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LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja -asetuksen 93 §:n kuulutetaan Lestijärven ranta-asemakaavan
muutos koskien tilaa Hietalahti 66:9, kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 13.12.2007 § 30. Päätöksestä ei
ole valitettu ja kaava on lainvoimainen.
Lestijärvi 01.02.2008

Kunnanhallitus

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka
suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2008 aikana 168 euron avustus opintojen
rahoittamiseen.
Keskiasteen jälkeisillä opinnoilla tarkoitetaan yliopistossa, korkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa
opiskelevia sekä niitä, jotka ovat hakeutuneet lukion jälkeen ammatilliseen koulutukseen tai suorittavat
peruskoulun jälkeen toista ammattitutkintoa. Stipendiä ei ole tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa oleville.
Avustusta hakiessaan henkilön tulee todistaa olevansa opiskelija (esim. opiskelutodistus) ja hänen täytyy olla
hankikirjoitettuna Lestijärven kunnassa 31.12.2007. Hakemukset tulee toimittaa 22.2.2008 mennessä
LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI. Hakemuskaavakkeita saa
kunnantoimiston neuvonnasta. Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.
Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa, muita hakukertoja ei vuoden 2008 aikana ole!

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat
Pääkirjasto
MA 13.00 - 19.00
TI 11.00 - 15.00
KE 13.00 - 19.00
TO 12.00 - 16.00
PE 12.00 - 17.00

Syrin lainausasema:
TI 18.00 - 20.00
Yli-Lestin lainausasema:
TO 17.00 - 19.00

VAPAA-AIKATOIMI
HIIHTOKAMPANJA 1.1.-31.3.2008
Hiihtokampanja on alkanut. Kuntoradoilla sekä Parannassa on suoritusvihkot, joihin voi merkitä
hiihtokilometrinsä. Kampanjan päätyttyä suorituksensa merkinneiden kesken suoritetaan arvontaa.
Keski-Pohjanmaan Liiton järjestämässä Kansanhiihtokampanjassa Lestijärven kunta EI OLE mukana muuta
kuin koulujen osalta. Koululaiset voivat merkitä suorituksensa molempiin kampanjoihin.
HOPEASOMPAHIIHDOT
Hiihtokisat pyörähtävät käyntiin, mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Kasen sivuilla, Salen ilmoitustaululla
sekä koulujen kautta. Mukaan olemme saaneet uusia ja vanhoja yhteistyökumppaneita.
Kisailta on aina torstai-ilta ja kisapaikkana on Yli-Lesti. Ilmoittautuminen klo 18.15 ja itse kisat alkavat
18.30. Sarjat 4-16v., pakkasraja on – 15 astetta (paikan päällä).
7.2.

Seurakunta-hiihdot (tyyli vapaa)

14.2.

Ystävänpäivä-hiihdot (tyyli perinteinen)
Lions Ladyt

21.2.

Sale-hiihdot (tyyli vapaa)

LASKETTELUREISSU VUOKATTIIN HIIHTOLOMALLA
Sivistyslautakunta järjestää hiihtolomaviikolla 27.2. (ke) laskettelureissun Vuokattiin. Matkan hinta on 30 €,
hinta pitää sisällään matkan sekä rinnelipun. Mikäli välinevuokraajia on vähintään 20, suksisetin hinta on 20
€/päivä, lumilautapaketti maksaa 27 €/pv. Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 26.2. puoleen päivään
mennessä kunnantoimistoon Kirsille, puh. 8889221 tai 050 4437023. Mikäli aiot vuokrata välineet, ilmoita
samalla pituutesi ja kengän numero.

TERVEYSKESKUS
LABORATORIOON TULIJAT!
Huomioikaa laboratorioon tullessa seuraavat asiat:
• laboratorioon tulevilla on ehdottomasti oltava lääkärin antama lähete pyydetyistä
laboratorionäytteistä, hoitajat tai asiakas itse ei voi määräystä antaa
• lähete kokeisiin voi olla paperilähete tai tietokoneen kautta lähetetty lähete, jolloin se on näkyvissä
suoraan laboratorion tietokoneella
• keskussairaalan pyytämät laboratorionäytteet otetaan entiseen malliin ko. poliklinikalta tulleella
lähetteellä
• yksityislääkärin lähetteellä otettavista laboratorionäytteistä peritään asiakkaalta näytteiden tutkinnasta
aiheutuva maksu
Jos lähetettä kokeisiin ei ole, niin kysykää ja varmistakaa asia terveyskeskuksesta ennen laboratorioon tuloa.

MAASEUTUTOIMISTO
SONNI- JA HÄRKÄPALKKION HAKUAJAT V. 2008:
1/2008
4.- 18.02.2008
3/2008
4.- 18.08.2008
2/2008
16.- 30.04.2008
4/2008
10.- 24.11.2008
Sonnipalkkiota haetaan kerran yli 7 kk:n ikäisestä sonnivasikasta. Liitteeksi mukaan kopio ajan tasalla olevan
nautaeläinluettelon niistä sivuista, joissa on hakemuksessa ilmoitettujen eläimen tietoja. Tilalla pitoaika on 7
kk ja sen laskeminen alkaa hakemuksen jättämisen jälkeisenä päivänä. Yksittäisen eläimen voi poistaa
hakemuksesta tilalla pitoaikana ilmoittamalla poistosta lomakkeella 124. Lomakkeita saa maataloustoimistosta
sekä osoitteesta:www.lomake.mmm.fi. Lomakkeen voi palauttaa myös sähköisesti.
VILJELIJÖIDEN VÄLINEN MAITOKIINTIÖIDEN KAUPPA TAI VUOKRAUS
Kuluvaa tuotantojaksoa koskeva hakemus on palautettava Pohjanmaan TE-keskukseen 29.2.2008 mennessä
osoitteella: Pohjanmaan TE-keskus., maaseutuosasto, PL 240. 67101 Kokkola. Liitteeksi viljelijöiden
verotodistukset, pellon vuokrasopimukset, selvitys karjan keskituotoksesta sekä vuokra- tai kauppasopimus.
Investoiva maitotila voi väliaikaisesti vuokrata maitokiintiön tuottamattoman osuuden kolmena
peräkkäisenä tuotantojaksona aktiivituottajien välillä. Kolmen tuotantojakson pituisen enimmäisajan
laskeminen aloitetaan investoivilla sen tuotantojakson alusta, jonka kuluessa investointitukipäätös on annettu.
Vuokrattavan kiintiön tuottamattomana olo on johduttava investoinnin keskeneräisyydestä.
Investointitukipäätöksen diaarinumero ja päätöspäivämäärä on merkittävä siirtolomakkeeseen Lnro 530106.
Investoinnin keskeneräisyydeksi voidaan katsoa rakennuksen keskeneräisyyden lisäksi tuotostason alhaisuus
valmiisiin eläinpaikkoihin nähden. Edellisen tuotantojakson (2006/2007) vuokrauksetkin siis huomioidaan.
Investoivat tuottajat saavat vuokrata nyt uudestaan, kunhan kolmen tuotantojakson yhteenlaskettu aika ei ylity
niin vuokrausajan kuin investointitukipäätöksen voimassaoloajan osalta.
Ei-investoivat tilat voivat vuokrata tuottamattoman osan maitokiintiöstään vuodeksi. Minimi
vuokrattava kiintiö on 10.000 litraa.
Maitokiintiöiden tuottajien välisessä kaupassa maitokiintiön voi myydä usealle ostajalle siten, että kutakin
myytävän kiintiön alkavaa 40 000 litraa kohden on yksi ostaja. Yhdelle ostajalle myytävän viitemäärän
suuruuden tulee olla kuitenkin vähintään 10 000 litraa. Valtiolle menee samansuuruinen maitomäärä hintaan 4
snt/ litra + alv 22 %.
MAITOKIINTIÖIODEN OSTOTARJOUKSET VALTIOLLE 30.3.2008 MENNESSÄ kevään
kauppakierroksella tulee jättää TE-keskukseen 30.3.2008 mennessä. Ostohinta on 4 senttiä/litra+ alv.
MAATALOUDEN INVESTOINTITUET JA NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUET
Uusista investointituista (laki maatalouden rakennetuista) ei ole kovin paljon kerrottavaa. Laki on
eduskunnassa hyväksytty ja tarkempia säännöksiä, valmistellaan. Nuorten viljelijöiden aloitustuen haku on
tarkoitus avata kevään aikana, mutta varsinaiset investointituet vasta myöhemmin.
VIPU-TUNNUKSELLA SÄHKÖISET SONNIHAKEMUKSET JA PELTOKARTTASOVELLUS
Vipu-tunnuksen avulla voi selailla internetin kautta omia maataloustukihakemuksia, tarkastella ja mittailla
hallinnassaan olevia peltolohkoja sekä tehdä sonnihakemuksia. Tunnus haetaan maataloustoimistosta
saatavalla lomakkeella 405 (http:// lomake.mmm.fi).

TILANEUVONTA
Viljelijöille vapaaehtoinen tilaneuvontajärjestelmä on ollut toiminnassa viime vuoden alusta lähtien. Viljelijä
voi ostaa neuvontapalvelun täydentävien ehtojen eri osioista. Neuvoja laskuttaa palvelusta, mutta valtion tuki
saattaa kattaa käytännössä kulut. Tuki haetaan maataloustoimistosta lomakkeella nro 364 viimeistään 60
kalenteripäivän kuluessa neuvontakäynnistä. Tilaneuvontaa Lestijärvellä antavat mm. Pro Agrian neuvojat
Armi Palokangas, Jari Tikkanen ja Pekka Siirilä. (lisätietoja neuvojista: http://snadi.mmm.fi/tilaneuvonta/.
Alkutuotannon toimijoilla (tuottavat elintarvikkeita, esim. maitoa, lihaa, juureksia, vihanneksia, marjoja,
perunaa) on oltava ns. omavalvonnan kuvaus tilallaan. Omavalvontakuvauksen tekemiseen tarvittavaa apua
saa Armi Palokonkaalta, puh. 040-5234116 tilaneuvonnan yhteydessä.
TÄYDENTÄVIIN EHTOIHIN MUUTOS
Elokuussa 2007 tuli voimaan täydentäviin ehtoihin liittyvä vaatimus, joka edellyttää, että maatilalla on oltava
viljelyssä vähintään kaksi kasvilajia tai muuta hyväksyttävää hoito- tai käyttömuotoa. Pienin kasvulohko,
joka voidaan hyväksyä kasvilajiksi tai pellon hoito- tai käyttömuodoksi on viisi aaria. Kahden kasvilajin
ehto ei koske tiloja, joiden kaikki pellot ovat nurmella.
TYPPILANNOITUKSEN MITTAUKSESTA
Ympäristötuen vapaaehtoinen lisätoimenpide ’typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla’ on toteutettava
keväällä ennen kevätlannoitusta. Näytteen analysointi maksaa 14,50 € + alv 22 %/näyte. Näytteet voi
analysoida myös tiloille hankituilla ns. typpisalkulla. Ottakaa yhteyttä maaseutuasiamieheen, jos teillä on
lisätoimenpiteenä tämä kohta.
ELÄINTEN ILMOITUSAIKOJEN NOUDATTAMINEN
Maataloustuottajien on syytä tehdä ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista
nautarekisteriin tarkasti määräaikojen puitteissa eli 7 vrk:n sisällä.
Myöhästynyt ilmoitus saattaa jatkossa vaikuttaa naudan tukikelpoisuuteen. Suomessa se koskee sonni- ja
härkäpalkkiota sekä nautojen tuotantopalkkioita. Tulkinnan käyttöönottoaika ja tarkemmat yksityiskohdat
selviävät myöhemmin.

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUTUKSET KESKI-POHJANMAALLA
KEVÄÄLLÄ 2008
Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä
viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa.
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia Kasvinsuojeluaineiden
käyttäjäkoulutuksia (=ruiskuttajakoulutuksia) seuraavasti:
Klo
Lestijärvi, kunnanvirasto
ma 17.3.2008
9.30-14.00
Reisjärvi, kunnanvirasto
ke 19.3.2008
9.30-14.00
Kaustinen, kunnanvirasto
to 27.3.2008
9.30-14.00
Toholampi, kunnanvirasto
ti 1.4.2008
9.30-14.00
Halsua, kunnanvirasto
to 3.4.2008
9.30-14.00
Kannus, Maaseutuopisto
pe 6.6.2008
9.30-14.00 (16.00)
Koulutukset toteutetaan, mikäli ennakkoilmoittautuneita on vähintään 8 henkilöä/tilaisuus. Koulutuksen hinta
tarjoiluineen on 60 euroa/hlö (sis. alv 22 %). Kurssimaksu maksetaan paikan päällä käteisellä. Pankkikortti ei
käy.Kannuksen tilaisuudessa voi suorittaa vielä vanhan ympäristötukisitoumuksen mukaisen 6 h:n
koulutuksen. Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen ko. päivää ProAgria KeskiPohjanmaahan puh. 020 747 3256 tai sähköpostilla irma.leppala@proagria.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä kysytään tilatunnus ja puhelinnumero.
Lisätietoja: Sirkku Koskela puh. 020 747 3269, 0400 137 124 sirkku.koskela@proagria.fi

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Liikuntakerho maanantaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa.
Koirakerho tiistaisin klo 18.00, kokoontuminen yläasteen opetuskeittiöllä.
Kokkikerho keskiviikkoisin klo 15.00 yläasteen opetuskeittiöllä, tarvikemaksu 1€/4H-jäsenet, 2€/ei jäsenet
POIJU-LEIRI RANTAUTUU KUOPIOON KESÄLLÄ 2008
4H-nuorten valtakunnallinen leiri järjestetään 24. - 27.6.2008 Rauhalahden leirintäalueella, Kuopiossa.
POIJU-leiri on vuoden päätapahtuma kaikille 12 vuotta täyttäneille 4H-nuorille. Vuosi 2008 on 4Hjärjestön 80-vuotisjuhlavuosi, joten Kuopioon odotetaan lähes tuhatta 4H-nuorta ja toimihenkilöä.
Leirin järjestäjinä ovat Pohjois-Savon 4H-piiri ja pohjoissavolaiset 4H-yhdistykset. Ilmoittautumisia
otetaan vastaan 1.2 - 31.3.2008.
IFYE isäntäperhe-hakemukset pitää palauttaa 4H-piiriin viimeistään 28.2, joten jos olette kiinnostuneita
ryhtymään vapaaehtoiseksi isäntäperheeksi 4H-vaihtoon osallistuvalle IFYE-nuorelle, ottakaa yhteyttä!
www.4h.fi sivuilta löydät lisää ajankohtaisia asioita ja kilpailuja!
Perhejäsenmaksu vuodelle 2008 on 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi kaikki perheen yli 6-vuotiaat.
Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
TOP-tehtäviä voit tehdä myös kotona. Etsi tehtäviä netistä: www.4h.fi, tee tehtävä ja ota siihen ohjaajan
kuittaus esim. vanhemmiltasi. Palauta tehdyt/kuitatut tehtävät 4H-toimistoon.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, sähköposti: 4h@lestijarvi.fi

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Huom!
Syrin kuntosali keskiviikkoisin klo 19 - 20. Kurssimaksu 18t /15 euroa. Ohjaajana Vuokko Virkkala
Vapaalankavanutettu huivi
ke 6.2. klo 18 alakoulu tekstiilityön luokka Ota mukaan lakana- tms. kangasta, lankoja (pääasiassa villa,
muutakin voi ottaa tehosteeksi), huovutusvillaa, hahtuvalankoja ja kestävää lankaa esim. kalalanka.
Op. Paula Tiala
Kahvikassit alk ma 11.2. klo 18.30-20.45
4 kertaa (12t) alakoulu tekstiilityön luokka Op. Paula Tiala
Helmillä ja metallilangalla koristellut munat ke 27.2. klo 18.00 (4t) alakoulu tekstiilityön luokka
Op. Paula Tiala
EA - I kurssi (16t) Kinnulassa alk.la 9.2. klo 9.00
Ilmoittaudu ennakkoon p. 044-459 6261 (max. 15 opiskelijaa) Op. Veli-Matti Klemola
Skrappauskurssi (muistoalbumi/leikekirja) Kinnulassa pe 15.2 klo 18 - 20.30 ja la 16.2. klo 10 – 15
yläaste, siipiluokka. Op. Renata Baldissara-Kunnela. Ilm. ennakkoon opistolle p. 044-459 6261

KOTIPIRTTI
Tervetuloa Ystävänpäiväkahville Kotipirttiin torstaina 14.2.2008 klo 14.00
• Yhteislaulua
• Arvotaan mukana olijoiden kesken ystävänpäiväyllätys!
Tervetuloa t. Kotipirtin väki

LESTIJÄRVEN DIABEETIKOT
YSTÄVÄNPÄIVÄ
Ystävänpäivänä 14.2.2008 verensokerin mittausta klo 12.00 – 14.00 Kulmapuodissa (Liiketalossa
apteekin oikealla puolella. Mukana mm. Bayerin edustaja Mira Putkonen Oulusta. Kahvitarjoilu ja
arvontaa! Kaikki ovat tervetulleita!

AURAUKSET VUONNA 2008
Yksityisteiden auraukset vuonna 2008 hoitaa:
• Esa Kiiskilä tiet Päivärinnan-, Järventaustan-, Kangasvieri-Syrinkylän alueelta
puh.8638814 tai 0400-830995,
• Aki Rautapuro tiet Ruisahon-Tikan, Parannan-, Yli-Lestin alueelta puh. 040-4167221
Kirkonkylän kaavateiden auraukset:
• Pekka Kangasvieri hoitaa kirkonkylän kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen
pihojen auraukset ja hiekoitukset vuonna 2008 puh. 0500-668189

torstaina 6.3.2008 klo 18.30 Yli-Lestin sos.dem.talolla
Ilmoittautuminen kisapaikalla viimeistään klo 18.15! Tyyli vapaa !
Sarjat:
T/P 4, T/P 6, T/P 8, T/P 10, T/P 12. Pakkasraja -15 C
Kaikki palkitaan. Mehua ja pullaa !

Toholammin Osuuspankki Lestijärven konttori

LESTIJÄRVEN KIISTON PALLOILUJAOSTO
F-junioreiden (synt. 98-) ensimmäiset pesäpalloharjoitukset pidetään torstaina 7.2.2008 klo 17-18.
Valmentajina toimivat Tea Kangasvieri ja Carolin Otsing.

