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          Influenssarokotukset Soitessa syksyllä 2022 

Influenssarokotukseen tulee varata aika etukäteen joko sähköisesti tai puhelimitse alempana olevan 
ohjeistuksen mukaan. 
       Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: 

 Raskaana olevat 

 Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

 Alle 7-vuotiaat lapset 

 Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 

 Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja 
asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon 

 Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri. 
 

Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hän voi hankkia rokotteen itse reseptillä apteekista. Myös 
riskiryhmiin kuulumattomille henkilöille, jotka ovat hankkineet rokotteen reseptillä, annetaan rokote 
samoissa Soiten toimipisteissä. Influenssarokotteen ja koronarokotuksen voi ottaa samalla käynnillä ja 
suosittelemmekin, että influenssarokote otetaan samaan aikaan koronarokotteen syystalven 
tehosteannoksen kanssa, mikäli henkilö on oikeutettu koronarokotukseen. Lue lisää koronarokotuksiin 
oikeutetuista ikäryhmistä ja rokotusväleistä Soiten nettisivuilta: https://soite.fi/palvelut-ja-
yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/koronavirus/koronarokotteet/koronarokotukset/ 

 
Influenssarokotukseen tulee varata aika etukäteen joko sähköisesti tai puhelimitse. 
• Puhelinajanvaraus numerosta 06 828 7488. Puhelinaika 1.11. alkaen ma-pe klo 8-15.30  
• Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: 

https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7. Sähköisesti influenssarokotusajat ovat 
varattavissa 25.10. alkaen.  

 

Influenssarokotuspisteet ja rokotusajat 

Lestijärven terveysasema (Niemeläntie 3 A)                Toholammin terveyskeskus 
Ke  9.11. klo 16.00–19.30                                                   Ti    8.11. klo 16.00-19.30 
La 19.11. klo   8.30–15.00                                                   La 19.11. klo   8.30-15.30 

 
Huom: 
• Ota henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti) mukaan rokotukseen. 
• Rokottamisen helpottamiseksi on hyvä pukea ylle vaatteet, joissa olkavarren saa helposti paljaaksi. 
• Saavu paikalle ajoissa. 
• Käytä kasvomaskia ja huolehdi käsihygieniasta sekä turvaväleistä. 
• Rokotuksen jälkeen varaudu viipymään 15 minuuttia rokotuspaikalla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 

 
 

https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/koronavirus/koronarokotteet/koronarokotukset/
https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/koronavirus/koronarokotteet/koronarokotukset/


Soiten yhteispäivystyksen numero  
Soiten yhteispäivystyksen numero on 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 

 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla numerosta 0800 93 377 
 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 
korvauksen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

 
     

 
 

 
 
 

                                                       KIRJASTO 
Aukioloajat  
Ma 12-18                ma 5.12. suljettu    
Ti   10-15                 22.12.22-6.1.23. suljettu   
Ke  suljettu 
To  11-18                ke 21.12.22 klo 13-16! 
Pe  10-15 

 

Hyötyjäteasema                   
 

avoinna perjantaisin 
ympärivuoden 

klo 15.00 – 18.00 
 

Lisätietoja: Millespakka Oy /  
 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.  

RUOKAJAKELU 
 

17.11. klo 16.00-17.00 
01.12. klo 16.00-17.00 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 

eMagz -aikakausilehtipalvelu 
Kirjaston eMagz-palvelu on nyt käytettävissä etäyhteydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien lukemisen 
tietokoneella. Tarvitset kirjautumiseen kirjastokortin, sekä pin-koodin. Palvelu löytyy osoitteesta anders.emagz.fi 
 

Viddla -elokuvapalvelu 
Nyt kirjastokorttisi on myös matkalippusi elokuviin! Viddla-striimauspalvelussa on laaja valikoima elokuvia ja 

dokumentteja kaikenikäisille. Sinun tarvitsee vain mennä osoitteeseen viddla.fi, valita haluamasi leffa, klikata 

Katso elokuva -painiketta, valita listalta Anders-kirjastot ja kirjautua sisään kirjastokorttisi numerolla ja PIN-

koodilla. Sitten voit vain nojata taakse ja nauttia näkemästäsi! Aikaa elokuvan katsomiseen on 48 tuntia. 

Kuukaudessa on mahdollista katsoa viisi elokuvaa ilmaiseksi. 

 

RUNOTUOKIO 
ti 22.11. klo 12.00 kirjastossa  
Terttu ja Veikko Väntänen luke-
vat runoja ja Lestijärveen liitty-
viä tekstejä. Tule viettämään 
iltapäivä runojen ja kahvikup-
posen parissa. järj. kirjasto ja 
kulttuuritoimi 
 

Passikuvausta kirjastossa  pe 2.12. klo 12-13  
Tarkista passin ja henkilökortin voimassaolo 



 
 

                                                         Hyvät kuntalaiset! 

Kunnille osoitetaan vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa 
eli HYTE-kerroin. Kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoin-nin 
ja terveyden edistämistyön mukaan. Lestijärven kunnassa aloitetaan hyvinvointikertomuksen ja –suunni-
telman laatiminen. Hyvinvointisuunnitelman laatijaksi on asetettu Lestijärven kunnassa työryhmä. Suunnitel-
man laatiminen perustuu lakiin.  
 
Te hyvät kuntalaiset olette avainasemassa hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Työryhmä haluaa osallistut-
taa teitä hyvät kuntalaiset, järjestöt ja yhdistykset jo tässä vaiheessa mukaan antamaan ehdotuksianne sii-hen 
minkä koette tarpeelliseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta kunnassamme. Esi-
merkkiaiheina voi olla näkökulmaanne yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen vaikuttamisesta, terveyttä ja elä-
mänlaatua lisäävien elintapojen näkökulmasta tai turvalliseen arkeen ja ympäristöön liittyvät seikat.  
 
Työryhmän tehtävänä on koostaa asiat ja päättää lopullisesta tietosisällöstä. Hyvinvointikertomus ja –suun-
nitelma hyväksytään valtuustotasolla. Valtuustolle raportoidaan myös vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista ja 
terveydestä. Tavoitteellisuutta seurataan/analysoidaan vuosittain yhdessä myös hyvinvointialueen kanssa.  
 
Hyvinvointisuunnitelma tehdään koko väestöikärakennetta ajatellen ja näin ollen toivomme, että matalalla 
kynnyksellä olette yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse kuntamme viranhaltijoihin.  

 vt. kunnanjohtaja markku.vehkaoja@lestijarvi.fi 0401591584 

 hallintojohtaja susanna.tuikka@lestijarvi.fi                            0406841195 

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja niko.aihio@lestijarvi.fi  0440540839 

 tekninen johtaja  janne.pekkarinen@lestijarvi.fi  0406126642 
Lisätietoja tarvittaessa myös antaa päiväkodin johtaja Maria Tofferi, vapaa-aika ohjaaja Niina Tiala, kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Jorma Koski-Vähälä ja valtuuston puheenjohtaja Marja Tiala. Toivotan teille, hyvät 
kuntatiedotteen lukijat liikunnallista syksyä, pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. 
 

Lestijärven valtuuston puheenjohtaja   Marja Tiala. 

mailto:markku.vehkaoja@lestijarvi.fi
mailto:susanna.tuikka@lestijarvi.fi
mailto:niko.aihio@lestijarvi.fi
mailto:janne.pekkarinen@lestijarvi.fi


 

 

 

 

 

 

                                   Sähköt poikki – varautuminen sähkökatkoon 
Varaudu näin: 

 Hanki otsalamppu ja varaparistoja siihen. Otsalamppu on paloturvallisempi valonlähde kuin kynttilä. 

 Huolehdi, että sinulla on kaapissa mieleistäsi ruokaa, jota voit syödä ilman lämmitystä tai valmistaa 

retkikeittimen avulla. Kuivamuona, näkkileivät ja pähkinät ovat hyviä esimerkkejä. Älä unohda varata 

tarpeeksi ruokaa koko perheelle ja lemmikeille. Ruoan pitäisi riittää ainakin kolme vuorokautta. 

 Varaa sen verran peittoja lämmikkeeksi, että koko perheesi pysyy lämpimänä. Jos kodin lämpötila 

laskee, pysykää lähellä toisianne. 

 Hanki pattereilla toimiva radio ja varaparistoja siihen. Radion välityksellä voidaan tiedottaa 

sähkökatkosta. 

 Hanki matkalaturi ja huolehdi, että se on täyteen ladattu. Käytä laturia, kun puhelimestasi loppuu 

virta. 

Näin pysyt lämpimänä:  

 Varaa kaikille riittävästi lämpimiä vaatteita ja peittoja. 

 Sulje väliovet käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen ja tuki raot, joista kylmää ilmaa pääsee sisälle. 

 Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni. Lämpö karkaa nopeasti, jos ulko-ovi avataan usein. 

 Uuni tai takka ja kuivat polttopuut ovat hyviä varalämmön lähteitä. 

 Syö hyvin ja lepää riittävästi. 

 Muista, että alkoholi on huono lämmike. 

Mistä saat tietoa? 

 Niin kauan kuin tietoliikenneyhteydet toimivat ja akut riittävät, nettiin pääsee hakemaan tietoa. 

 Luotettavia tiedonlähteitä ovat mm. Yleisradion kanavat, kunnan viestintäkanavat sekä sähkö- ja 

vesiyhtiö. 

Lisätietoja löytyy https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/sahkokatkot/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tervetuloa katsomaan 

PELKOSENNIEMEN IHME -dokumenttielokuvaa 
keskiviikkona 30.11.2022 klo 17.00 Lestin koululle 

 
Talvisota alkoi 30.11.1939.  Pelkosenniemi 1939 -dokumenttielokuvassa palataan talvisodan yhteen 
dramaattisimpaan kohtalon hetkeen.  Hävittäjälentäjä evp Olli Seppänen valottaa elokuvan taustaa 
talvisodan tapahtumista ennen elokuvan esittämistä. 
 
Elokuva kestää reilun tunnin.   Väliajalla on kahvitarjoilu, jonka tuotto menee seurakunnan 
diakoniatyölle.  Varsinainen esitys on maksuton. 

       

                                Tilaisuuden järjestävät Toholammin seurakunta ja Lestijärven kunta 

                                  KOTIPIRTIN TONTUT 
JOULU tule…. 
Ilahduta ystävääsi soivalla joulukortilla. 
Joulun alussa kuntatiedotteessa tarkempaa tietoa. 
  
Kotipirtin tontut ovat valmiina toimintaan joulunalusaikaan. 
Pieni korvaus ohjataan Kotipirtin vanhusten virkistykseen 

https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/sahkokatkot/


 

 

LIIKUNTA 
 

LASTEN LIIKKARI maanantaisin klo 17.00 – 17.45 
TOTAL BODY maanantaisin klo 18.00 – 19.00 liikuntasalissa. Vapaista paikoista ilmoitetaan aina maanantaisin vapaa-
aikatoimen facebookissa sekä instagramissa. 
AVOIMET KUNTOSALIVUOROT tiistaisin, ei ohjausta. Kävijöillä tulee olla henkilökohtainen kuntosalikortti. 

klo 18.00 naisten vuoro 
klo 19.00 miesten vuoro 

 
HYVINVOINTI -ILTA Lestin koululla ke 9.11. klo 18.00  
Liikunnan merkityksestä puhumassa Keski-Pohjanmaan liikunnan aluejohtaja, ent. maajoukkuehiihtäjä Kalle Lassila sekä 
seura-asiantuntija Eeva-Maria Fränti. Illan aikana keskustellaan myös Lestijärven Kiiston toiminnan jatkuvuudesta. 
Kahvitarjoilu!  järj. Lestijärven liikuntatoimi, Kiisto ja Keski-Pohjanmaan liikunta ry. 
 

SYKSYN KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11. 
Kuntokortti on tullut syyskuun kuntatiedotteen mukana ja niitä voi hakea myös kirjastosta. Kuntokorttiin merkitään väh. 
30 min kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan 9.12. mennessä kunnantoimistolle tai kirjastoon. 
Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita tuotepalkintoja.  
 
MIKÄ KUNTA LIIKKUU PISIMMÄLLE? –LIIKUNTAKAMPANJA 1.-30.11.2022 
Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet sekä Perho järjestävät yhdessä kilpailun siitä, mikä kunta liikkuu 
pisimmälle. Liikuntakortti on tullut lokakuun kuntatiedotteen mukana ja lisää kortteja voi hakea Lestijärven 
kunnantoimistolta, kirjastosta ja kuntosalilta. Palautus 7.12. mennessä kirjastolle. Mikäli kirjasto on kiinni, niin 
kampanjalapun voi palauttaa palautusluukusta. 
 
KUNTOSALIN VUOSIMAKSUN UUSIMINEN 
Uuden kuntosalin ensimmäiset vuosimaksut umpeutuvat 31.12.2022. Huolehdi vuoden 2023 kuntosalimaksu ajoissa, 
koska kuntosalikortteja ei ladata 21.12. – 8.1.2023 välisenä aikana. Maksa haluamasi kuntosalimaksu 1 kk, 6 kk tai 12 kk 
Lestijärven kunnan verkkokaupan kautta https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/kuntosali tai Lestijärven kunnan tilille  
FI75 5471 1220 0002 82.  

 Johkun kautta maksettaessa ilmoita oston jälkeen koulutoimistoon, niin kuntosalikortin lataus voidaan suorittaa etänä. 

 Lestijärven kunnan tilille maksettaessa, toimita kuitti koulutoimistoon viimeistään 20.12. Kuntosalikortti ladataan kuitin 
toimituksen jälkeen. 

                                    Lisätietoja koulutoimistosta 040 6504231. 
                                  HUOM! uusia kuntosalikortteja ei tehdä, eikä vanhoja ladata 21.12. – 8.1. välisenä aikana. 
NUORISO 

NUOPPARI 3-6 –luokkalaisille maanantaisin klo 12.45 – 14.30.  

NUOPPARI YLI 13V keskiviikkoisin klo 18.00. 

LASTEN KERHO 1-4lk:lle tiistaisin klo 13.00 – 14.30 kirjastossa 

ti   8.11. askartelua 
ti 15.11. leffatuokio 
ti 22.11. jouluaskartelu 
ti 29.11. jouluaskartelu 
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan somekanavissa. 

ASKARTELU- / KÄSITYÖPAJA 4-6 -luokkalaisille tiistaina klo 14.45 – 16.00 nuopparilla. 
 

PIPARKAKKUTALOPAJA yli 10v. ke 30.11. klo 14.30 ja pe 2.12. klo 13.00. Ensimmäisellä kerralla leivotaan, paistellaan ja 

koristellaan talojen osat ja perjantaina talot kasataan ja koristellaan. Ilmoittautumiset ti 29.11. mennessä vapaa-

aikaohjaajalle 050 4437023. Paikkoja rajoitetusti! järj. Lestijärven nuorisotoimi ja Toholammin 4H-yhdistys 
 

KULTTUURI 
LESTIN KYLIEN HISTORIA viimeinen tarinailta ti 8.11. klo 18.00 Syrin vanhalla koululla. Silloin tarinoidaan kylistä Syrjä, 
Lintilä ja Savela.Osallistujat voivat tuoda myös vanhoja valokuvia näytille. Tervetuloa tarinoimaan! 
 
 
 
 
 

vapaa-aikatoimi 
liikunta – nuoriso – kulttuuri 

                                                        @lestijarven_vapaa_aikatoimi @visitlestijarvi 

https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/kuntosali


 

 

 

 

 

DISCOLAND T-PAITOJEN ENNAKKOTILAUS 
Tilaa itselle tai lahjaksi Discoland t-paita – toimitus jouluksi. 
Tilattavissa naisten slimmattu malli ja kaikille soveltuva unisex malli mustana. Voit käydä kirjastossa tutustumassa t-paita 
malleihin ja kokoihin, toki kaikkia kokoja ei välttämättä ole jäljellä. T-paidan hinta on noin 20 €. Hintaan hieman vaikuttaa 
yhteistilauksen määrä. Jätä sitova tilaus sähköisesti tai kirjastoon viimeistään 15.11. mennessä.  
Lisätietoja vapaa-aikaohjaajalta 050 4437023. 
 
 

JOULUNAVAUS to 1.12. klo 18.00 
Lestijärven perinteinen joulunavaus järjestetään torstaina 1.12. Lestin koulun piha-alueella. Ohjelmassa mm. joululauluja 
karaokepiiriläisten esittämänä, jouluinen tervehdys, päiväkodin esitys, talutusratsastusta, yläkoululaisten Joulukahvila, 
Toholammin 4H-yhdistyksen toimintarasti ym. mukavaa. Lestijärven kirjasto on avoinna joulunavauksen ajan. Osallistujien 
kesken arvotaan joulukinkku! Ohjelma täydentyy marraskuun aikana, joten seurailkaa ilmoittelua. 
 

 

 
 
 

 

              Rakentaa Lestijärvellä  Valokuituverkkoa 
 

Käytit sitten internetyhteyttä etätyöhön, suoratoistopalveluihin, TV:n katseluun, isojen tiedostojen 
lataamiseen ja lähettämiseen, pelaamiseen, tiedon hakuun tai nettisurffailuun, tarjoaa valokuituliittymä 
siihen parhaan ratkaisun. Valokuituliittymä nostaa myös kiinteistösi arvoa.  
 

Nyt on hyvä tilaisuus laittaa nettiyhteydet kerralla kuntoon.  
 
Ilmoita halukkuutesi osoitteessa https://kuitukysely.kasenet.fi tai puhelimitse 06-8887111 tai 
sähköpostitse asiakaspalvelu@kasenet.fi ,näistä saat myös hintatiedot ja lisätiedot  
 
Valokuituverkon rakentuminen kotikatunne varrella, korttelissa tai kylällänne voi vaatia useampia liittymän 
tilaajia, joten olethan yhteydessä naapureihin ja lähtekää porukalla mukaan! 
 
 

                                Lestijärven Metsästysyhdistys ry. 

Hirvipeijaiset koulun ruokalassa lauantaina 26.11. klo 11.00 -15.00. 
Arvotaan arvan ostaneiden kesken vasan takaronkka. (paloiteltuna) 
Arpoja myydään peijaisissa paikan päällä.  

                                                                 Tervetuloa! 

 
 

Lestijärven Hevosystäväin seuran 
                  SYYSKOKOUS 
keskiviikkona 23.11.2022 klo 18.00  
Yli-Lestin työväentalolla 
                  TERVETULOA! 

SUOMEN KESKUSTA 

Lestijärven paikallisyhdistyksen 
sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
Ma 21.11.2022 klo 19.00 
 väestösuojassa. 
Johtokunta kokoontuu 18:30 

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS ry 
Kotiseutuyhdistyksen syyskokous pidetään 
tiistaina 22.11.2022 klo 18.00 
Palolan kokoustilassa paloaseman vieressä 
Käsitellään sääntömääräiset asiat mm. 

 valitaan johtokunnan jäsenet (1v)  ja puheenjohtaja (2v) 

 hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
Johtokunnan kokous pidetään klo 17.00 samassa paikassa- 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 
Johtokunta 

mailto:asiakaspalvelu@kasenet.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä  

alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, 
kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää 
Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista uudistetuilta 

kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 
 

 

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu! 
KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt 
osoitteessa https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu 
mahdollistaa verkostoitumisen suurhanketoimijoiden kanssa.  
Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257. 

Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden toimijat 
etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen myös sähköpostitse ja 
puhelimitse.  
 

Kartoitamme suuria aurinkosähköhankkeita 
Kiinnostus aurinkosähköön on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Kartoitammekin nyt potentiaalisia hankkeita, joissa 
voidaan tuottaa aurinkosähköä hehtaarikokoluokan alueilla. Kerro hankkeestasi oheisella lomakkeella tai vastaa, jos asia 
muuten kiinnostaa, vaikka tarkkaa hankeajatusta ei olisikaan. Selvitämme hankkeiden yhteistyömahdollisuuksia ja 
mahdollisia mittakaavaetuja. Voit kuitenkin ilmoittaa lomakkeella myös, jos et halua hankettasi yhteistyöverkostoon.  
Lomakelinkki: Kysely aurinkosähkön tuotannosta Kaustisen seutukunnassa    
Tai lue alla oleva QR-koodi: 

   
 
Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma -
hankekokonaisuus 
 

 

 
 
 
Kuitua kylille - Selvitämme valokuituverkon laajentamisen mahdollisuuksia 

Toimivat yhteydet takaavat sujuvan arjen. Kuitua kylille -hanke selvittää valokuituverkon laajentamisen 
mahdollisuuksia uusille alueille Lestijärvellä. Ilmoita oma asuinalueesi mukaan selvitykseen osoitteessa 
www.kuituakylille.fi 

 
 

Paranna digitaalista löydettävyyttä ja kotisivujesi kuntoa! 

KAIKUMA-hanke järjestää Kotipesä kuntoon! -koulutustyöpajan 5.11. klo 10 – 14 Halsuan kotiseutumuseolla. Kouluttajana 

matkailun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija ja Visit Finland Akatemiavalmentaja Kirsi Mikkola. Työpaja on maksuton 
ja sisältää kahvi/ruokatarjoilut, ilmoittautuminen päättyy 4.11. klo 12. Huomaa, että peruuttamattomista poisjäänneistä 
perimme 50 €. 
  
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkin löydät:  
https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/hhh-1/ 
tai sähköpostitse: tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi / kirsi.ojanen@kaustisenseutukunta.fi 

https://kaustisenseutu.fi/
https://suurhanketoimisto.fi/
mailto:tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
https://forms.office.com/r/8uqaFa2yiK
http://www.kuituakylille.fi/
mailto:kirsi.ojanen@kaustisenseutukunta.fi


 
 

Kaasua KASE! Biokaasun käyttö ja jakelu -tapahtuma verkossa ti 8.11. klo 9 – 12  
Tapahtuman ohjelma:  
9:00        Tervetulosanat  
9:05        Bioenergian kysynnän vaikutukset – selvityksen tulokset (Feasib Oy)  
10:00      Biokaasun jakelu – johdatus aiheeseen (Macon Oy) 
                  - Keskustelua aiheesta  
11:00      Paneelikeskustelu aiheena biokaasu ja kaasun jakelu 
                   - Mikko Kajanus, Vieremän kunta / Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 
                   - Hannu Rautio, Pohjanmaan ELY-keskus 
                   - Saku Kimpimäki, Wega 
                   - Tomas Luoma, Kaustisen seutukunta 

12:00      Tapahtuma päättyy   
 
Lue lisää ja ilmoittaudu: https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/kaasua-kase-biokaasun-kaytto-ja-jakelu/  
Lisätietoja: Salla Siivonen, Kierthon 2.0 -hanke, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi  

 
 

 

 

 
 

 

 

https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/kaasua-kase-biokaasun-kaytto-ja-jakelu/
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