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Runosielut ja runoilijat huomio!

Kanasen koululla J.L. Runeberginpäivänä 5.2.2017 tapahtuu.
Kynttiläkahvit runonlausunnan merkeissä. Ota mukaasi lempi runosi tai runokirjat.
Runoja lausuillaan epäjärjestyksessä, kunnes ei enää jakseta.
Tilaisuus on vapaaluontoinen alkaen klo 18.00. Runonlausunta tapahtuu lavalta ilman erillistä
ohjausta vapaassa hetkessä, Kaikenlainen sipinä ja supina on sallittua.
________________________________________________________________________________________________________________________

Johtava maatalouslomittaja tavattavissa kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 11-13
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Tulossa…

Ei yksin Ylikylän vaan koko pitäjän laskiaisrieha 28.2.
Ylikylän kuntotalolla.
Puffetista hernekeittoa, pannaria, mehua, kahvia.
Lapsille mäenlaskua + napakelkka
Nyt porukalla mukaan!

Ylikylän kylätoimikunta

Ps. Samalla voi tutustua kuntotalon remonttiin.

Yleislääkärin palveluja Lestijärven lääkäriasemalla.
Tarkemmat tiedot palveluistamme ja hinnastosta osoitteesta www.doclesti.fi
Ajanvaraus puhelinnumero 044-9887947 ja käyntiosoitteemme:

DocLesti Oy, Lestintie 41E, 69440 Lestijärvi
jos emme voi vastata juuri kun soitatte - soitamme vuorokauden kuluessa takaisin.

_____________________________________________________________________

YMPÄRISTÖKORVAUSKOULUTUS

Ohjaamo Keskipohjanmaan alle 30-vuotiaille suunnattu
Seuraava Etappi -tilaisuus 15.2.2017 keskittyy turkistalouteen.
Kannattaa tulla kuulolle!
Turkistalous on yksi meidän seutumme tärkeistä työllistäjistä – voi kiistatta sanoa, että
alueellamme tuotetaan maailman parhaita turkiksia maailman parhaissa olosuhteissa. Turkisala
on hyvin laaja kokonaisuus. Turkistarhoilla tehtävä tärkeä työ on yksi osa kokonaisuutta, mutta
alaan liittyy niin kauppaa, rahoitusta, logistiikkaa kuin kansainvälisyyttäkin!
Tule mukaan turkisalan Seuraava Etappi –tilaisuuteen 15.2.2017 Kaustisen kunnantalolla
TE-palveluiden siivessä! Tilaisuus alkaa klo 10.00!
Rennon rupattelun ja tarjoilujen lomassa saat tietoa tästä alasta, siellä olevista erilaisista
työtehtävistä ja tulevaisuudennäkymistä! Paikalla on myös asiantuntijoita kertomassa
kouluttautumismahdollisuuksista jne. Kerromme ja jaamme tietoa myös suorista
työmahdollisuuksista alan eri tehtävissä. Kuulet millaisia kausiluonteisiakin työtehtäviä alalla on
tarjolla, jos ne sopisivat juuri Sinun elämäntilanteeseesi hyvin.
Turkisala haluaa mieluiten palkata alueen omia ihmisiä töihin. Nyt kannattaa tulla kuulemaan
mistä on kysymys!
Tervetuloa! Mahdolliset kysymykset ja ilmoittautumiset riina.varila@kokkola.fi tai 040 8065 893.
_______________________________________________________________________________________

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
15-29-vuotiaille tarkoitettua palvelua. Siinä etsitään yhdessä ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin. Autetaan nuorta saavuttamaan omaan elämäntilanteeseen sopivat palvelut.







Oletko ilman työ- tai työharjoittelupaikkaa?
Eikö sinulla ole opiskelupaikka tai opintosi ovat keskeytyneet?
Työkokeilu on hyvä mahdollisuus saada kokemusta, näyttää osaamistasi tai selkeyttää
opiskelusuunnitelmia.
Pähkäiletkö hakemusten tai tukiasioiden kanssa?
Palvelussa edetään nuoren omilla ehdoilla ja hänen lähtökohdistaan käsin.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitellään yhdessä asioita.

Toiminta on luottamuksellista ja vapaaehtoista!
Tero Puusaari 040-6527488

tero.puusaari@veteli.fi

Kaustisen Seutukunnan Etsivä Nuorisotyö

