Lestijärven kunta

1.8.2008

LESTIJÄRVEN KUNNASSA
julistetaan uudelleen haettavaksi

KUNNANJOHTAJAN VIRKA
Kelpoisuusvaatimuksina on virkaan soveltuva koulutus, arvostamme hyvää perehtyneisyyttä
kunnallishallintoon ja elinkeinoelämään sekä hyviä yhteistyötaitoja. Tehtäviin kuuluu lisäksi
päävastuu kunnan elinkeinotoiminnasta sekä erikseen sovittavat muut tehtävät. Virka täytetään
toistaiseksi ja virantäytössä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen
pyydämme toimittamaan 15.08.2008 klo 14.00 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie
39, 69440 Lestijärvi. Aikaisemmat viran hakijat otetaan huomioon. Lisätietoja kvalt. pj. Aarre
Similä p. 044-4400435, khall. pj. Eino Kangasvieri p. 040-5300715 tai tstosiht. Jarmo Kanninen p.
06-8889206.
Lestijärvi 29.7.2008

Kunnanhallitus
Lestijärven kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi
LESTIN KOULUN SIIVOOJAN toimen
ajalle 1.9.2008-31.5.2009.

Hakemukset osoitteella Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.
Viimeinen hakupäivä on 15.8. Lisätietoja koulutoimenjohtajalta puh. 0440-540 839.

MAASEUTUTOIMI
SONNIPALKKION 3. HAKUKERTA 4.-18.8.2008.
Hakemuksen (lomake 105) liitteeksi jäljennös nautaeläinluettelosta, joka sisältää hakemuksessa mainitut
sonnit. Tämän vuoden sonnipalkkioiden viimeinen hakukerta on 10.-24.11.2008.
ELÄINTEN ILMOITUSAIKOJEN NOUDATTAMINEN
Ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista on tehtävä nautarekisteriin seitsemän päivän
kuluessa tapahtumasta. Myöhästynyt ilmoitus saattaa jatkossa vaikuttaa naudan tukikelpoisuuteen.
Suomessa linjaus koskisi sonni- ja härkäpalkkiota sekä nautojen tuotantopalkkioita.
SATOVAHINGOISTA ILMOITTAMINEN
Satovahingoista ilmoitetaan lomakkeella 118. Satovahingoista voidaan ilmoittaa lomakkeella 118.
Lomakkeella voidaan sekä hakea korvausta että tehdä pelkkä ilmoitus vahingosta. Tällöin poistuu
sadonkorjuuvelvoite. Lomakkeita saa maataloustoimistosta ja netistä osoitteesta http://lomake.mmm.fi
LEHMIEN JA HIEHOJEN JALOITTELUPAKKO
Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee
päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai jaloittelutilaan ajalla1.5. – 30.9. Hieholla tarkoitetaan yli 8
kuukauden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä.
Jaloittelutilan pinta-alan tulee olla vähintään 6 m² nautaa kohden. Pinta-alan on oltava aina vähintään 50 m².
MAATALOUDEN UUDET ERITYISTUET HAETTAVANA 30.9.2008 MENNESSÄ
Ympäristötukijärjestelmään on lisätty alueellemme kaksi uutta erityistukisopimusta: lietelannan sijoittaminen
peltoon ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.
Lietelannan sijoittaminen peltoon
* lietelanta tai virtsa on sijoitettava peltoon maan sisään sijoittavilla tai multaavilla laitteilla
* levitettävä määrä väh. 20 m³/ha
* tuki 56 €/ha
* sopimus 5 vuotta
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
* kasvustoa ei saa uusia muokkaamalla
* heinän tai nurmen viljely 10 vuoden ajan turvetta tai multamaata olevilla lohkoilla
* tuki 114 €/ha kasvinviljelytiloilla, 68 €/ha kotieläintiloilla
* sopimus 10 vuotta
INVESTOINTITUKIEN HAKU 7.8.-19.9.2008
Hakukohteet:
- maatilan lämpökeskuksen rakentaminen, laajentaminen tai peruskorjaaminen
- eräät turkistarhojen rakentamisinvestoinnit ja mm. kettujen häkki-investoinnit
- nuoren viljelijän aloitustuki
MELA-ASIAMIEHEN PUHELINNUMERO MUUTTUNUT
Mela-asiamies Hannu Ojantakasen tavoittaa numerosta 020-630 0649. Asiamies on tavattavissa ainoastaan
sopimuksen mukaan Lestijärven kunnanvirastosta.
Lisätietoja saa maaseutuasiamieheltä, puh. 044-5242 462

VAPAA-AIKATOIMI
Sturm und Drang Toholammin urheiluhallilla pe 19.9.2008 klo 20.00
Liput 10 € ennakkoon (17.9.mennessä) kuntien nuorisotoimista, ovelta 15 €. Lestillä lippuja saa
kunnantoimistolla Kirsiltä 6.8.08 alkaen. Yhteiskyyti järjestetään, kyytimaksu +aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin.
Järj. Kaustisen seutukunnan nuorisotoimet

LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS RY.
Kesäkokous perjantaina 8.8.2008 klo 18.30 ampumaradan kämpällä. Käsitellään kesäkokousasiat sekä
päätetään metsäpeuranlupien saajat.
Talkoot ampumaradalla 2.8. 2008 klo 9.00 alkaen. Kaikki mukaan, saadaan rata kuntoon talveksi. Omat
työvälineet mukaan. Tarjolla kahvia ja purtavaa.
Harjoitukset haulikkoradalla tiistaisin klo 18.30.
Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN RHY
5.8.2008 metsästäjätutkinto Lestin koululla klo 18.00
Hirvikoeammunnat:

9.8. klo 10.00 – 12.00
23.8. klo 10.00 – 12.00
6.9. klo 10.00 – 12.00
20.9. klo 10.00 – 12.00
Harjoitusammunnat edeltävänä torstaina klo 18.00

LESTIN MUTTI 2008
Lestin Mutti ilmestyy jälleen loppusyksyllä. Koska tänä vuonna tuli 140 vuotta kunnan itsenäistymisestä,
haluaa Lestin Muttikin osallistua juhlavuoden viettoon julkaisemalla juttuja ja kuvia kunnan toiminnasta
menneiltä vuosikymmeniltä.
Hyvät kuntalaiset, toivomme teiltä juttuja, juttuvihjeitä kunnan toimintaan liittyvistä asioista ja valokuvia,
jotka palautetaan, ja joissa on kuvattuna kunnan, toimielimiä, luottamushenkilöitä, virkamiehiä,
työntekijöitä, kunnan rakennuksia ym. asioita. jutut, juttuvinkit ja valokuvat voitte toimittaa Aarre Similälle
puh 044 4400435, Pentti Untiselle puh. 050 3217441 tai Seija Ringelle kunnantoimistoon.
Etukäteen kiittäen Mutin toimituskunta

KOULUTOIMI
LIIKUNTASALIN KÄYTTÖVUOROT
Liikuntasalin käyttövuorot julistetaan haettavaksi ajalle 1.9.2008 - 31.5.2009.
Hakemuksesta tulee ilmetä ensisijainen toivottu käyttöaika, vara-aika sekä vastuuhenkilö. Hakemukset
palautettava koulutoimistoon 31.8.2008 mennessä. Jos uutta salivuoroa ei ole tarkoitus hakea, tulee aiemmin
kuitatut avaimet palauttaa koulutoimistoon. Lisätietoja saa koulutoimenjohtajalta.
KOULULUN TYÖAJAT LUKUVUONNA 2008 - 2009
Koulu alkaa tiistaina 12.8.
Huom! Esikoulu alkaa sekä Kirkonkylällä että Yli-Lestillä vasta 18.8.
Urheilupäivä lauantaina 6.9.
Syysloma 13.-19.10. (vko 42).
Syyslukukauden viimeinen päivä 20.12.
Kevätlukukausi alkaa 5.1.
Talviloma 23.2.-1.3. (vko 9).
Lukuvuoden päättäjäiset 30.5..
Toivomus on, että perheiden pitemmät lomamatkat ajoitettaisiin koulujen loma-ajoiksi.

