
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lestijärven kunta 

Lestintie 39 

69440 Lestijärvi 

puh. 06 8889111 
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET  
 
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä järjestämään toimintaan 
tarkoitetut NUORISO- JA LIIKUNTATOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET haettavaksi 24.9. 2021 mennessä. 
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Lestijärven sivistyslautakunta, 
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Soiten yhteispäivystyksen numero muuttuu 
Soiten yhteispäivystyksen numero on 4.1.2021 alkaen 116117. 
Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri. 
 

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

                                                             
                
 

 

----------------------------------------------leikkaa tästä -------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

 

                                                     KORONA-INFO 
Kunnantoimiston kokoustilat iltaisin pidetään suljettuna toistaiseksi. Virka-aikana voi järjestää kokouksia/tapaa-
misia (valtuustosalissa max 10 henkilöä 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaalla numerosta 0800 93 150 
 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 
korvauksen 

                              KORONA MUISTUTUS 
Muistakaa käyttää kasvomaskia kun kuljette julkisilla paikoilla.  
Muista myös kahden (2) metrin turvaväli. 

Kirjaston eteisessä poistokirjoja 
uloskantohinnoin- maksa jos tahdot!  
Lisää tulee koko ajan, tule valitsemaan 
parhaat päältä. 



 

         Vapaa-aikatoimi 
                 liikunta – nuoriso – kulttuuri 

LIIKUNTA 
 
LASTEN LIIKUNTA  
-Lasten liikkari 3-6v maanantaisin klo 17.00 – 17.45 liikuntasalissa. Sisältää mm. motoristen taitojen harjoittelua, 
temppuilua ja leikkejä. Ohjaajana Elina Latonen. Syyskausi 20.9. – 22.11.(ei viikolla 42). HINTA 10 euroa/perhe 
 

-Lapsiperheiden salivuoro keskiviikkoisin klo 9.00 – 10.30 Ei ohjattua toimintaa!  
 

-Lasten musiikkiliikunta 3-6v torstaisin klo 17.00 – 17.45 liikuntasalissa. Musiikkiliikunta tarjoaa tanssin, liikunnan ja 
leikin riemua. Ohjaajana Elina Latonen. Syyskausi 23.9. – 18.11.(ei viikolla 42). HINTA 10 euroa/perhe 
 

AIKUISTEN LIIKUNTA 
-Total body maanantaisin klo 18.00 – 19.00 liikuntasalissa 
Koko kehon lihaskuntotreeni musiikin tahdissa. Treenin voi säädellä itselle sopivaksi irtopainoilla, joten se soveltuu 
kaiken kuntoisille naisille ja miehille. Aloitus 6.9. Ryhmään mahtuu 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset ma 6.9. mennessä 
sähköisesti tai viestillä 050 4437023 / vapaa-aikatoimi. Syyskausi 30 € (sis. 12 ohjausta) tai 3 € / kerta.  
 

-Naisten kuntosali torstaisin klo 18.00 – 19.00 
Ohjaajana Elina Latonen. Aloitus 9.9. Ilmoittautumiset to 9.9. mennessä sähköisesti tai viestillä 050 4437023. 
Syyskausi 30 € (sis. 12 ohjausta) tai 3 € / kerta. 
 

-Tiistaisin avoimet kuntosalivuorot, ei ohjausta. Kävijöillä tulee olla henkilökohtainen kuntosalikortti 
klo 18.00 naisten vuoro 
klo 19.00 miesten vuoro 

. 
uusi KUNTOSALI & vanha PUNTTISALI 
Kuntosali Lestin koulun alakerrassa on avoinna 1.9. lähtien ja käytettävissä päivittäin klo 6.00 – 21.30. 
Aikuisille kuntosalin käyttömaksu on 60€/vuosi. Syksyllä 2021 ostettujen kuntosalikorttien voimassaolopäivä on vuoden 
2022 loppuun. 
 

Nuorille 15-18-vuotiaille kuntosalin käyttömaksu on 20€ ja maksu suoritetaan kertamaksuna. Ikä on todistettava avain-
tenhaun yhteydessä. 
 

Kuntosalin käyttömaksu maksetaan etukäteen tilille FI75 5471 1220 0002 82. Avaimet voi noutaa koulutoimistosta 
kuittia vastaan. Sovi avainten nouto etukäteen 040 6504231 / koulutoimisto. 
Yhteystiedot: Niko Aihio 044 0540 839, Koulutoimisto 040 6504 231 
 

Punttisali Lykin hallilla jää toistaiseksi käyttöön normaalisti. 
 

Tervetuloa tutustumaan uuteen kuntosaliin ja samalla voi myös testailla uusia laitteita. Tutustumisten aikana käynti on 
pääovesta ja aulasta portaita alakertaan. Lestin koulu on kengätön koulu, joten kengät jätetään AINA eteiseen. 

torstaina 2.9. klo 17.00 – 19.00 
perjantaina 3.9. klo 11.00 – 13.00 
lauantaina 4.9. klo 10.00 – 12.00 

 

RETKIHAASTE 1.5. – 30.9.2021 
Kuinka monta retkeä olet jo ehtinyt tehdä tänä kesänä? Retkihaasteeseen ehtii osallistua vielä 30.9. asti. Palauta 
retkihaaste viimeistään 10.10.2021 Lestijärven kirjastoon tai nappaa lapusta kuva ja lähetä se viestillä vapaa-
aikaohjaajalle 050 4437023 ja olet mukana arvonnassa. Muistetaanhan luonnossa liikkuessa myös jokamiehen-
oikeudet! 
 

SYKSYN KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11. 
Perinteinen kuntokampanja käynnistyy taas! Kuntokortti löytyy elokuun kuntatiedotteesta ja niitä voi hakea myös 

kirjastosta. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan 3.12. 

mennessä kunnantoimistolle tai kirjastoon. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita tuote-

palkintoja.  



  
KESANTOJEN JA MUIDEN KASVUSTOJEN MÄÄRÄAIKOJA 
Kesannot 
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kylvää nurmikasveja 
tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7. Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, 
ojien kaivuu/perkaus) ovat sallittu vain niiden vaatiman alan laajuudessa. Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta 
pellon avoimena säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava. 
 

Luonnonhoitopeltonurmi 
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvus-
to päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä. 
Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä 
vuosittain. Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai tuhou-
tunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen. 
 

Suojavyöhykenurmi 
Suojavyöhykkeeksi ilmoitettujen lohkojen kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. Niiton ajankohdassa 
on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. Niitetty kasvimassa on korjattava pois suoja-
vyöhykkeeltä ja sen voi käyttää hyödyksi. Niittojätettä ei saa ajaa metsään. Lohkokirjanpitoon on syytä kirjata kas-
vuston käyttötarkoitus. 
 

HUOM. Sitoumuskausi päättyy 30.4.2022. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskauden loppumista.  
 

Viherlannoitusnurmi 
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitus-
nurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10. 
 

Kerääjäkasvi 
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10. 
 
Monimuotoisuuspellot 
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä. 
 

Saneerauskasvit 
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia ei saa 
päättää kemiallisesti. 
 

HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA 
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden. Tuetun neuvonnan 
enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 € vuosina 2015 – 2022. 
 

Voit valita itselle sopivan neuvojan neuvojarekisteristä http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi ja sopia neuvontakäynnin 
hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat. Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäris-
tö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. 
 
TUKIVUOSIKALENTERI MUISTUTTAA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA 
Alueemme viljelijöille on lähetetty postin kautta Tukivuosi 2021-2022 -niminen kalenteri. Kalenteri kannattaa ottaa 
käyttöön. 
 

Kalenteriin on koottu hakemusten, ehtojen ja maksatusten kannalta tärkeitä päivämääriä.  Lisäksi QR-koodit opastavat 
suoraan sivuille, joilta voi lukea ehtoja tarkemmin. Tärkeitä päivämääriä ja hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuheli-
men Google-kalenteriin. Ohjeistus siihen löytyy kalenterin sivulta 2. 
 

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä kalenterissa oleva materiaali on laadittu 
informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi.  Tiedon oikeel-
lisuus ja ajankohtaisuus on syytä tarkistaa Ruokaviraston hakuoppaasta. 
 

Ohjeet sähköisen kalenterin käyttöönottoon ja pdf-muotoiseen kalenteriin löytyy Tietolinkki -hankkeen sivuilta 
www.kpedu.fi/tietolinkki. 

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi
http://www.kpedu.fi/tietolinkki


                                          Lestijärven Metsästysyhdistys ry. 
 

Kauden 2021-22 metsästysasiat (kesäkokouksen päätöksellä) 
 
Saaliskiintiöt ja rauhoitukset 
Metsäkaurista saa metsästää vapaasti yhdistyksen alueella.  Ilmoitus lain mukaisesti Riistakeskukselle 7 vrk:n 
kuluessa kaadosta ja puheenjohtajalle ilmoitus. (OmaRiista-palvelu tai Riistakeskuksen lomakkeelle.) Lomak-
keita saa myös puheenjohtajalta, mikäli ei saa itse ladattua. Max.3 kauris/jäsen (koko kauden kiintiö) ja naa-
ras, jota saman vuoden vasa seuraa, on rauhoitettu. Suositellaan kaadettavaksi  myös yksinäisiä naaraita ja 
vasoja. Timo Löytynojan pelto Lehdonkaantien varrella Murtonevalla rauhoitettu metsäkauriin metsästyksel-
tä. Kevätpukin metsästyksestä päätetään talvikokouksessa syksyn jahdin tuloksen mukaan. 
 
Huom! Rihlatulla aseella metsästettäessä ampumakoe tulee olla suoritettuna. Ajavaa koiraa käyttäen vasta 
25.9. alkaen.  
 
Koppelo, riekko ja fasaani rauhoitettu yhdistyksen alueella.  Jäsenen saaliskiintiö on 1 metso, 3 urosteertä ja 
2 naarasteeri.  Huom! Kanalintujen kuvastaminen sallitaan, mutta pellolta metsästys kielletty edelleen!!  
Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet entiset. Pienpetojen pyynti rauhoitus-
alueilla sallitaan. Noudatetaan yleisiä metsästysaikoja, ja metsäkanalintujen ajat kannattaa tarkistaa ennen 
jahdin alkua. (www.riista.fi/metsastys/metsastysajat) 
 

                Vieraslupien myynti 
Lupien myynti:  Kauppisen huoltoasema, Timo Ruuska ja Tapani Erkkilä.  
Lisäksi lupia myydään yhdistyksen kotisivuilla. (www.lmyry.fi)  
Lupien ehdot ja hinnat tarkemmin lupien myyjiltä ja kotisivuilla. Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voi-
massa luvassa merkityn ajan.  Huom!! Metsäkanalinnuille myydään vieraslupia tietyin ehdoin. (Isäntä/jäsen 
mukana ja saalis poisluetaan hänen kiintiöstä, max 2 vierasta kerralla mukana). Karhulupia ja metsäkaurislu-
pia ei myydä yhdistyksen alueelle. 
 
Hirviseurueiden rajat ja hirvilupien jako 
Päätettiin pitää hirviseurueiden rajat ennallaan. Hirvijaosto 12.9. klo 18 kämpällä sopii lupien jaosta seuruei-
den kesken. 
 
Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella 
3.10. saakka vapaasti koko yhdistyksen alueella ja sen jälkeen vain omalla hirvenmetsästysalueella. Mikäli jol-
lain tarvetta kouluttaa koiraa toisen seurueen alueella tai tarvetta koemaastoon hirvenmetsästyksen aikana, 
ilmoitus aina kyseisen alueen jahtipäällikölle ennen metsään menoa ja alkuviikon (ma, ti, ke) aikana. Koskee 
kaikkia, ja toisten mahdollista hirvenmetsästystä ei saa häiritä. 

 
Tiedotus- ja muut asiat 
-  Ammuntasimulaattori on hankittu yhteiskäyttöön ja asiasta tiedotetaan myöhemmin syksyllä. 
-  Maastoliikennelupa Metsähallitukselta haetaan hirviseurueille yhteisesti. 
-  Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelle myönnettiin 1 karhun  kaatolupa, joka käytettiin 27.8., ja  
   saaliiksi saatiin n. 200 kg uroskarhu Syrinkylällä. 
-  Hirvilupien määrä syksylle 65 kpl (yhteislupa-alue)ja yhdistyksen alueelle metsäpeuralle 1 lupa (uros)  
-  Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille. 
-  Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla. 
-  Liian lähellä asutusta ja auton avulla tapahtuva metsästys kiellettyä!!  
-  Hylsyjen ja tölkkien jättäminen luontoon kielletty!!! 

               -  Kokouksen päätöksistä tiedotetaan syyskuun kuntatiedotteessa, kotisivulla (www.lmyry.fi.)  
                   ja Facebook- sivuilla.          
               -  Hirvikoirakokeille myönnetään alueita tarvittaessa.  
               -  Pienpetokilpailu 30.4. saakka, 1 piste/pienpeto ja 3 parasta palkitaan. Saalisilmoitukset p. 040 5903576.  
               -  Oma riista-palveluun kannattaa liittyä. Sivuilta löytyy mm. ajantasainen kartta metsästysalueista, voi  mer- 
                   kitä havainnot ja saaliit, metsästysajat jne. Jäseniä velvoitetaan liittymään palveluun ja ilmoittamaan saa- 
                   liinsa siellä saalistilastoa varten. Pienriista-alueen koodi: DLBCTLYSSV, joka lisätään palveluun aluetunnusta 
                  kysyttäessä. Liittymisessä yhteys Timo Ruuskaan p. 044 2938860 tai timo.ruuska@kase.fi 
 

http://www.riista.fi/metsastys/metsastysajat
http://www.lmyry.fi/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Lestijärven tuulivoimapuistonalueen maanomistajat TuVoMa ry 

                                  VUOSIKOKOUS  
          Lestijärven uudella koululla Tiistaina  7.9.2021  n klo 19.00 
 

Hallituksen kokous alkaa koululla klo 17.00 ja sen jälkeen pidetään OX2:n tiedotustilaisuus 
etäyhteyksin tuulivoimatilanteesta maanomistajille klo 18.00. Paikalla OX2:sta on ainakin Jommi Tervo 
(rakentaminen ja maaperätutkimus), Jaakko Moilanen (maankäyttöasiat) ja etäyhteydellä Eero Kujanen 
(maankäyttö- ja sopimusasiat). Maanomistajat ovat saaneet Eero Kujaselta sähköpostitse linkin,jota 
klikkaamalla voi liittyä etäkokoukseen. Tämän tiedotustilaisuuden jälkeen on yhdistyksemme  
vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat vuodelta 2020. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. 
                                                      Tervetuloa!                                 HALLITUS 

RUOKAJAKELU 
to   9.9. klo 16 – 17 
to 23.9. klo 16 - 17 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 

LESTIJÄRVEN KUNNAN YHTEISÖKEHITYS OY 
 

Vuokrataan kausisäilytystilaa 
Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy vuokraa kausisäilytystilaa (1.10.2021–
31.5.2022) veneille ja ajoneuvoille teollisuushallilla, os. Halsuantie 9. Hinnat: 

 pieni vene/ajoneuvo 250 €/kausi (sis. alv 24 %) 

 iso vene/ajoneuvo/asuntoauto/asuntovaunu 350 €/kausi (sis. alv 24 %) 
 

Lisätietoja/varaukset: 
Arkisin klo 8–16 Mirva Vilppola p. 0401908652, mirva.vilppola@lestijarvi.fi 

                                ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry 
 
Hallituksen kokous to 2.9. klo 15  Lestin koululla. Aloitellaan syyskauden toimintaa.  Vieraana Tiina 
Kuivaniemi suunnittelemassa ”Digi-loikkaa”.  Autojen parkkeraus kirjaston parkkipaikalle. Huomioidaan 
koronarajoitukset ja suositukset. Tervetuloa! 
 
Eläkeliiton K-P:n piirin III-alueen kirkkopyhä su 5.9.2021 klo 10 Lestijärven kirkossa. Kirkkokahvit 
jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla.  Koronarajoitukset ja suositukset huomioiden. 
Vapaaehtoinen kahviraha. Lämpimästi tervetuloa! 
 
Lestijärven yhdistys on saanut pienen rahoituksen  Digi-valmiuksien  lisäämiseen  jäsenilleen. 
Neuvojana on Tiina Kuivaniemi syksyn aikana. Jos tarvitset tukea ja opastusta erilaisten digi-laitteiden 
käytössä  ja nettimaailmaan tutustumisessa, ota yhteyttä  puh. 044 0638342  Marketta Similä tai puh. 
040 5385107 Ritva Lappi. Tartu rohkeasti ”Digiin”! 



 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme 

elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa 

ja monipuolista yhteistyöverkostoa. 

 

Huippunopea valokuituyhteys myös sinulle? 

Kuitua kylille-hankkeen avulla pyritään tuomaan valokuitua niillekin alueille, joilla sitä ei vielä ole saatavilla. Hanke 

kohdistuu Kaustisen seutukunnan kuntien, Perhon sekä entisen Ullavan kunnan alueelle. Tavoitteena on kattavat 

tietoliikenneyhteydet, jotka eivät jätä katvealueita, ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia 

palveluita. Tämä lisää alueen kiinnostavuutta asumisen, työnteon ja yrittäjyyden ympäristönä sekä mahdollistaa myös 

monipaikkaisuuden, etätyön tekemisen ja kouluttautumisen. Käy vastaamassa valokuitukyselyyn osoitteessa 

www.kuituakylille.fi ja mahdollistetaan huippunopea valokuituyhteys myös sinulle! 

Lisätietoja: Santtu Lehto p. 040 195 6333, santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi   

 

Yrittäjä -kustannustuesta neljäs hakukierros!  

Haettavissa olevan kustannustuen tukikausi on 1.3.2020–31.5.2021.   
Tuen hakuaika alkaa 17.8.2021 klo 09.00 ja päättyy 30.9.2021 klo 16.15 
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden  

1.  liikevaihto on covid19-pandemiasta johtuen pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden   
2. yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia eli palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja 

menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa, vähintään 2000 euroa   
HUOM!   

  Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen 
summan.   

 Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea 
myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan. 

 Myös yksinyrittäjät voivat hakea kustannustukea. 
Lisätietoja tuesta Valtionkonttorin www-sivuilta osoitteesta: 
                                  https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/ 
Lisätietoja ja apua tuen hakemiseen saat myös Kaustisen seutukunnasta:  
                                  Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154, erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi  
                                  Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538, jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi   

 
Yhdessä uuteen harrastukseen? Kyytiin2-hanke auttaa alkuun 

Harrastuksiin kulkeminen on usein kalliimpaa kuin itse harrastus. Kuljettamiseen kuluu aikaa ja 
rahaa, liikenteen ympäristövaikutuksia unohtamatta. Tutustu Kulukuri.comin harrastuskyydit-
osioon, ja mieti voisiko sinunkin harrastuksiisi kulkea yhdessä?  Lisätietoja: Tomas Luoma,  

                                  p. 040 142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 
 

Elämä Solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä! 
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja arjenhallintaan. Tuemme elämän 
solmukohdissa, ja autamme pääsemään eteenpäin elämässä. MUKAAN voivat tulla 16–64 -vuotiaat työelämän 
ulkopuolelle ajautuneet, syrjäytymisvaarassa olevat tukea tarvitsevat, heikossa työmarkkina-asemassa olevat tai 
elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta kaipaavat henkilöt. 
 
Hankkeessa keskitymme juuri sinun vahvuuksiisi, ja tuemme yhdessä mietittyjen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Palvelut tuodaan tarvittaessa osallistujan kotiin saakka. Hankkeessa on myös ryhmätoimintaa, jonka sisältöä 
suunnitellaan osallistujien tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa. 
 
Mukaan-ryhmät kokoontuvat kaikissa seutukunnan kunnissa joka toinen viikko. 
Mukaan Lestijärvellä: torstaisin 14.00 – 16.00, Jukolantie 4 (9.9.21 alkaen) 
 
Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan tai Mauriin!  
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi 
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi 
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