoja:
timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi tai jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

