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JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

KUULUTUS
LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN – OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN PÄIVITYS
SEKÄ VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ranta-asemakaavan muutokset koskien seuraavia
alueita:
1.

Isopahkala (n.3,6ha). Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 141 sekä virkistysaluetta (tila
Vähä-Paranta 16:39). Ranta-asemakaavan muutoksella Lestijärven etelärannalla sijaitseva tila muutetaan
kokonaisuudessaan pientalojen korttelialueeksi (AO), jotta tontille on mahdollista rakentaa vakituinen
asuinpaikka. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu loma-asuntoaluetta (RA) ja
virkistysaluetta (V).

2.

Rantarinne (7,6ha). Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelin 2 tonttia 2 sekä lähivirkistys- ja
katualuetta. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelin 2 tontti 2 ja korttelin 5 tontti 3 sekä lähivirkistysja katualuetta (tilat 24:57 ja 24:58).
Ranta-asemakaavan muutoksella Lestijärven länsirannalla sijaitsevan korttelin 2 rakennusoikeutta
tarkistetaan vastaamaan Lestijärvellä yleisesti käytössä olevaa tasoa ja tilalle 24:58 osoitetaan uusi
erillispientalotontti.

3.

Riihiniemi (n. 0,3ha). Ranta-asemakaavan muutos koskee Lestijärven länsirannalla olevaa Riihiniemeen
osoitettua yhteiskäyttöön tarkoitettua virkistysaluetta (tila 24:2). Ranta-asemakaavan muutoksella
virkistysalueelle osoitetaan ohjeellinen pysäköintialue viereisen Aittosaaren loma-asukkaiden käyttöön.

4.

Hietalahti (2,4ha). Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelin 252 tonttia 3 (tila 66:15). Rantaasemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 89 tontti 2 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Ranta-asemakaavan muutoksella osa loma-asuntotontista (RA) muutetaan erillispientaloalueeksi (AO) ja
osa tontista muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (MT).

Ranta-asemakaavoja koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelmien päivitys 31.3.2020 sekä valmisteluaineisto on
nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 1.4. - 15.4.2020 välisen ajan Lestijärven kunnanviraston
asiakaspalvelussa (käyntiosoite Lestintie 39) sekä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 15.4.2020 mennessä Lestijärven kunnanhallitukselle osoitteella:
Lestijärven kunta, kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen:
lestijarvi.kunta@lestijarvi.fi
Lisätietoja antaa Lestijärven kunta: kunnanjohtaja Esko Ahonen, puh. 050 3823201, esko.ahonen@lestijarvi.fi tai
Plandea Oy: Minna Vesisenaho puh. 050 537 4491, minna.vesisenaho@plandea.fi

Kunnanhallitus 31.3.2020

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

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

Jätehuoltopalvelut poikkeustilanteessa
(Alajärvi, Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli)
Varmistamme jätehuollon toimivuuden myös poikkeustilanteessa. Seuraamme tilannetta ja päivitämme
tarvitessa ohjeitamme urakoitsijoille, henkilöstölle ja asiakkaille. Millespakka Oy:n nettisivuilta
www.millespakka.fi ajankohtaista otsikon alla on tietoa poikkeustilanteesta. Päivitämme tiedotetta
tarpeen mukaan.
Tyhjennykset kiinteistöiltä
 toimivat normaalisti
 muistathan sulkea jätepussit huolellisesti ennen jäteastiaan laittoa
 annathan kuskille työrauhan ja pidät etäisyyttä
Hyötyjäteasemat
 avoinna normaalisti
 neuvomme asiakkaita jätteiden lajittelussa, mutta emme auta kuorman purkamisessa
 pidäthän etäisyyttä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
 älä asioi sairaana, ulkomailta palanneena tai karanteenissa ollessasi
 huolehdi käsiesi puhtaudesta
 yski hihaan tai nenäliinaan
Asiakaspalvelumme palvelee sähköpostitse, nettisivujen palautelomakkeen kautta ja puhelimitse.
Huomioi, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Seuraa poikkeusolo ajan tiedotusta yhtiömme
verkkosivulta www.millespakka.fi.

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

Lestijärven kunnan päivitetty Koronavirus-info löytyy kunnan nettisivuilta
www.lestijarvi.fi (ajankohtaiset).

Muistetaanhan pitää huoli itsestämme ja toisistamme!

Toimi näin jos sinulla on flunssaoireita
Jos sinulla on flunssaoireita jää kotiin! Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa kotona.
Soita ainoastaan, jos vointisi on sellainen, ettet pärjää kotihoito-ohjeilla.

Jos on pahaa hengenahdistusta eikä kotihoito riitä tai epäilet, että olet saanut
koronavirustartunnan, älä tule Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita meille ensin.

Koronaneuvontanumero puh. 06 828 7499 Avoinna joka päivä 8-20
Puhelinajan ulkopuolella, ota yhteyttä seuraavasti:
Aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet:
Soiten yhteispäivystys
puh. 06 826 4500
virka-ajan ulkopuolella

Alle 16-vuotias sairastunut:
Soiten lastenpäivystys
puh. 06 826 4444
Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Apua koronatilanteeseen:
Henkisen ensiavun puhelin 06 828 7288 Avoinna arkisin ma-pe klo 9-15.
Ikäihmisten koronaneuvonta 06 828 7288 Avoinna arkisin ma-pe klo 9-15.
Henkisen ensiavun numero toimii myös ikäihmisten koronaneuvontalinjana. Numerosta vastataan yli
70-vuotiaiden ikäihmisten koronatilanteeseen liittyviin kysymyksiin.

LESTIJÄRVEN TERVEYSASEMA
Suljettu 6.-9.3. ja 14.-17.3. Ajanvaraus toimii normaalisti. puh. 040 804 2000.
Toholammilla kiireetön vastaanotto on suljettu 6.-9.3. Hoitajan vastaanotto toimii koko ajan
Toholammilla ja Kannuksessa.

Toholammin seurakunta palvelee
Seurakunnan toiminta on tauolla koronaepidemian ajan jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia
lukuunottamatta, mutta seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä puhelimitse keskusteluja ja
rukousta varten. Ota rohkeasti yhteyttä!
Diakoniatyö on henkistä, hengellistä ja taloudellista auttamista ja arjessa rinnallakulkemista. Näissä
huolissa, esim. ruoka-apuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä diakoni Anniina Lintilään.
Toholammin seurakunnan työntekijöiden yhteystietoja:
Kirkkoherra Jorma Harju,
040 753 5006 jorma.harju@evl.fi
Kappal. Osmo Leppänen,
044 081 9313 osmo.leppanen@evl.fi
Kantt. Iiris Rautiola
044 081 9326 iiris.rautiola@evl.fi
Diakoni Anniina Lintilä
044 0819314 anniina.lintila@evl.fi
Talousp. Irmeli Kivelä
040 182 2750 irmeli.kivela@evl.fi
Lastenohj. Kati Peltokangas
044 081 9317
Lastenohj. Leila Lehtonen-Jukantupa 044 081 9325
Palveleva puhelin 0400 22 11 80
Avoinna joka ilta klo 18 - 24. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan
(pvm/mpm).

EU-RUOKA
to 02.04.2020 klo 16.00 – 17.00
to 16.04.2020 klo 16.00 – 17.00
(Lestintie 37)

KIRJASTO
Kirjasto on kiinni toistaiseksi!
Lainoja ei tarvitse palauttaa kirjaston kiinniolonaikana.
-Laina-aikaa on jatkettu 1.6.2020 asti.
-Lainoja saa uusia 10 kertaa. Koskee myös varattuja aineistoja ja pikalainoja. Lainat voi uusia itse
verkkokirjastossamme osoite: anders.finna.fi tarvitset kirjautumiseen 1) kirjastokortin numeron 2) PIN-koodin. Voit
myös soittaa. tekstata tai laittaa sähköpostia.
-Myöhästymismaksuja EI KERRY kirjaston ollessa suljettuna.
-E-kirjoja voi lukea tai kuunnella verkkokirjaston kautta osoitteessa www.anders.finna.fi
Kirjastoa koskevista asioista tiedotetaan facebookissa Lestijärven kunnankirjasto.
Jos jokin asia askarruttaa, niin rohkeasti voi ottaa yhteyttä kirjaston henkilökuntaan.
Olemme lomalla 6. – 9.4. Kirjaston yhteystiedot puhelin: 040 6504237 sähköposti: kirjasto(at)lestijarvi.fi

E-kirjojen lainausohje Anders.finna -verkkosivuilta

Vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikatoimen ohjaukset on toistaiseksi tauolla ja kuntosali suljettu. Facebookista löytyy uusi ryhmä
Ideoita ja vinkkejä vapaa-aikaan. Ryhmässä jaan linkkejä ja vinkkejä kaikenikäisille koronaepidemian
ajan. Tule sinäkin mukaan ryhmään!
Vapaa-aikatoimen kampanjat ja muut ideat jaetaan epidemian ajan Lestijärven vapaa-aikatoimen
somekanavilla, joten ota ne seurantaan.
vapaa-aikatoimen löydät
facebookista: Lestijärven vapaa-aikatoimi
ideoita ja vinkkejä vapaa-aikaan (suljettu ryhmä)
instagramista: lestijarven_vapaa_aikatoimi
Toimitaan epidemian aikana vastuullisesti ja pidetään huoli itsestä ja muista!
Puhelut ja viestit kulkee rajoituksista huolimatta, 050 4437023 / vapaa-aikaohjaaja Niina.
(lomailen 6. – 9.4.)

Kaustisen seutukunnan palvelut yrittäjille ja yrityksille
Kaustisen seutukunnan KASE Yrityspalvelut neuvoo oikeisiin osoitteisiin ja oikeille rahoituslähteille myös
koronavirusepidemian aikana. Voimme auttaa sinua:





arvioimaan yrityksesi kassavirran tilanteen ja riittävyyden
löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet hankalassa tilanteessa
listaamaan tarvittavia toimia, mm. maksuaikajärjestelyjä
tarvittaessa hakemaan rahoitusjärjestelyjä

Olethan rohkeasti yhteydessä meihin!
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538, jarmo.finnila(a)kaustisenseutukunta.fi
Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154, erkki.laide(a)kaustisenseutukunta.fi
Timo Pärkkä, projektipäällikkö, p. 040 757 3519, timo.parkka(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoja yrittäjille koronatilanteesta verkossa
Eri tahot ovat reagoineet koronaviruksen aiheuttamaan haasteelliseen tilanteeseen ja jakavat tietoa ja opastusta
yrittäjille. Alla on tiivistettynä tietoa ja linkkejä tämänhetkisestä tilanteesta.
Elinkeinoministeriö
Tämän viikon perjantaina on tulossa lisätalousarvio, jossa on mukana paketti yrittäjyyden ja elinkeinoelämän
tueksi. Lue lisää: https://tem.fi/blogi/-/blogs/elinkeinoministeri-mika-lintila-yrittajia-tuetaan-vaikeassa-tilanteessa.
Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät on avannut korona-aiheisen sivuston avuksi yrittäjille. Kaikki koronasta yrittäjälle -sivusto löytyy
osoitteesta: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle.
Business Finlandin palvelut Lue lisää: https://www.businessfinland.fi/hairiotilannerahoitus
Finnveran palvelut Lue lisää: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille.
Verottaja Verohallinto tukee yrityksiä esimerkiksi siten, että yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja
ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Lue lisää verottajan
päivittyvästä tiedotteesta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/korona/
Tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä ei myöhästymismaksua vuonna 2020.Lue lisää:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoitusten-viivastymisesta-ei-myohastymismaksuavuonna-2020/

