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LESTIJÄRVEN KUNTA
EDUSKUNTAVAALIT
Sunnuntaina 18.03.2007 toimitettavien eduskuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 07.-13.03.2007 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 - 15.30, la-su klo
10.00-16.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 07.-13.03.2007. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja
toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys paikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai toimistovirkailija Seija
Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 8889111, viimeistään 06.03.2007 ennen kello
16.00.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 18.03.2007 klo 09.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka

Lestijärvi
Kunnanvirasto

Lestijärvellä 26.01.2007
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka
suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2007 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 31.12.2006. Hakemukset tulee toimittaa 23.2.2007 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 2007 aikana ole!

TERVEYSKESKUS
LABORATORIOON TULEVAT ASIAKKAAT
Laboratorionäytteet otetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 7.00 - 8.30. Ehdoton takaraja näytteiden
ottamiselle on kuljetuspalvelun aikataulun vuoksi klo 8.30. Sen vuoksi pyydämme laboratorioasiakkaita
saapumaan mielellään jo klo 8.00 mennessä jotta näytteet varmasti ehditään ottaa ko. aamuna. Jos aikataulu tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen asian järjestämiseksi. Näytteenotto on etukäteen sovittaessa mahdollista myös muina arkiaamuina. Yhteydenotto puh. 8889 241.
HOITAJAN VASTAANOTTO YLI-LESTILLÄ
Sairaanhoitajan vastaanotto Yli-Lestin koulun kirjastossa tiistaina 20.2. klo 9.00 - 10.00.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
PÄÄKIRJASTO
ma 13.00 – 19.00
ti
10.00 – 15.00
ke 13.00 – 19.00
to 13.00 – 19.00
pe 12.00 – 18.00

SYRIN LAINAUSASEMA
ti 18.00 – 20.00
YLI-LESTIN LAINAUSASEMA
to 17.00 – 19.00

Vkoilla 8 ja 9 talvilomien aikaan
Pääkirjasto on avoinna:
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

KOTIPIRTTI
Tervetuloa Ystävänpäiväviettoon Kotipirttiin keskiviikkona 14.2.2007 alkaen klo 13.30.
- eläkeläisten ohjelmaa
- arvontaa ja kahvitarjoilu
Tulethan viettämään Ystävänpäivää kanssamme! t. Kotipirtin väki

MAASEUTUTOIMI
YMPÄRISTÖTUKIKOULUTUS 16.02.2007 KLO 9-13 TIETOTUVASSA
(sijaitsee pääkirjaston päädyssä)
Koulutustilaisuudessa käsitellään muuttuvia ympäristötukiehtoja, uusia erityisympäristötukisopimuksia,
tilatuen ajankohtaisia asioita sekä ympäristötuen lisätoimenpiteiden valintaa.
Ennakkoilmoittautuminen 14.2.2007 mennessä Lestijärven kunnanvirastoon, puh. 8889203 tai 8889111
tai sähköpostitse: marketta.simila@kase.fi. Jos ilmoittautuneita on runsaasti, koulutuspaikka siirretään toiseen tilaan. Koulutus järjestään TE-keskuksen, MTK:N, ProAgrian ja kunnan yhteistyönä. Kahvitarjoilu.
MAITOKIINTIÖIDEN OSTO VALTIOLTA
Hakulomake (http:// lomake numero 238) on palautettava pohjanmaan TE-keskukseen 28.2.2007 mennessä
osoitteella: Pohjanmaan TE-keskus, maaseutuosasto, PL 240, 67101 Kokkola. Liitteeksi (molempien) verotustodistus, tuotantorakennuksen pohjapiirustus, pellon vuokrasopimukset ja selvitys karjan keskituotoksesta.
SONNI- JA HÄRKÄPALKKION, EMOLEHMIEN TUOTANTOPALKKION SEKÄ UROSPUOLISTEN TEURASNAUTOJEN JA TEURASHIEHOJEN TUOTANTOPALKKION HAKEMINEN
VUONNA 2007
Yhteistä nautaeläinpalkkioille:
Viljelijän tulee ilmoittaa hallinnassaan oleva maatalousmaa päätukihaun yhteydessä riippumatta siitä, haetaanko peltopinta-alalle tukea vai ei ja palauttaa lomakkeet 101A ja 101D viimeistään 30.4.2007 kunnanvirastoon. Nautojen merkintä- ja rekisteröintiohjeita noudatetaan. Tiedot tapahtumista ilmoitetaan nautarekisteriin 7 päivän kuluessa. Palkkiota ei myönnetä, jos valvontaa ei kyetä suorittamaan ja/tai eläimiä ei kyetä
tunnistamaan
Sonni- ja härkäpalkkion hakuajat v. 2007 ovat seuraavat:
1/2007
5.- 19.02.2007
2/2007
16.- 30.04.2007
3/2007
6.- 20.08.2007
4/2007
12.- 26.11.2007
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.
Emolehmien tuotantopalkkio
Jos viljelijä on jättänyt osallistumisilmoituksen 144 vuonna 2006 kunnan maaseutuviranomaiselle, ei lomaketta 144 tarvitse tänä vuonna palauttaa.
Urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkio
Jos viljelijä on palauttanut lomakkeen 144 vuonna 2006 maaseutuviranomaiselle, ei uutta lomaketta tarvitse
palauttaa. Jos osallistumisilmoitusta ei ole annettu vuonna 2006, toimitetaan lomake 144 viimeistään
30.4.2007 kunnanvirastoon. Palkkioon ovat oikeutettuja ruhopainoltaan vähintään 210 kg painavat teurashiehot ja 330 kg painavat urospuoliset teurasnaudat. Eläimet on teurastettava Eviran hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikeviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa.

LESTIJÄRVEN DIABEETIKOT
YSTÄVÄNPÄIVÄ
Ystävänpäivänä 14.2.2007 verensokerin mittausta klo 10.00 – 13.00 Osuuspankilla. Mukana Lifescanin
edustaja Mira Putkonen Oulusta ja diabeteshoitaja Maria Kangasvieri.
Kahvitarjoilu ja arvontaa! Osuuspankki tarjoaa kahvit. Kaikki Tervetuloa!
KEVÄTKOKOUS
Reisjärven Diabeetikot ry:n ja Lestijärven alaosaston yleinen KEVÄTKOKOUS 6.3.2007 klo 18.00 palvelutalo Kotikartanon kerhohuone Väinölässä Reisjärvellä.

Koko perheen YSTÄVÄNPÄIVÄN TAPAHTUMA
Metsäpeuranmaan Opastuskeskuksessa
keskiviikkona 14.2.2007 alkaen klo 18.00
-

Tarjolla Merjan TexMex –ruokaa (klo 18.00 . 20.00)
KUUTAMOKÄVELY – yhteislähtö klo 18.30 opastuskeskuksen pihalta. Pakkasraja – 15.
Kävelijöiden kesken arvontaa
Järjestäjinä Merja ja Kiisto

Ohjelmallinen YSTÄVÄNPÄIVÄ –tilaisuus
14.2.2007 klo 19.00
Yli-Lestin Työväentalossa
Kahvitarjoilu! Kaikki ovat tervetulleita!

Perinteeksi muodostunut koko perheen

LASKIAISRIEHA
sunnuntaina 18.02.2007 klo 13-16 koulukeskuksen pihalla sekä sisällä
Lisätietoa mainostauluilta myöhemmin!

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kokkikerho tiistaisin klo 15.15 kotitalousluokassa. Tarvikemaksu jäseniltä 1€/kerta, ei-jäseniltä 2€/kerta.
Liikuntakerho torstaisin klo 17.30 – 19.00 yläasteella.
Heppakerho aloitti 15.1. Tikassa. Jos haluat vielä mukaan, ota yhteyttä Maria Väisäseen p. 040 - 822 7793
Olethan muistanut maksaa vuoden 2007 jäsenmaksusi? Vain maksaneilla jäsenillä on tapaturmavakuutus
yhdistyksen tapahtumissa!
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

KIRPPIS Yli-Lestin sos.dem talolla jatkaa vielä torstaihin 15.2. asti
avoinna:

tiistaisin
torstaisin
lauantaisin

klo 11.00 – 14.00
klo 11.00 – 13.00 sekä klo 17.30 – 19.30
klo 11.00 – 13.00

Tervetuloa! Lisätietoja Niinalta puh. 0400 730368. Seuraavan kerran Kirppis avautuu huhtikuussa.

Kenestä vuoden isä 2006?
lähetä tekstiviesti: Vuoden isäksi: Leo Lestiläinen numeroon: 050-4919383
Kriteerit ovat vapaasti yleisön päätettävissä. Äänestysaikaa on helmikuun 17. päivään
asti. Vuoden isä palkitaan 18. helmikuuta järjestettävässä laskiaisriehassa. Vielä 18.
päivänäkin voi äänestää, mutta ainoastaan konkreettisella äänestyslipukkeella laskiaisriehassa paikan päällä. Isä saa tunnustukseksi hyvästä työstään isä-paidan ja vuoden ilmaisen jäsenyyden paikallisyhdistyksessä.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lestijärven Yhdistys

HOPEASOMPAHIIHDOT
Hopeasompahiihdot alkavat, mikäli lumitilanne sallii, seuraavasti:
8.2.
Yli-Lesti
vapaa
8.3.
15.2.
Yli-Lesti
perinteinen
15.3.
22.2.
Yli-Lesti
vapaa
22.3.
1.3. HIIHTOLOMA, EI KISOJA
29.3.

Yli-Lesti
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä

vapaa
perinteinen
vapaa
vapaa

Kisa ilta torstai, ilmoittautumiset klo 18.15, hiihdot alkavat 18.30, pakkasraja (paikan päällä) -15 astetta.
Sarjat: 4,6,8,10,12,14,16 vuotiaille. Joka kisassa pieni "palkinto" kaikille, hiihtokauden päätteeksi palkitaan
osallistumiskertojen mukaan. Muutokset mahdollisia, seuraa Kasen tapahtumakalenteria !
LESTIJÄRVEN KUNNAN OMA HIIHTOKAMPANJA 1.1.-31.3.2007
Merkitse suorituksesi vihkoihin, jotka löytyvät Yli-Lestiltä hiihtoladun läheisyydestä, Parannasta uimarannan grillikatoksen luota, Kirkonkylällä Myllymäestä, Syrissä hiihtokämpän luota.
Myös koululaiset merkitsevät hiihtosuorituksensa ko. vihkoihin. Osallistujien kesken arvotaan hyviä palkintoja !

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Neulo ja huovuta-kurssi jatkuu Lestin koululla to 8.2. klo 17.00 Op. Paula Tiala
Virkatut korut-kurssi alk. Lestin koululla ke 21.2. klo 18.00 ( 12 tuntia /3 krt.) Mukaan voit ottaa virkkuukoukun nro 1.75, ohutta metallilankaa ja pieniä helmiä.
Eduskuntavaalien vaalipaneelin Lestin koulun salissa su 18.2. klo 18.00 Tilaisuudessa on tentattavana
kansanedustajaehdokkaita (kaksi/puolue) jotka puolueiden piirijärjestöt ovat valinneet. Juontajana toimii
Matti Pyhälä Tervetuloa!
Eräoppaan koulutus. Kurssi alkaa ke 7.2. Reisjärven yläasteella klo 18.00. Koulutuksen kesto on n. 120 h
ja kurssimaksu on n. 100 € (osallistujien määrästä riippuen). Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen ja hihamerkin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.2. mennessä puh. 044 4596260/Marja Lehtonen. Koulutuksen järjestää Suomenselän kansalaisopisto ja Suomen Latu ry.

