JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

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

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.10.2013 § 49
Lestijärven ranta-asemakaavamuutoksen koskien tilaa Niemi 5:79.
Lestijärvi 01.11.2013

Kunnanhallitus

TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARILUKEMAT
Vielä on vesimittarilukemia saamatta. Pyydämme teitä kunnan vesi- ja
viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan vesimittarilukemanne
mahdollisimman pian, viimeistään pe 8.11.2013 kunnantoimistoon puh.
040 6504207 tai 06 8889 111. Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

KIRJASTO

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

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

klo 11.30 - 13.30
YRITTÄJÄILTA pe 15.11.2013 klo 19.00 Pikku-Peurassa
Lestijärven kunta ja Lestijärven Yrittäjät r.y. järjestää perjantaina 15.11.2013 Pikku-Peurassa,
os. Kinnulantie 695, 69450 Yli-Lesti yrittäjäillan.
Tilaisuudessa palkitaan vuoden 2013 Lestijärven yrittäjä sekä muistetaan muitakin yrittäjiä. Musiikkia,
kuulumisten vaihtoa sekä iltapala. Tarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautuminen viimeistään 11.11.2013
Marketta Similälle, puh. 044-5242462 tai s-postitse: marketta.simila@kase.fi
Kaikki yrittäjät, myös maatalousyrittäjät, ovat puolisoineen tervetulleita! Tilaisuuden sponsorina toimii
Lestijärven Tuulivoima Oy.

Vapaa-aikatoimi
Kuntoliikuntaa
*Maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosalivuoro kk:n kuntosalilla. Ei ohjattu.
Kuntokampanja 1.9. - 30.11.2013. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen
liikuntasuoritus. Kuntokortin voi noutaa kunnantoimiston neuvonnasta, kirjastosta
tai tulostaa netistä www.lestijarvi.fi. Kuntokortit palautetaan 4.12. mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien
kuntokortin palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti ym. tuotepalkintoja.
Lisätietoja vapaa-aikatoimesta puh.050-4437 023.
Joulukorttipaja maanantaina 25.11. klo 16.30 – 20.00 kotitalousluokassa.
Tule valmistamaan joulukortteja eri tekniikoilla. Materiaaleja voi ostaa paikan päällä. Alle 10v huoltajan
kanssa. Ilmoittautumiset to 21.11. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.
Nuoppari avoinna
tiistaisin klo 18.00 – 19.30 alaikäraja 5. lk
joka toinen perjantai klo 19.00 – 22.00 yli 15v (parillisilla viikoilla)

Lestijärven Joulunavaus to 28.11.2013
Torilla mm.
klo 18.00
* Jouluvalot syttyvät
* Glögitarjoilu
* Joulupukki
* Arvontaa
* Hevosystäväinseura järjestää talutusratsastusta klo 18.00 – 19.00
* ym.
Museolla Lestijärven yrittäjät tarjoavat joulupuuron klo 18.30 – 20.00. Paikalla myös joulupukki.
Helluntaiseurakunnalla joulumyyjäiset klo 17.00 – 20.00.
Joulupuoti ja kirppis
avoinna klo 17.30 – 20.00.
Parilassa joulukaraoke ja arvontaa alk. klo 19.00
Tervetuloa!
järj. Lestijärven kunta, Lestijärven 4H-yhdistys, Lestijärven yrittäjät, Toholammin seurakuna
Toholammin Osuuspankki, Lestijärven Helluntaiseurakunta, Lestijärven Kotiseutuyhdistys.

Joulupuoti ja kirppis Laasasen kiinteistössä 16.11. – 21.12.
Avajaiset lauantaina 16.11. klo 11.00 – 13.00. Kahvitarjoilu!
Avoinna:

ti klo 16.00 – 17.30
to klo 11.00 – 14.00
la klo 11.00 – 13.00
Muutama pöytäpaikka vapaana 5€ viikko. Varaukset puh. 050-4437023.

JOULUMYYJÄISET
Yli-Lestin työväentalolla lauantaina 30.11 klo 10.00-13.00
Ilmaisen myyntipaikan voi varata Paula Tialalta, puh. 040 5935660
Kaakkolammen Lohi paikalla kello 12.00 alkaen.
Puhvetista joulupuuroa ja torttukahveja!
Kaikkien myyjäisissä kävijöiden kesken arvotaan kinkku!
Myyjät ja ostajat TERVETULOA!

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
Lestin koululla lauantaina 7.12.2013 klo 11.00 – 14.00
Järjestää 8 lk:n luokkaretkiporukka
Pöytävaraukset 10 €

Sara
044 3110 130
Vilma 044 2920 487

Valtakunnallinen Mielenterveysviikkoon liittyvä

HYVÄ ELÄMÄ – tilaisuus
Toholammin kulttuurisalissa ke 13.11.2013 klo 18.00
Juhlapuhujana murrekirjailija Elina Wallin
Juontaa kappalainen Sebastian Widjeskog
Musiikkiesitys Toholammin Puhallinorkesteri, joht. Mika Jämsä
Kahvitarjoilu
TERVETULOA!
Järjestää: JYTA, KIURU, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasan seutu ry,K-PSPY
Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry - Anhörigas stöd för mentalvården Vasanejden rf
Omaisyhdistys on paikka, jossa voi tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Yhdistyksen
tärkein tehtävä on tukea mielenterveyspotilaiden omaisten ja muiden läheisten, kuten ystävien ja
työtovereiden, jaksamista.
Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry – Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden rf on
vuonna 1991 perustettu kaksikielinen yhdistys, jonka tehtävänä on tukea mielenterveyden häiriöistä
kärsivien omaisia ja läheisiä. Yhdistys on toiminut myös Keski-Pohjanmaan alueella syksystä 2011 lähtien.
Yhdistys on valtakunnallisen Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsen.
OMAISNEUVONTA
Läheisen sairastuminen on kriisi myös omaisille. Sairastuminen herättää monenlaisia tunteita: pelkoa,
syyllisyyttä, surua, ahdistusta ja myös avuttomuutta. Omainen voi omaisneuvonnassa puhua ja käsitellä
vaikeita asioita yhdessä yhdistyksen työntekijän kanssa. Omaisneuvonnan tarkoituksen on tukea omaista
läheisen sairastuessa psyykkisesti, tukea omaisen jaksamista ja ennaltaehkäistä näin omaisen oma
uupuminen. Omaisneuvonta on maksutonta. Omaisneuvontaa ajanvarauksella Keski-Pohjanmaan alueella
Kokkola, Veteli, Toholampi ja Kannus.
Ajanvaraus Keski-Pohjanmaa:
Tuija Tuomala 044 763 4100, Lasse Nygård 044 7634101
Omaisneuvontaa Kiurun sairaalan psykiatrian yksikössä ilman ajanvarausta (Mariankatu 16- 20,
psykiatrian poliklinikalla tiimihuoneessa 1.20/R), joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14.00 15.45. Päivystys alkaa syyskuussa

Sähköinen asiointi (eAsiointi) Jyta-alueen terveyskeskuksissa
Sähköisistä palveluista on Jyta-alueen terveyskeskuksissa käytössä ollut jo eResepti eli
sähköinen resepti. Syksyllä 2013 on lisäksi otettu käyttöön tekstiviestimuistutus ja
digitaalinen omahoitopalvelu Marevan-potilaille. Asiakaspalvelun parantamiseksi
sähköisiä palveluita tullaan lisäämään jatkossa koskemaan yhä laajempaa asiakaskuntaa.
Tekstiviestimuistutus
Tekstiviestimuistutus on otettu käyttöön 17.9.13 lääkärin vastaanotolla (mukaan lukien työterveys), suun
terveydenhuollossa sekä ikäneuvoloissa. Tekstiviestimuistuksella muistutetaan asiakasta varatusta
tapaamisesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tekstiviestimuistutus lähetetään asiakkaan
matkapuhelimeen kaksi vuorokautta ennen varattua aikaa.
Omahoitopalvelu
1.10.13 alkaen on palveluun soveltuville Marevan-asiakkaille tarjottu mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.
Palvelun käyttö vaatii eOmahoitosopimuksen. Sopimuksen tehneillä on mahdollisuus tarkistaa omat INRarvonsa ja lääkeannoksensa, pysyvä lääkityksensä sekä rokotustietonsa sähköisen palvelun kautta ympäri
vuorokauden. Omahoitopalveluun voi kirjautua Jytan Internet-sivustolta löytyvästä linkistä.
Sähköisistä palveluista lisätietoja Peruspalveluliikelaitos Jytan Internet-sivustossa www.jyta.fi 
Asiakkaille ja läheisille Sähköiset palvelut.
Yhteydensaanti puhelimitse Jyta-alueen terveyskeskuksiin
Viime vuonna Peruspalveluliikelaitos Jyta uudisti puhelintekniikkansa, jolloin uusiutuivat
myös kaikki sen puhelinnumerot. Jytan puhelinluettelo jaettiin kaikkiin Jyta-alueen
kotitalouksiin ja lisäksi puhelinnumerot löytyvät Jytan Internet-sivuston (www.jyta.fi)
yhteystiedot-sivulla
olevasta
yhteystietoluettelosta
ja
Jytan
pdf-muotoisesta
puhelinluettelosta. Puhelinuudistuksen myötä yhteydensaantia terveyskeskuksiin pyrittiin
parantamaan, esim. ruuhka-aikoina terveyskeskusten ajanvarausnumeroihin voidaan kytkeä
useampia terveydenhuollon ammattihenkilöitä vastaamaan puheluihin. Hoitotakuulain 51 §
mukaan potilaan on saatava yhteys terveyskeskukseen välittömästi joko puhelimitse tai
tulemalla terveyskeskukseen.
Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyskeskuksiin soittavia asiakkaita pyydetään huomioimaan, että esim.
ajanvarausnumeroissa soittajille annetaan ohjeita, miten toimia, jos numero on varattu. Pyydämme, että
soittajat kuuntelisivat numerosta kuuluvan nauhoitteen, joka neuvoo mm. takaisinsoittomahdollisuuden
käyttämisessä.
•

Mikäli minuutin kuluessa soittoyrityksestään soittaja on edelleen jonossa, tarjoaa puhelinjärjestelmä
mahdollisuutta siirtää puhelu Jyta-alueen toisen terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon

•

asiakas voi halutessaan jättää takaisinsoittopyynnön, joka tarkoittaa sitä, että ma-pe klo 14 mennessä
jätettyihin soittopyyntöihin vastataan soittajalle saman päivän aikana

tai

tai

•

asiakas voi jatkaa jonottamista omaan terveyskeskukseen (huom ! mikäli asiakas katkaisee tässä
vaiheessa puhelun, asiakas siirtyy puhelujonon viimeiseksi uudelleen soittaessaan).

Terveyskeskusten lisäksi useissa muissakin Peruspalveluliikelaitos Jytan laitosten, toimipisteiden ja
henkilökunnan puhelinnumeroissa nauhoite neuvoo soittajaa esim. mikäli numero on varattu.

MAASEUTUYKSIKKÖ KaseKa
LITROJA TANKKIIN-koulutus maidontuottajille
Koulutuspäivät (sama koulutus paikoissa):
ma 18.11 Kälviä, Keski-Pohjanmaan opisto
ti 19.11. Vetelin kunnantalo, valtuustosali
Tilaisuudet alkavat klo 9.30 kahvituksella ja päätös on klo 14.30. Pohjolan Maito tarjoaa lounaan.
Koulutuksessa selviää, mikä on laadukkaan säilörehun merkitys maitomääriin ja pitoisuuksiin ja miten
ruokinta tulisi tehdä lypsy-, tunnutus- ja umpikaudella niin, että lehmät pysyvät terveinä. Opettajana mm.
eläinlääkäri Laura Kulkas.
Ilmoittautuminen viikkoa ennen tilaisuutta: www.farmiallakka tai puh. 044-7250 688.
Koulutukset järjestää Farmi 2020 –hanke ja Pohjolan Maito
VIIMEISET UUDET MAITORYHMÄT ALOITTAVAT
27.11.2013 Kannuksessa ja 28.11.2013 Halsualla
Pienryhmissä on 5 päivää asiaa tuotannosta ja taloudesta sekä kaksi hyvinvointijaksoa (3 pv + 3 pv)
kylpylässä. Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia asioita yhdessä pienryhmässä! Ilmoittaudu pian
Timo Keskiselle, puh. 044-7250 688 tai sähköpostitse:timo.keskinen@kpedu.fi.
Pienryhmäkoulutukset ovat osa Farmi 2020-hanketta.
MAATILOJEN TIETOJEN AJANTASAISTUS -palauta lomake 455 kuntaan
Maaseutuvirasto (Mavi) on lokakuun alussa lähettänyt kaikille tiloille kirjeen maatilojen tietojen
ajantasaistuksesta. Kirjeessä on mukana palautettava lomake 455 sekä valmiiksi maksettu palautuskuori.
Palauta lomake 455 kuntaan mahdollisimman pian, vaikka tietoihin ei olisi tullut muutoksia ja vaikka
maatila ei hakisi asiointioikeuksia.
Kaikkien tilan omistajiksi merkittyjen henkilöiden pitää allekirjoittaa lomake. Allekirjoituksen voi
korvata myös valtakirjalla tai oikeaksi todetulla otteella yhtymäsopimuksesta tai yhtiön hallituksen
kokouspöytäkirjasta, jossa allekirjoituksesta tai nimenkirjoitusoikeudesta määrätään.

KONTTIKOSKEN METSÄTIEN TIEHOITOKUNTA
Konttikoskentien peruskunnostus on valmistunut. Hoitokunta sekä Metsä-TT kiittävät tienvarren asukkaita
kärsivällisyydestä kunnostuksen aikana. Kiitämme myös kaikkia toteuttaja tahoja.
Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta tien reuna-alueilla liikuttaessa, koska murske ja reunat
eivät ole vielä tarpeeksi sitoutuneet paikoilleen. Reuna on paikoin myös kohtuullisen korkea.
Ohitustilanteissa kannattaa ennakoida ja käyttää hyväksi ohituspaikkoja sekä kiinteistöjen liittymiä.
TURVALLISUUS SYISTÄ NOPEUSRAJOITUSTA 50 KM/H TULEE NOUDATTAA
EHDOTTOMASTI KOKO TIEOSUUDELLA. Räikeisiin ylinopeuksiin tullaan puuttumaan.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
4H-kerhot ovat kaikille 6-12-vuotiaille tytöille ja pojille, kerhoissa kokataan, leikitään, askarrellaan jne.
Tule mukaan!
4H-kerho keskiviikkoisin klo 14.00 – 15.00 Lestin koululla. Ohjaajana Henna Haka
4H-kerho torstaisin
klo 15.00 – 16.00 Yli-Lestin työväentalolla.
Ohjaajina Taija Ahonen, Piia Liimatainen ja Sara Tuikkanen
RETKI JOULUPUKIN PAJAKYLÄÄN JA SANTA PARKIIN
Rovaniemen joulunavauspäivänä
lauantaina 23.11.2013.
Lähtö Parilan pihalta klo 6.00, Kotimatka alkaa n. klo 17.00
Hinta reissulle 25€/4H-jäsen, 30€/ei jäsen (hinta sis. vain kyydin)
Mikäli haluat Santa Parkiin, maksat itse lipun
Ruokailu Joulupukin pajakylässä on omakustanteinen,
omia eväitä kannattaa varata mukaan.
Pysähdymme kahvitauolle kerran mennen tullen.
Sitovat ilmoittautumiset pe15.11. mennessä Lestijärven 4H-yhdistykseen
p. 0500 971 179/Henna tai 4h@lestijarvi.fi
Alle 12-vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Lähde mukaan joulutunnelmiin, ota mukaan kaverisikin!
Paikkoja rajoitetusti (20 pääsee mukaan); ole nopea 
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun?
Perhejäsenmaksu vuodelle 2013 on 60€ ja sillä pääsevät jäseniksi kaikki perheen yli 6-vuotiaat,
yksilöjäsenmaksu on 30€. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, 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

01.11. – 04.11.
08.11. - 11.11.
15.11. – 18.11.
22.11..- 25.11.
29.11. – 02.12..

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

05.12. – 09.12.
13.12. - 16.12.
20.12. – 23.12.
27.12..- 30.12.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.n

Hirvipeijaiset
Lestin koululla lauantaina 7.12. klo 11.00 - 15.00
Arvotaan vasan takaronkka! (paloiteltuna)
Arpoja myytävänä paikan päällä.
Tervetuloa!

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Yhdistys haki Lestijärven riistanhoitoyhdistyksen alueelle ilveksen kaatoon 6 kpl kannanhoidollisia
poikkeuslupia. Riistakeskuksen Pohjanmaan aluetoimisto myönsi luvan 3 ilveksen kaatoon. Metsästys alkaa
1.12. ja päättyy helmikuun loppuun 2014.
Ilveksen metsästykseen liittyvä palaveri pidetään torstaina 28.11.klo 18.30 luonnontuoteasemalla. Sovitaan
metsästykseen liittyvistä toimenpiteistä ja tutustutaan aluetoimiston antamiin ohjeisiin. Tiedustelut ilveksen
metsästykseen liittyen p. 0405903576. Edelleen kaikki suurpetoihin liittyvät havainnot tulee ilmoittaa
yhdyshenkilöille. Erityisesti havainnot pentueista ovat tärkeitä.

Lestijärven kotiseutuyhdistyksen

SYYSKOKOUS

Lestijärven Vasemmistoliitto r.y:n

keskiviikkona 27.11 2013 klo 19.00
kunnanviraston valtuustosalissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat
Kahvitarjoilu
TERVETULOA!

sunnuntaina 10.11 2013 klo 18.00
Yli-Lestin työväentalolla
Kokouksessa käsitellään syyskokousasiat
TERVETULOA!

SYYSKOKOUS

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4.
Asunto B 2.
Asunto B 3.

2h+kk
1h+kk
1h+kk

44,5 m2
34,6 m2
34,6 m2

vuokra
vuokra
vuokra

272,79 €/kk
212,10 €/kk
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.

