Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

1.3.2013
LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavojen muutokset pidetään maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 27 §:n ja maankäyttö- rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti
nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 4.3.-2.4.2013.
Muutokset koskevat Lestijärven ranta-asemakaavan tiloja Jormala 6:25, Paranta
327:1 ja Niemi 5:79.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä
osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lestijärvi 01.03.2013

Kunnanhallitus

Koulunkäyntiavustajan sijaisuus
Lestin koululla on avoinna koulunkäyntiavustajan määräaikainen sijaisuus ajalla
2.4.2013- 31.5.2013 ja 12.8.-20.12.2013. Työaika on noin 25-30 tuntia viikossa.
Kelpoisuutena tehtävään on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva
koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakemukset tutkinto- ja
työtodistuksineen tulee toimittaa 15.3.2013 klo 14.30 mennessä osoitteeseen
Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi. Rikosrekisteriote
tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Tiedustelut rehtori 044 0540839

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET VUONNA 2013
Korjausavustuksia voidaan hakea:
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimenpiteisiin (tulorajat) (veteraanilisä
rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille, korotetut tulorajat)
- kuntoarvioihin, kuntotutkimuksiin ja huoltokirjaa varten
- terveyshaitan poistamisen edellyttämään korjaustoimenpiteeseen
- hissin rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen, esim. automatisoinnit ulko-oviin ja
tarvittavat luiskat
Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (1-2 asuntoa, tulorajat)
- tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöönottamiseksi, esim. lämmitysjärjestelmän uusiminen, ulkovaipan
eristäminen, ikkunat, ovet ym.
Muut energia-avustukset
- avustusta myönnetään pääsääntöisesti vähintään kolmiasuntoisten asuinrakennusten
korjaamiseen
Hakuajat: Hakuaika päättyy 27.3.2013
- hissin rakentamisen, liikuntaesteiden ja terveyshaitan poistamiseen myönnettäviä
avustuksia voidaan hakea ympäri vuoden.
Lähtökohtaisesti kaikissa avustusmuodoissa tulee ennen töihin ryhtymistä olla
avustuspäätös ja tarvittavat luvat.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki, puh. 044–0668702 ja Jarmo Kanninen, puh.
040-0329525 sekä ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 1.2.2013

Kunnanhallitus

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat:
Ma 13.00 – 19.00
Ti suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 11.00 – 16.00
Pe 12.00 – 17.00

PS. Kiirastorstaina (28.3.) kirjasto
avoinna klo 10.00 – 14.00

Matkapuhelimen laajempi käyttö: tekstiviestit, netin käyttö, sähköpostit, langattomat
laajakaistaverkot KURSSI KIINNOSTUNEILLE KIRJASTOSSA alkaen 5.3. klo 10.00.
(jatko 12.3. ; 19.3. ; 26.3. ;2.4.)
Omat kännykät mukaan. Kurssilla myös mahdollisuus
tutustua uudempiin älypuhelimiin ja niiden käyttöön.
Kurssi on tarkoitettu seniori-ikäisille, mutta muutkin
aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua. Vetäjänä Kaj Granlund.
Tervetuloa!

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
vuonna 2013
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 8.00 ja tarpeen tullen
muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa
virastoaikana.
Sivistyslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana työpäivänä koulutoimistossa klo 9.00
– 15.00. Sivistyslautakunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi, mutta asioiden niin vaatiessa
useamminkin.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. keskiviikkona, tarvittaessa
muulloinkin. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksen jälkeisenä perjantaina.
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspäivät ja pöytäkirjojen nähtävänäpito ilmoitetaan kunnan
virallisella ilmoitustaululla.
Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat kuukausittain nähtävillä asianomaisessa toimistossa
neljäntoista päivän ajan seuraavan kuukauden toisesta maanantaista lähtien.
Eri viranhaltijat ovat tavattavissa, mikäli heidän muut virkatehtävänsä eivät sitä estä:
- ympäristösihteeri
maanantai
- johtava maatalouslomittaja kuukauden viimeinen tiistai klo 11.00 – 14.00
- sosiaalityöntekijä
torstai
Yhteispalvelupiste /Kunnantoimiston neuvonta
- Poliisi
- Kansaneläkelaitos
- Vero
Muut palvelut
Oikeusavustaja

Kannuksen sivuvastaanotto (Kannuksen kaupungintalo) palvelee
asiakkaitaan vain ajanvarauksella sopimuksen mukaan.
Ajanvaraus puhelinnumerosta 029 566 1270.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 0718 731 901

Velkaneuvonta

Kaustinen, puh. 06-8886132

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 11.03.2013 klo 14.00 Lestijärven kunnanviraston videoneuvotteluhuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. Jäsenet toivotetaan tervetulleiksi kokoukseen.
Lestijärvi 01.03.2013

Leila Kinnunen, puheenjohtaja

VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4.
2h+kk
44,5 m2
vuokra
272,79 €/kk
2
Asunto B 2.
1h+kk
34,6 m
vuokra
212,10 €/kk
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)
Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 040-0329525.

SIVISTYSTOIMI
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus on säännöllistä esiopetuksen perusteiden mukaista ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu
kaikille 6-vuotiaille koulun alkua edeltävänä vuonna. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa.
Esiopetuspaikka on päiväkodin tiloissa. Ensi syksyn esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2007 syntynyt
lapsi.
Ilmoittautumislomakkeita saa koulutoimistosta ja päiväkodilta ja se palautetaan koulutoimistoon Lestin
koululle 28.3.2013 mennessä.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA järjestetään tarvittaessa 1-2. luokan oppilaille sekä
erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Toiminta on valvottua ja siitä peritään sivistyslautakunnan
määrittelemä kuukausimaksu. Ensi syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 28.3.2013
mennessä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeita saa koulutoimistosta.
Lisätiedot rehtorilta puh. 044 0540839

Kiitos!
Lestin koululla pidettiin mukava talviliikuntatapahtuma lauantaina 16.2. Tapahtumassa oli mukana
oppilaiden vanhempia ja yrittäjiä. Kiitos kaikille tapahtumassa mukana olleille vanhemmille ja yrittäjille.
Merjan kota ja lämmin keitto ansaitsee erikoiskiitoksen!
Lestin koulun väki

Vapaa-aikatoimi
Hiihtokisat lauantaisin klo 13.00
Maaliskuu
la 9.3. vapaa la 23.3. perinteinen
Kisoissa sarjat alle 4v-14v. Ilmoittautumiset klo 12.45 mennessä. Pakkasraja -15.
Kuntoliikuntaa
*Maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosalivuoro kk:n kuntosalilla. Ei ohjattua.
*Torstaisin
klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosalivuoro kk:n kuntosalilla. Ei ohjattua.
Senioreiden kuntosalivuoro maanantaisin klo 10.00 – 11.00 Lestin koulun kuntosalilla alk 11.3.
Kuntonäpistä Mari opastamassa laitteiden käyttöä 11.3. ja 8.4., muulloin paikalla vapaa-aika-ohjaaja.
Hiihtokampanja 1.1. – 31.3.2013.
Merkitse vihkoon nimesi ja hiihdetyt kilometrit, niin olet mukana arvonnassa. Suoritusvihot löytyvät
valaistujenlatujen läheisyydestä sekä parannan rannasta, ja retkiladun varresta. Sivistystoimi seuraa latujen
käyttöastetta, joten muistathan merkitä suorituksesi vihkoon.
Seutis-hiihdot ke 20.3. Vetelissä. Tyyli vapaa. Sarjoja lapsille ja aikuisille. Lisätietoja ilmoitustauluilta,
koulun kautta sekä Vetelin urheilijoiden nettisivuilta.
Hiihto-ottelu Halsua–Ullava–Lestijärvi Halsuan Käpylässä ke 27.3. klo 19.00. Lisätietoja koulun kautta.
I-ryhmän UIMAKOULU to 11.4., pe 12.4., to 18.4. ja pe 19.4. Kinnulan uimahallissa.
Ryhmään voivat ilmoittautua 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat (uimataidottomat, varhaistaito- alkeis- tai
harrastusmerkin keväällä 2012 suorittaneet). Harrastusmerkin (kevät -12) suorittaneiden kanssa keskitytään
uimatekniikoihin ja matkauinteihin. Koulun kautta jaetaan tarkempi uimakouluinfo. II-ryhmän uimakoulu
järjestetään syksyllä (taitomerkki ja sitä vaativammat merkit). Ilmoittautumiset to 4.4. mennessä vapaaaikatoimeen 050-4437023.
Tulossa…
Reissu Kuopion Ikeaan ja Matkus Shopping Centeriin lauantaina 13.4. Seuraa ilmoittelua!

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Virkatut matot kurssi Lestin koululla la 9.3. klo 9.00 – 13.00, 5 tuntia/5 euroa. Mukaan virkkuukoukku
n.nro 8 ja trikoo- tai ontelokudetta. Viimeinen ilm. 7.3. joko netin kautta tai p. 044 4296 261
Tölkinvedin askartelu Lestin koululla ke 20.3.-10.4. klo 17.00 - 20.00, 16 tuntia/ 24 euroa. Kurssilla
tutustutaan tölkinvetimien käyttöön askartelussa esim. koruissa ja laukuissa. Kerätkää tölkinvetimiä
valmiiksi ennen kurssia. Viimeinen ilm. 11.3. joko netin kautta tai puh. 044 4596 261
Yleisöluento: Hevosen kuntoutus ja valmennus, 14.3. klo 19.00 Kinnulan koulukeskuksen
liikuntasalissa. Aiheesta alustaa ohjastaja-valmentaja Jouko Tarvainen. Hevosen ruokinnasta kertoo Arto
Lindqvist. Kahvi-tarjoilu. Tilaisuuden järjestää Hevosystäväin seura ja Suomenselän kansalaisopisto

Jyta suun terveydenhuolto
Lestijärven hammashoitolassa on aloittanut työt suuhygienisti Hannele Kärki 28.1.2013 alkaen.
Suuhygienistin toimenkuvaan kuuluu mm. alle kouluikäisten hammastarkastukset, kotihoidon opetus,
kouluikäisten välivuositarkastukset, hampaiden pinnoiteet, hammaskiven poisto, pastaputsit (värjäytymien
poisto), väliaikaiset paikat, pienet ensiapuluontoiset toimenpiteet, suun alueen tikkien poistot jne.
Hammaslääkäri Pertti Honkela on Lestijärvellä edelleen keskiviikkoisin.
Voit varata ajan suuhygienistille numerosta 040 804 2200 - ilmoita soittaessasi kotipaikkakuntasi. Ajan voi
perua myös tekstiviestillä numeroon 040 840 4290 - ilmoita nimesi, aika jonka perut ja hoitola, josta perut
ajan. Huom! tekstiviestinumeroon ei vastata. Uuden ajan varaat itse.

LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS
vastaanotto SULJETTU 2.4 – 7.4.2013 välisenä aikana
Sulun aikana vastaanoton palveluja hoitaa Toholammin terveyskeskus Sairaalantie 2, 69300 Toholampi.
Ajanvaraus lääkäreille ja päivystävälle sairaanhoitajalle arkisin ma –pe klo 8:00 -16:00 puh. 040 804 4000
Sulun aikana RESEPTIT on toimitettava Lestijärven apteekkiin, Lestintie 41 E, 69440 Lestijärvi puh. 0400209374 - huomioikaa reseptien toimitukseen tuleva viive vähintään 1 viikko.
LABORATORIONÄYTTEET otetaan Toholammin terveyskeskus laboratoriossa arkisin ma –pe klo 8:00 –
10:00. Tulokset kysyttävissä arkisin ma-pe klo 13:00 - 14:00 puh. 040 804 4020
Muita yhteystietoja: www.jyta.fi
YHTEISPÄIVYSTYS KOKKOLA 06- 8264 500, Mariankatu 16-20 , 67200 Kokkola
Yleinen hätänumero 112.

pe 1.3.2013 klo 18.00
Lestin koululla
Suomenselän kansalaisopiston
Sykäräisen karaokekurssilaiset esiintyvät

Vapaa pääsy

HIPPO-HIIHDOT
Torstaina 14.3.2013 klo 18.30
Yli-Lestin sos.dem. talolla.
Ilmoittautuminen kisapaikalla
viimeistään klo 18.15.
Sarjat alle 4-12 v . Tyyli vapaa. Kaikki
palkitaan. Pakkasraja -15 C. Mehu- ja
makkara-tarjoilu.
Toholammin OP Lestijärvi

LASTEN PILKKIKILPAILUT Parannan
rannassa su 7.4.2013 klo 11.00 - 13.00
Sarjat 0- 7 vu o tia at ja 8- 1 2 vu o tia at. Vanh e m m a t v oi v at
av ust a a syötin laito ss a ja kalan irrotta m i s e s s a sekä
av a n n o n kairaa m i s e s s a.
Ilm oitta ut u m i n e n paika n päällä
enn e n kilpailua. Lapsille ilm ai n e n
m a k k a r a- ja lim s a / m e h u tarjoilu.
Kaikki palkitaa n.
Toiv o t a a n entise e n tapaa n kau nist a
ke v ät s ä ät ä!!

Hengellisen musiikin
KONSERTTI
Taivas ehjäksi rakastaa
Lestin koululla ke 27.3. klo 18.00
Laulaja-evankelista Heimo Embuska
Olet lämpimästi tervetullut
Vapaa pääsy
Järj. Lestijärven Helluntaiseurakunta

Järjestää LC-Lestijär vi

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Aamukerhot
tiistaisin ja torstaisin klo 8.15 – 8.45 Lestin koululla. Ohjaajana Henna Salminen
Syrin 4H-kerho keskiviikkoisin
klo 18.00 – 19.00 Syrin koululla. Ohjaajana Jenna Lappi
Eräkerho
keskiviikkoisin
klo 13.15 – 14.45 Lestin koulun kotitalousluokassa.
Yhteistyössä Lestijärven Riistanhoitoyhdistyksen ja Lestijärven Metsästysyhdistyksen
kanssa
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 06.00 SAAKKA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

01.03. - 04.03.
08.03. – 11.03.
15.03. - 18.03.
22.03. – 25.03.
29.03. - 02.04.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

05.04. – 08.04.
12.04. - 15.04.
19.04. – 22.04.
26.04. - 29.04.

Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 14.03.2013
klo 12.00 Seurakuntakodilla.
Hallitus

VUOSIKOKOUS ke 20.3.2013 klo 19.00
(Lestijärven kunnantoimiston videoneuvotteluhuone)
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja 4H-nuorten
palkitseminen
Tervetuloa! 4H-yhdistyksen hallitus

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
klo 11.30 - 13.30

