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YHDISTYSTEN ILTA TI 21.2. KLO 17.30 Lestin koululla.  
Päivitetään kevään tapahtumakalenteria, suunnitellaan Lesti-viikon tapahtumia, Muikkumarkkinoiden 
yhteistyöverkosto sekä muita ajankohtaisia asioita. Toivotaan jokaisesta yhdistyksestä, seurasta ja järjes-
töstä väkeä paikalle. Mikäli et pääse paikalle, niin ilmoita tapahtumat vapaa-aikaohjaajalle nii-
na.tiala(at)lestijarvi.fi. 
 
 
YHDISTYSTEN TILOJEN KÄYTTÖ 
Yhdistyksille löytyy kokoustilat koulun entisistä väistötiloista os. Jukolantie 2. Kokoustilojen käytöstä lisä-
tietoja saa koulutoimistosta 040 6504231. Yhdistykset huolehtivat yhdessä tilojen siisteydestä.  
 
 
 
YRITTÄJIEN AAMUPÄIVÄ KE 8.2. klo 10-12 kunnantoimistolla 
Aiheina mm.  

 Lestijärven kunta: ajankohtaiskatsaus, hankinnat, tulevaisuuden näkymät, koulutus- ja yhteistyö-
tarpeet. 

 Kaustisen seutukunnan yritysneuvoja: mm. rahoitukset ja maaseudun yritystuet  

 Visit Lestijärvi: markkinointi, viestintä ja yhteistyö. 
Kahvitusta varten ilmoittautumiset viimeistään ma 6.2. joko vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023 tai säh-
köisesti https://forms.gle/WDvm4qN7eGuTgmp17  

 

https://forms.gle/WDvm4qN7eGuTgmp17


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                  
Ti   10-15                    
Ke  suljettu 
To  11-18                 
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.) perjan-
taisin klo 15.00 - 18.00 Puutarhajätteelle on kyltillä varustettu oma piste.  

RUOKAJAKELU 
02.02. klo 16.00-17.00 
16.02. klo 16.00-17.00 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 

ePress -aikakaulehtipalvelu  
Kirjaston ePress-palvelu (ent. eMagz) on nyt käytettävissä etäyhtydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien 
lukemisen tietokoneella. Tarvitset kirjautumiseen kirjastokortin, sekä pin-koodin. Palvelu löytyy osoitteesta an-
ders.emagz.fi. Uusina lehtinä sieltä löytyy myös kaksi sanomalehteä: Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning. 
 

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. Kuukau-
dessa on mahdollista katsoa viisi elokuvaa ilmaiseksi. 
 

KIRJASTOVIIKKO 6. – 10.2. 
Kirjastossa vietetään Sakotonta viikkoa koko viikko! 
Viikon aikana voi palauttaa myöhässä oleva aineisto 
ilman myöhästymismaksuja ja mikäli maksuja on 
päässyt kertymään, ne voit käydä kirjastossa henkilö-
kohtaisesti kuittauttamassa pois. 
-Vuoden lainaajien palkitsemiset ti 7.2. klo 12.00. 
 



vapaa-aikatoimi 
liikunta – nuoriso – kulttuuri 

                                                        @lestijarven_vapaa_aikatoimi @visitlestijarvi 
LIIKUNTA 

TALVILIIKUNTAKAMPANJA 1.1. – 31.3.2023  
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus on kestänyt 
vähintään 30 min. Suoritusvihoista lasketaan myös latujen käyttöasteet. Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken 
arvotaan lahjakortti sekä muita tuotteita.  
 

LIIKUNTASALIVUOROJA KEVÄÄLLE 2023 
Vapaana olevat liikuntasalivuorot ja salivuorohakemus löytyvät Lestin koulun pedanet- 
sivuilta: https://peda.net/lestijarvi. Hakemuksen saa myös Lestin koululta tai kunnantoimistolta. Hakemukset toimite-
taan Lestin koulu, koulutoimisto, os. Lestintie 40 (koulun postilaatikkoon voi jättää) tai sähköpostitse lestin (at) kou-
lu.lestijarvi.fi. 
Liikuntasalin käyttö 
Liikuntasali on käytettävissä arkisin klo 16.00-21.30 ja viikonloppuisin 8.00-21.30. Talvilomaviikolle (vko 9) voi kysellä ja 
varata yksittäisiä vapaita vuoroja koulutoimistosta to 23.2. klo 15.00 mennessä. 
Hinnasto kevät 2023:   kertamaksu:   20 € / 1h 

             tunnin vuoro kerran viikossa (31.5. asti):   50 € 
             koko päivän tapahtumat:                           100 € 

 Lisätietoja koulutoimistosta 040 6504231 
 

KUNTOSALI  
HUOM!! kuntosalikortti on henkilökohtainen ja väärinkäytöksistä tulee 14 vrk käyttökielto.  
Kuntosalin käyttöaikaa on pidennetty 1.1.2023 alkaen tunnilla ja uusi käyttöaika on klo 6.00 – 22.30.  
Kuntosalikortin voi ostaa Lestijärven kunnan verkkokaupan kautta https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/kuntosali tai 
maksaa Lestijärven kunnan tilille FI75 5471 1220 0002 82 ja viestikenttään ”kuntosalimaksu”.  
kuntosalimaksut (1.1.2023 alkaen) 
                nuoret 15-17v:       25 € (varaudu todistamaan ikäsi) 
                aikuiset:           1kk 25 € 

             6kk 40 €  
           12kk 70 € 
        yli 65v 25 €/vuosi (varaudu todistamaan ikäsi) 

 Johkun kautta osto: maksun jälkeen ota yhteys koulutoimistoon. Jos sinulla on olemassa oleva kuntosalikortti, 
niin lataus voidaan suorittaa etänä yhteydenoton jälkeen, jos on kyse uudesta kuntosalikortista, niin sovi kunto-
salikortin noudosta koulutoimistosta 040 6504231. 

 Lestijärven kunnan tilille: maksun jälkeen toimita kuitti koulutoimistoon. Kuntosalikortti ladataan kuitin toimi-
tuksen jälkeen. 

Kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava koulutoimistoon. Uuden lätkän ohjelmoinnista peritään 20 €. 
Lisätietoja koulutoimistosta 040 6504231.  
 
LUMIKENKIEN VUOKRAUS 
Vuokraa lumikengät Lestijärven kunnan verkkokaupasta https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/valinevuokraus ja lähde 
nauttimaan talvisesta luonnosta. Vuokrattavissa on 6 paria aikuisten lumikenkiä ja 10 paria lasten lumikenkiä. Lisätietoja 
vapaa-aikaohjaajalta 050 4437023. 
 
Nuoriso 
NUORTEN HIIHTOLOMAREISSU VUOKATTIIN TI 28.2. 
Kaustisen seutukunnan + Perhon nuorisotoimet järjestävät yhteisen reissun Vuokattiin. Vuokatissa voi mennä joko Su-
perParkiin tai laskettelemaan Vuokatinrinteille.  
Kyydin hinta:  5 € alle 12v (huoltaja oltava mukana) 
 10 € yli 12v 
Ruokailut ja pääsyliput omakustanteiset. Ilmoittautumiset 15.2. mennessä seuraavan linkin kautta: 
https://forms.office.com/e/pd5JVxxHDe  
Reissu toteutuu, jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä. 
Aikataulu:  klo 7.30 Sykäräisen huoltoasemalta (Lestiltä mennään kimppakyydein Sykäräiseen) 
 klo 8.00 Toholampi 
 klo 17.00 kotimatka alkaa 

 
 
 
 
 

https://peda.net/lestijarvi
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/kuntosali
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/valinevuokraus
https://forms.office.com/e/pd5JVxxHDe


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY. 
 
Yhdistyksen kevätkokous Lestijärven kunnanvirastossa to 21.2.2023 klo 13. Esillä sääntö- 
määräiset asiat.  Kahvitarjoilu alkaa klo 12.30.   Arvontaa.  Tervetuloa!     Hallitus 
 
Päiväkahvitilaisuudet: 
Jäsenet voivat kokoontua päiväkahvien merkeissä kirkonkylällä ns. järjestötalossa.  Yhdistys on varannut 
kahvitarvikkeita (kahvia, teetä, sokeria, korppuja ja kertakäyttöastioita) lukuunottamatta kahvimaitoa/-
kermaa.  Yhdessä voidaan parantaa maailmaa, tehdä käsitöitä, leikkiä, laulaa, pelata pelejä (ota pelikortit 
tms. mukaan), muistella menneitä, kysellä visaisia kysymyksiä tms. 
Lisätietoja Marketta Similältä, puh. 0440 638342 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2023: 
Marketta Similä, pj. 
Aimo Itäniemi, varapj 
Muut jäsenet: Raija Brandt, Toimi Kalliokoski, Ari Lappi, Pirjo Lindholm, Esko Lintilä,  Sinikka Myllylä ja Alli 
Paloranta. Tarja Kangasvieri on hallituksen ulkopuolinen sihteeri.  Ritva Lappi edustaa yhdistystä K-P:n 
piirin hallituksessa. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin ja tee ehdotuksia yhdistyksen toimintaan! 
 
Tulevia tapahtumia: 
21.-22.2. EL:n metstaruushiihdot, Seinäjoki 
22.3.        Piirin pilkkikilpailut, Halsua (Masala) 
26.3.        Piirin karaokekilpailut, Toholampi (Hirvikoski) 
Yhdistys maksaa jäsentensä osallistumismaksun. 
 
LIITY JÄSENEKSI 
Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yli 15-vuotias maksamalla jäsenmaksun tilille: FI36 5471 1240 0035 48.  
Maksun saaja on: EL:n Lestijärven yhdistys .Viestikenttään liittyjän nimi. 
  
Jäseneksi voi liittyä myös www.elakeliitto.fi- sivustolla täyttämällä siellä Liity-kohdassa kysytyt tiedot. 
 
Jäsenedut 
Paikalliset jäsenedut: alennukset retkimaksuihin sekä esim. jouluruokailussa.  Yhdistys on hakenut Liike on 
lääke- kurssiavustusta.  Jos sitä saadaan, niin koulutus on ainakin ohjaajan palkkion osalta jäsenille 
maksutonta. Lisäksi jäsenet ovat oikeutettuja valtakunnallisiin jäsenetuihin.  Lisätietoja: elakeliitto.fi -
sivustolta tai puheenjohtajalta.  
 

                                                     VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 
 

yhteystiedot: 

                        Aimo Itäniemi                     Lestijärven vanhus-ja vammaisneuvosto 

                        puh. 0400 946670               Maakunnallinen vanhusneuvosto jäsen 

 

                       Sirpa Parkkila                      Lestijärven vanhus-ja vammaisneuvosto 

                       puh. 050 3824594                Maakunnallinen vammaisneuvosto jäsen 

http://www.elakeliitto.fi/


 
 
 
Yhteisvastuukeräyksen 2023 tuotolla ennaltaehkäistään, sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja 
Suomessa, sekä tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä. Kerätyn 
avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu, Aseman Lapset ry sekä Toholammin seurakunta. 20% keräystuotosta jää ke-
räävälle seurakunnalle nuorten tukemiseksi tehtävään työhön ja diakonia-avustuksiin.  
 
Keräys alkaa sunnuntaina 5.2. Lestijärvellä kerätään ovelta ovelle kevään aikana lippain, halutessasi voit varata kä-
teistä tätä lahjoitusta varten. Sydämellisesti tervetuloa myös seurakuntamme vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi, ota 
yhteyttä Anniina-diakoniin p. 044-0819314. 

 

Lestijärven Hevosystäväin seuran 
                    KEVÄTKOKOUS 
        torstaina 16.2.20232 klo 18.00  
            Yli-Lestin työväentalolla 
                    TERVETULOA! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         TARJOUSPYYNTÖ 
 
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, (os. Lestintie 41, Lestijärvi) pyytää tarjousta yhtiöön käyttö- ja 
huoltotöistä vuodelle 2023 (+ optio vuodelle 2024) 
 
Sopimukseen kuuluvat 
1. yleiset tehtävät (työnjohto, kiinteistön yleishoito, tarkastuskierrokset, teknisten tilojen puhtaanapito, 
ulko- 
    ovien ja ikkunoiden toimintakunnon tarkastamien sekä lukkojen , saranoiden ja sulkijoiden huolto) 
2. Käyttö- ja huoltotoimi 

(LVIS-järjestelmien yleistehtävät sekä kattilalaitoksen, lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihtokanavien, 
ilmastoinnin, salaojien, sadevesijärjestelmien, vahvavirtalaitteiden, heikkovirtajärjestelmien ja palo- ja 
pelastuslaitteistojen hoitotehtävät.  Lisäksi tehtäviin kuuluu piha- ja lumityöt (ei traktorityöt) sisältäen 
istutusten hoitotyöt. 

Kiinteistön ja pihanhoitotyöt tulee hoitaa omilla työvälineillä ja -koneilla sekä omilla poltto- ja 
voiteluaineilla. 
 
Tämän lisäksi on mahdollisuus tehdä erityistehtäviä, joita ovat esim. lämpöpattereiden huuhteluun 
kuuluvat toimet, verkoston säätö ja huoneistokohtainen lämmönsäätö, sadevesikourujen puhtaanapito). 
 
Kirjalliset tarjoukset on osoitettava Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalolle ja ne on lähetettävä kirjallisena 
tai sähköpostitse 23.2.2023 mennessä osoitteella:  
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, Konttikoskentie 49, 69450 Yli-Lesti tai marketta.simila@lestijarvi.fi.  

mailto:marketta.simila@lestijarvi.fi


 

 

 

 

 

 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS HAETTAVA VIIMEISTÄÄN 2.2.2023 
Ehtoihin kannattaa tutustua tarkkaan, sillä toimenpiteiden sisällöt ovat muuttuneet, vaikka toimenpiteen 
nimi olisi sama kuin aiemmin.  

Hyvinvointisuunnitelma on kaikille pakollinen toimenpide 

Sitoumusehdot löytyvät Ruokavirasto.fi-sivustolta.  
  

 

KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN ARVIOITU HAKU 13.2. – 2.3.2023 
Pohjoinen kotieläintuki naudoista (sonnit, emolehmät ja teurastettavat hiehot), uuhista ja kutuista sekä sika- 
ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki haetaan tämän hetkisen tiedon mukaan 13.2. – 2.3.2023.  
Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin. 
 

TULEVIA KOULUTUKSIA JA WEBINAAREJA 
 

ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET -webinaaari to 2.2.2023 klo 10 – 11.30 
Tervetuloa kuulemaan alkuperäisrotusopimuksista ja niihin liittyvistä muutoksista! Tilaisuuteen on varattua 
aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Mukana on Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen asi-
antuntijoita. 
 
KUITUHAMPUN VILJELYN MAHDOLLISUUDET -webinaari 2.2.2023 klo 18 – 20.45 
- Erikoiskasvien viljely Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja kasvilajivalikoiman monipuolistamisen  
  mahdollisuudet. Jari Tikkanen, ProAgria Keski-Pohjanmaa 
- Viljelijöiden kokemuksia kuituhampun viljelystä 
- Kuituhamppulajikkeet ja kylvösiemen. Juha Uusitalo, Naturcom Oy 
- Koneurakoitsijan ja logistiikkaketjun kokemuksia 
- Sopimusviljelyn mahdollisuudet. Ville Saarelainen ja Juhana Kauppi, Hemka Oy 
 
HERNE JA HÄRKÄPAPU – viljely ja markkinat  - webinaari ke 15.2.2023 klo 12.30 – 14.30 
Herneen ja härkäpavun viljelytekniikka ja viljelykokemuksia. Markkinakatsaus. Viljelyn kannattavuus ja tuki-
järjestelmät. Käyttö eläinten ruokinnassa. 

Asiantuntijoina Perttu Perälä, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Taneli Marttila, A-Rehu, Jari Tikkanen, ProAgria 
Keski-Pohjanmaa. 

LUOMUINFO – webinaari Luomuinfo - webinaari to 23.2.2023 klo 10-13 
Luomun tuotantoehdot. Luomusitoumus. CAP-yleiskatsaus. 
Mukana Ely-keskusten ja ProAgrian asiantuntijoita. 

Tarkempi ohjelma myöhemmin. 

Kaikkiin em. webinaareihin  ilmoittautuminen https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat tai rit-
va.jaakkola (at) kpedu.fi  p. 044 7250 625. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)  

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/elaintuet/elainten-hyvinvointikorvaus/elainten-hyvinvointikorvauksen-sitoumusehdot/ehk-ehdot-sisallys-2023/?utm_source=Tukiehdot+julkaistu%3A+Hyvinvointikorvaus%2C+alkuper%C3%A4isrotujen+kasvattaminen+ja+el%C3%A4inpalkkioiden+ehtojen+luonnos&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+22.12.2022


 

 

 

 

Kokeilevaa painantaa ja värjäystä -kurssi 3.2.-5.2.2023  
Kinnulan Keskuskoululla (pe klo 18–21, la klo 10–16.20, su klo 10–16.30)  
Tällä kurssilla tutustutaan erilaisiin helppoihin, hauskoihin ja yllätyksellisiin, myös kotona tai koulussa on-
nistuviin, kankaiden ja lankojen värjäys ja kuviointimenetelmiin. Kurssilla kokeillaan helppoja ja yksinkertai-
sia kuvion painanta tekniikoita. Kurssilla myös tehdään villalankojen värjäystä Kool-Aid-juomajauheilla ja 
purkkivärjäystä sekä kokeillaan vehnäjauho-vesibatiikkia kankaan kuviointimenetelmänä. Palautetaan mie-
liin myös solmubatiikin teko. Joitakin kokeiluja joudut viimeistelemään kotona. Ei vaadi aiempaa värjäysko-
kemusta. Kurssimaksu 24 €. Ilmoittaudu viim. 27.1.   
 
VEDEN JA VÄRIN LEIKKIÄ - Akvarellimaalauksen lyhytkurssi 9. - 10.2. ja 16. - 17.2.2023 
Meijän tila, Keskustie 46, Kinnula  

Tällä kurssilla tutustutaan akvarellimaalauksen ilmaisukeinoihin. Tarkastellaan veden, värin ja eri paperilaa-
tujen käyttämistä akvarellimaalauksissa. Opitaan akvarellimaalauksen perusasioita harjoittein ja edetään 
kohti omaa akvarelli-ilmaisua. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin hieman maalanneille. Kurssi-
maksu 24 €.  Tarvikeluettelon saa opistolta! 
 

 

 

                                                           TARJOUSPYYNTÖ 
 
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, os. Lestintie 41, Lestijärvi 
pyytää tarjousta yhtiön isännöinnistä vuodelle 2023 (+ optio vuodelle 2024) 
 
Sopimukseen kuuluvat 
1.  Hallinnolliset tehtävät 
- Kokoukset 
- Kiinteistön sopimusasiat 
- Johtaminen ja valvonta 
- Kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat 
- Ilmoitusvelvollisuudet 
- Muut hallinnolliset tehtävät 
 
2. Kiinteistön taloushallintoon liittyvät tehtävät 
-talous- vero ja -toimintasuunnittelu 
-talousarvio ja seuranta 
-rahaliikenne 
-kirjanpito ja tilinpäätös 
 
3. Kiinteistön teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpitoon liittyvät tehtävät 
-ylläpitotaso ja huoltokirja 
-kiinteistönhoitotehtävien jrjestäminen 
-kunnossapidon suunnittelu ja seuranta 
-korjaus- ja perusparannushankkeet 
 
Lisätietoja saa toimitusjohtaja Marketta Similältä,  puh. 044-0638342. 
 
Kirjalliset tarjoukset on osoitettava Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalolle ja ne on lähetettävä 

kirjallisena tai sähköpostitse 23.2.2023 mennessä osoitteella:  
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, Konttikoskentie 49, 69450 Yli-Lesti 
tai marketta.simila@lestijarvi.fi.   
 
Yhtiö pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. 
 

 

 

mailto:marketta.simila@lestijarvi.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 
 
Tomas Luoma on aloittanut yrityskehittäjänä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluissa 
Yrityskehittäjä Tomas Luoman tehtävät suuntautuvat pääosin yritysten välisen yhteistoiminnan ja verkostoi-
tumisen kehittämiseen, suurhanketoimiston palvelujen tuottamiseen sekä alueen toimialojen kehittämiseen. 
Tomaksen vastuualueeseen kuuluvat myös yritysten sijoittumispalvelut sekä aluemarkkinointi sisältäen mm. 
alueelle sijoittuvien yritysten hankinnan. Lisäksi Tomaksen tehtäviin sisältyy yrityskohtaista ohjausta ja neu-
vontaa. Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide jatkavat KASE Yrityspalveluissa nykyisissä 
tehtävissään. 
Ota yhteyttä!     Tomas Luoma, yrityskehittäjä, p. 040 656 5303 

Jarmo Finnilä,  yrityskehittäjä, p. 050 337 3538 
Erkki Laide,       yritysneuvoja,  p. 044 561 2154 

  
Etsi tai ilmoita vapaita toimitiloja! 
Kaustisen seutukunnan tontti- ja toimitilahakemisto on kanava, josta voit etsiä yrityskäyttöön tarkoitettuja 
tontteja ja toimitiloja. Palvelu on maksuton! 
          Hakemistoon voit myös itse ilmoittaa myytäväksi tai vuokrattavaksi yritystontin tai liiketoimintaan tar-
koitetun toimitilan. Huomaathan, että hakemistossa ei ilmoiteta asuinkäyttöön tarkoitettuja tontteja tai kiin-
teistöjä. Tutustu tarkemmin osoitteessa: https://kaustisenseutu.toimitilapalvelut.fi/. 
 
Tukihaku yritysten kehittämishankkeisiin avoinna Keski-Suomen ELY-keskuksessa 
Tukea on haettavissa sekä investointeihin (mikro- ja pienyritysten tukitaso 40 %) että kehittämiseen (tukitaso 
50 %). Tuki on tarkoitettu kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen, digitalisaation etujen hyödyntämiseen, 
energiatehokkuuden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä kiertotalouteen siirty-
misen edistämiseen. Hakujakso päättyy 31.3.2023.  
          Lisätietoa: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/ 
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Perhehoitajuus voi olla kodin jakamista tai rinnalla kulkemista 

Perhehoidosta 62-vuotias Eila Ohinmaa kuuli ensimmäisen kerran lähihoitaja-
opintojen aikana. Säännöllistä elämää kaivannut Eila ryhtyi heti toimeen, jotta 
saisi hoitokodin heidän maatilalleen Veteliin. 
 

– Meillä on iso talo, josta pienillä muutoksilla saatiin toimiva   
 koti ikääntyneille. Pihapiirissämme on kanoja ja navetassa  
nuorkarjaa. Silmäniloksi laitetulla pihalla voi kesällä seurata 
 kasvien kasvua, Ohinmaa kuvailee Rauhalan perhekodin 
 puitteita. 
 
Rauhalan perhekoti on toiminut kuuden vuoden ajan. Alun perin toiveena oli jaksohoitoa tarjoava perheko-
ti, mutta jo heti perustamisen jälkeen saapuivat ensimmäiset pitkäaikaiset asiakkaat. Talo täyttyi puolessa 
vuodessa. 
– Perhekoti on pieni yhteisö, jossa vietetään paljon aikaa yhdessä. Hoitaja on aina läsnä, tuntee asukkaat 
hyvin ja huomaa mahdolliset muutokset voinnissa herkästi. Meillä kukaan ei ole yksin, Ohinmaa kertoo. 
Maarit Touronen löysi oman juttunsa kiertävänä perhehoitajana toimimisesta. Kohta vuoden ajan 
Touronen on kiertänyt asiakasperheiden koteja kanta-Kokkolan alueella.  
- Kiertävänä perhehoitajana saan olla mukana ja tukena perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. Vaikeina 
hetkinä saan olla rinnalla kulkijana, mutta paljon on myös naurua, kahvinkeittoa ja ulkoilua, Maarit iloitsee.  

Perhehoitoa ainutlaatuisesti arjessa 

Perhehoito on kodinomaista asumista perheessä, joka on halunnut tarjota asuinpaikan sitä tarvitsevalle 
henkilölle.  
Perhehoito soveltuu kaikenikäisille henkilöille, jotka ei syystä tai toisesta voi asua omassa kodissaan. Ikään-
tyvien kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa ei ole enää hyvä ja turvallista 
olla, mutta monet askareet onnistuvat yhä eikä tarvetta raskaammalle avulle ole.  
Perhehoitajaksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen päätös. Myös perhehoitoon muuttavalla on 
mahdollisuus tutustua perheeseen. Hyvän ja rikkaan yhteisarjen myötä uusi asukas voi asua turvallisesti 
yhdessä perheen kanssa ja kokea yhteenkuuluvuutta perheen arjessa.  

Oletko kiinnostunut perhehoidosta ja perhehoitajuudesta? 

Perhehoitajana voit tehdä työtä omassa kodissasi sekä jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoidon 
asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan perhehoitajuus tarjoaa sinulle uuden ja mielekkään työuran! 
Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen ja toisen kodissa työskentely? Ha-
emme myös kiertäviä perhehoitajia, jotka tekevät työtä apua tarvitsevien asiakkaiden kotona.  

Ikääntyneiden perhehoidon valmennus maaliskuussa 

Perhehoidon valmennuksessa saat tietoa perhehoitajuudesta. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoi-
tajuuteen, vaan päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siihen soveltumisesta tehdään valmennuksen myö-
tä yhdessä.  
Seuraava iäkkäiden palveluiden järjestämä perhehoitajien valmennus alkaa 14.3.2023. Tapaamiskertoja on 
yhteensä seitsemän. Valmennus päättyy 30.5.2023. 
Jos kiinnostuksesi heräsi, ota meihin yhteyttä! 

Palveluohjaaja, Anne Wennman, puh. 044 730 7927 
Vastuualuejohtaja, Heidi Lindqvist, puh. 040 806 5958  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


