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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN
EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
Toholampi-Lestijärven tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaavaehdotusmateriaali pidetään nähtävillä
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 19 §:n mukaisesti 30.1.-28.2.2017 välisenä aikana
Lestijärven kunnantalolla, osoitteessa Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Kaava-aineistoon voi tutustua
myös www.lestijarvi.fi – sivuilla.
Toholampi-Lestijärven tuulipuisto sijoittuu Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle. Lestijärven
kunnan puoleinen osayleiskaava-alue (n. 9 km2) sijaitsee Lestijärven kuntakeskuksen pohjoispuolella
ulottuen pohjoisimmilta osiltaan Toholammin kunnanrajaan. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa 9 tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle (Toholampi ja
Lestijärvi) yhteensä 50 voimalaa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n perusteella osayleiskaavan saatua lainvoiman kunta voi myöntää suoraan rakennusluvan kaavan mukaisille tuulivoimaloille.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti kaavan nähtävillä oloaikana Lestijärven kunnanhallitukselle
28.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440
LESTIJÄRVI

Lestijärvellä 27.1.2017
Lestijärven kunnanhallitus

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

KIRJASTO
Kirjaston aukiolo:
ma 13.00 – 19.00
ti 10.00 – 16.00
ke suljettu
to 13.00 – 19.00
pe 10.00 – 15.00

SULJETTU pe 17.2.

Ajankohtaista kirjastolla:
Ma 6.2. klo 17.00 – 19.00 ja ti 7.2. klo 11.00 – 13.00 valokuvien siirto kännykästä tai kamerasta tietokoneelle.
Mukaan oma kännykkä / kamera ja tiedonsiirtojohto sekä kannettava, iPad, muistitikku tai ulkoinen kovalevy.
Ei Applea.
Lainan-päivää vietetään Lestijärven kirjastolla to 9.2. klo 12.00.
Palkitaan vuoden 2016 asiakkaat. Palkitut kutsutaan. Kahvitarjoilu!
Sakoton viikko 6. – 10.2.
Kirjastossa asioivien ei tarvitse suorittaa palautetusta aineistostaan myöhästymismaksuja sakottoman viikon
aikana. Maksujen kuittaaminen vaati kuitenkin henkilökohtaisen käynnin kirjastossa sakottoman viikon aikana.
Ystävänpäivä askartelut
ti 7.2. klo 13.00 – 15.30 askarrellaan mm. kirjanmerkkejä, ystävänpäiväkortteja.
to 9.2. klo 13.00 – 15.30 askarrellaan mm. ystävänpäiväkortteja.
Tule mukaan askartelemaan!
100 satua lapsille Suomen juhlavuonna -tempaus alkaa kirjastolla ti 14.2. klo 12.00. Kirjastolla aloitetaan kahdella ensimmäisellä sadulla. Lisätietoja tempauksesta löytyy facebookista Lestin lapsiperheet-ryhmästä.
Erkki Kujalan luento Sodan pitkä varjo - 16.2. klo 17.30 alkaen kahvituksella. Luento alkaa klo 18.00.
Helmikuun ajan kirjastossa esillä -Kirjalla kuntoon! Hyvinvointikirjoja esillä. -Muumi-näyttely
Lestijärven kirjaston lainaushaaste vuodelle 2017
Lestijärven kirjasto haastaa lainaamaan Suomi 100-juhlavuonna vähintään 100 kirjaa, cd-levyä tai elokuvaa.
Kirjastosta saa vihkosia joihin voi merkitä omat lainauksensa. Jokaisesta lainauksesta saa myös kirjoittaa arpalipun lainauksen yhteydessä. Kaikki vähintään 100 lainausta lainanneet ja vihkosen palauttaneet palkitaan loppuvuodesta. Viimeinen palautuspäivä on 30.11.2017.
Villasukkakeräys Suomi 100-juhlavuonna syntyville
Keräyksen tarkoituksena on lahjoittaa jokaiselle Suomen juhlavuonna syntyneelle vauvalle sinivalkoiset villasukat. Sukkatalkoisiin voi osallistua kuka vain, neulomalla sinivalkoisia vauvan villasukkia. Valmiit sukat toimitetaan Lestijärven kirjastoon, mistä ne välitetään edelleen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Ensimmäinen
sukkaerä toimitetaan helmikuun lopulla. Valmiisiin sukkiin tulee laittaa lappu, mistä ilmenee lanka ja pesuohje. Eläintaloudessa neulotut pakataan muovipussiin ja säilytetään pakastimessa pari päivää. Sukkia voi neuloa
millä mallilla vain, mutta tarvittaessa ohjemonisteita saa kirjastolta.

KUNTAVAALIT 2017
Sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavien kuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi
myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.
Valtuutettujen lukumäärä
Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 01.06.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärä
Lestijärven kunnassa vähintään kolme äänioikeutettua kuntalaista voi perustaa valitsijayhdistyksen, jolla on
oikeus asettaa ehdokas valtuutetuksi ja saada nimensä julkaistuksi ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitosta tai
yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään helmikuun 28. päivänä ennen kello 16.00.
Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanninen. Postiosoite on Lestintie 39, 69440
Lestijärvi. Puhelinnumero on 06-8889111. Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.0016.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja
toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön
omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta
431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse
tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie
39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 9.4.2017 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue Lestijärvi
Äänestyspaikka

Kunnanvirasto

Lestijärvellä 25.1.2017
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka
suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2017 aikana 168 € 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 henkikirjoitettuna Lestijärven kunnassa 31.12.2016. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa
10.2.2017 mennessä LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39 69440 Lestijärvi.
Hakemuskaavakkeita saa kunnantoimiston neuvonnasta ja www.lestijarvi.fi (Ajankohtaiset) Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.
Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa,
muita hakukertoja ei vuoden 2017 aikana ole!

KOHDEAVUSTUKSET
Kunnanhallitus julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä järjestämään toimintaan tarkoitetut KOHDEAVUSTUKSET haettavaksi
KOHDEAVUSTUSHAKEMUKSET on toimitettava 28.2.2017 klo 15.00 mennessä.
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Lisätietoja: Esko Ahonen, puh. 050 3823 201. Hakemukset liitteineen toimitetaan
osoitteella Lestijärven kunta, Kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Legokerho
torstaisin klo 10.50 – 11.20 Lestin koululla.
Syrin 4H-kerho torstaisin klo 17.00 – 18.00 Syrin koululla
Nuoppari
tiistaisin klo 15.00 – 17.00 (5. – 9.luokkalaisille)
Tue paikallista nuorisotyötä liittymällä Lestijärven 4H-yhdistyksen jäseneksi
nettisivuillamme lestijarvi.4h.fi
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 971 179, 4h@lestijarvi.fi

Varttuneemman väen kuntosaliohjaus keskiviikkoisin klo 14.00 – 14.50 kirkonkylän kuntosalilla.
Ohjaajana Vuokko Virkkala. Alk. 8.2.
Kuntosalin varatut vuorot
maanantaisin
klo 18.00 – 19.00 naisten avoin vuoro
tiistaisin
klo 18.00 – 19.30 ryhmäohjaus
tiistaisin
klo 19.30 – 21.00 miesten ohjattu vuoro, uusia osallistujia mahtuu mukaan
keskiviikkoisin klo 14.00 – 14.50 varttuneemman väen avoin ryhmä
keskiviikkoisin klo 15.00 – 16.00 ryhmäohjaus

Keskiviikkojumpat

ke 8.2.
ke 22.2.
ke 8.3.
ke 22.3.

klo 17.00 tsempalot
klo 18.00 tanssicocktail
klo 17.00 tsempalot
klo 17.00 tsempalot

klo 18.45 kahvakuula

-Tsempalot on tanssillista- ja lihaskuntojumppaa. Ohjaajaja Jonna Jämbäck. Osallistumismaksu 3 €.
-Tanssicocktail sisältää lattaria, poppia ja kansainvälisiä rytmejä. Ohjaajana Johanna Skantz.
Osallistumismaksu 3 € / ohjaus tai molemmat yht. 5 €. Alle 16v ei maksuja.
Koko perheen ULKOILUPÄIVÄ la 11.2. klo 11.00 – 14.00
- nappulahiihdot klo 11.00 sarjat 1-8 v
- luistinrata jäällä (sään salliessa)
- pulkkamäki (omat pulkat)
- makkaranpaistoa kodalla (omat makkarat)
- latu rantabulevardilla (sukset mukaan)
- puffetti
- mahdoll kokeilla lumikenkiä, pilkkimistä ym.
- säävaraus, jos ei lunta – tapahtuma perutaan
HS-hiihdot maanantaisin klo 18.30
kisaillat
ma 13.2. perinteinen
ma 20.2. vapaa
ma 6.3. perinteinen
ma 20.3. vapaa
Sarjat alle 4v – 14v. Ilmoittautumiset klo 18.15 mennessä. Pakkasraja -15. Kaikki palkitaan!
Nuoppari

-5. – 9.lk tiistaisin klo 15.00 – 17.00
(ei viikolla 9)
-3. – 4.lk keskiviikkoisin klo 13.00 – 14.30
Nuoppari kerrat 15.2., 15.3.
järj. vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Leivontakerho 5. – 9.lk klo 15.00 ->
25.1., 1.2., 15.2., 15.3., 29.3. 12.4., 26.4.
Mukaan mahtuu uudetkin leipurit!

Retki laavusaareen ti 28.2.
Lähtö koulun rannasta klo 14.00. Matka yhteen suuntaan noin 1,5km. Omat eväät mukaan! Retki järjestetään, mikäli kelit sallivat.
järj. vapaa-aikatoimi ja 4Hyhdistys
Lesti - liikuntaunelmat100
helmikuun haaste 100 vatsalihasliikettä
Suorituksia voi tehdä mm. seuraavasti: 100 suoritusta / kk, 100 suoritusta / viikko, 100 suoritusta / päivä
Jokainen tekee oman kunnon ja voinnin mukaan sekä haastaa itsensä suorittamaan edes osan liikkeistä. Erilaisia vatsalihasliikkeitä on monenlaisia ja jokainen saa tehdä itselleen mieluisia. Tärkeintä kuitenkin on hyvä tekniikka, jotta kroppa
pysyy ehjänä. Haastekuvia voi julkaista instagramissa #lestiliikuntaunelmat100 Ihmisiä kuvatessa tulee muistaa kuvien
julkaisulupa.. Facebookissa Lesti - liikuntaunelmat100 sivulla voi käydä ilmoittamassa osallistuneensa

kuukauden haasteeseen. Suoritukset voi merkitä myös liikuntaunelmat100 passiin, joita saa kunnantoimistolta tai kirjastosta. Passit palautetaan vuoden loppuun mennessä kunnantoimistolle. Osallistujien kesken arvontaa!
Talviliikuntakampanja 1.1. – 31.3.2017
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus on kestänyt
vähintään 30 min. Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä tuotepalkintoja. Latujen käyttöasteita seurataan, joten toive on, että hiihtosuoritukset merkataan.

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT
Ympäristökorvauksen yksi pakollinen toimenpide on koulutusvaatimus, joka tulee täyttää 30.4.2017 mennessä. Sen voi
täyttää tekemällä nettitentin Vipu-palvelussa TAI osallistumalla yhden koko päivän kestävään koulutukseen.
Keski-Pohjanmaalla koulutuspäiviä järjestetään seuraavasti:
Ke 8.2.2017 Kaustisen evankelinen opisto, Opistontie 30
Ke 22.2.2017 Kannus, Valtuustosali, Asematie 1
Ke 8.3.2017 Kälviän opisto, Opistontie 1
Tilaisuudet ovat saman sisältöisiä, alkaen klo 9:00 kahvitarjoilulla ja päättyy 16.00. Lounas on omakustanteinen. Kaustisen tilaisuudessa on käteismaksu. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta www.kaseka.fi -> ajankohtaista tai suoraan maataloustoimistoon.

Jos olet tehnyt tai aiot tehdä nettitentin Vipu-palvelussa, tähän koulutukseen ei tarvitse osallistua!
KASVINSUOJELUAINEIDEN KOULUTUKSET JA TENTIT 2017
Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä tulee olla voimassa oleva kasvinsuojelututkinto. Aikaisemmin suoritettu
kasvinsuojelukoulutus käy sen voimassa olon ajan, jonka jälkeen on osallistuttava tutkintotenttiin. Koulutus on vapaaehtoista, mutta tutkintotentti on pakollinen. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein. Tutkintomateriaaliin voi tutustua Tukesin sivuilla.

Kasvinsuojelukoulutuksia ja tutkintoja järjestetään Keski-Pohjanmaalla seuraavasti:
Järviseudun ammatti-instituutin järjestämät:
ke 8.3.2017 klo 10-15 Toholampi, kunnantalo
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta sähköpostilla virpi.mattila@jamin.fi tai puh.
(06) 2412 7115. Koulutuksen hinta on 60 €/hlö, sis. koulutuksen, tentin, yhden uusintatentin,
tutkintotodistuksen tentin hyväksytysti suorittaneille sekä lounaan.

ProAgria Keski-Pohjanmaan järjestämät:
ke 15.3.2017 klo 10-14 Veteli, kunnanvirasto
ke 5.4.2017. klo 10-14 Sievi, Kunnanvirasto
pe 2.6.2017 klo 10-14 Kannus, kaupungintalo
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp –> tapahtumat tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. Koulutuksen ja
tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 e/hlö, sis alv 24 %.

VEROTUSTA VARTEN TIETOJA VIPU-PALVELUSTA
Vipu-palvelusta , maatila -> maksutapahtumat 1.1. – 31.12.2016, voi tulostaa tiedot kalenterivuonna 2016 maksetuista
tuista. Maksupäivät saa näkyville, jos klikkaa tukityypin edessä olevaa kolmiota. Myös maataloustoimistosta voi pyytää
tietoja tukisummista.

YHTEENVEDOT VUONNA 2016 MAKSETUISTA MAATALOUSTUISTA
Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille yhteenvedot vuonna 2016 maksetuista maataloustuista tammi–helmikuun vaihteessa. Tukiyhteenvedot ovat maatiloilla helmikuun alussa.
Viljelijät näkevät maatilalleen maksettujen tukien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa. Mahdollisia takaisinperintöjä,
ulosottoja, panttauksia ja lisäseuraamuksia Vipu-palvelussa näkyvissä vuoden 2016 tukisummissa ei ole huomioitu.
Postitettavassa tukiyhteenvedossa esitetään maksettujen tukien määrien lisäksi tiedot takaisinperityistä tuista.

Vipu-palvelussa jatkossa tarkemmat tiedot maksuista
Vuoden 2017 alusta lähtien Vipu-palvelusta on saatavilla maksuilmoitusten tietoja vastaava yhteenveto maksutapahtumista. Tiedot näkyvät Vipu-palvelun Maksutapahtumat-osiossa sitä mukaa, kun tukia maksetaan. Tarkentunut yhteenveto on nähtävissä vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavien maataloustukien osalta.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Joulukuussa järjestetyissä hirvipeijaisissa vasan takaronkan voitti Erkki Syri. Onnittelut voittajalle ja
kiitos arvontaan ja peijaisiin osallistuneille.
Metsäkauriin metsästys saatiin jo aiemmin päätökseen ja kesäkokouksessa päätetty kiintiö täytettyä.
Kauriskanta on voimistunut ja jatkaa todennäköisesti kasvuaan, joten tulevina syksyinä päästään jahtiin.
Kauriiden ruokintaan kannattaa panostaa ja perustaa ruokintapaikkoja. Ilvesjahti jatkuu vielä helmikuun
loppuun ja molemmat luvat on vielä käyttämättä. Kelien takia jahti on ollut haasteellista, myös ilvesten
käynnit mm. asutuksen liepeillä ovat vähentyneet. Kaikki havainnot ilveksistä ja muista suurpedoista
tulee välittömästi ilmoittaa petoyhdyshenkilöille. Sudenmetsästykseen ei lupia todennäköisesti saada
tälle kaudelle havaintojen vähyyden vuoksi.
Koirien ryhmänäyttely järjestetään urheilukentällä 13.5.(FCI ryhmät 9&5/6, myös pennut). Järjestelyihin
tarvitaan jäsenten työpanosta, joten seuratkaa ilmoittelua ja osallistukaa osaltanne näyttelyn onnistumiseen.
Riistakolmion talvilaskenta tulee suorittaa helmikuun loppuun mennessä. Tarvitaan vähintään 3 jäsentä
hiihtämään kolmion yksi sivu (4 km). Ilmoittautukaa p. 0405903576 ja lasketaan kolmio kunhan tulee
sopiva lumisateen jälkeinen keli.
Yhdistyksen talvikokous perjantaina 3. maaliskuuta klo 18 Lestin koululla.

Yli-Lesti-Seura ry:n sääntömääräinen kokous
ti 21.2.2017 klo 18.00
Yli-Lestin työväentalolla, os. Lestijärventie 994
Esillä sääntömääräiset asiat. Päätetään myös sääntöjen muuttamisesta koskien johtokunnan jäsenmäärää
sekä Lestijärven ympäristöyhdistyksen avustusanomuksesta. Tervetuloa!

Suomenselän kansalaisopisto
Kaavoitus- ja ompelutyöpaja 25.-26.2.2017
La: 10.00-17.00 Su: 10.00-17.00
Ompeluviikonloppu juuri sinulle, joka haluat tehdä omat ja perheesi vaatteet itse. Työpajan aikana voit piirtää kaavoja, saada ohjausta vaatteiden valmistukseen ja kaavojen muokkaamiseen
omien tarpeittesi mukaan. Kurssi on suunnattu ompelua jo jonkin verran harrastaneille, esim.
koneiden käytön tulee olla luontevaa.
Tarvikkeet:
muistiinpanovälineet, viivotin, mittanauha, teippiä tai puikkoliimaa, nuppineuloja, sakset, ratkoja,
kankaita ja ompelukone sekä mahdollisuuksien mukaan myös saumuri joustaville materiaaleille.
Kokoontuminen fysiikan luokassa. Osallistujamaksimi 12. Opetuspaikka: Yläkoulu, Lestijärvi
Opettaja: Tiina Pollari
Ilmoittaudu viim. 15.2. mennessä joko netin kautta tai p. 044 4596261
.

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
vuonna 2017
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 9.00 ja tarpeen tullen
muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa virastoaikana.
Sivistyslautakunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi, mutta asioiden niin vaatiessa useamminkin. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta jälkeisenä perjantaina koulutoimistossa klo 9.00 – 15.00.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. keskiviikkona, tarvittaessa
muulloinkin. Pöytäkirja on nähtävänä tarkastamisen jälkeisenä päivänä.
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
(ajanvaraus)
Yhteispalvelupiste /Kunnantoimiston neuvonta
- Poliisi
- Kansaneläkelaitos
- Vero
Muut palvelut
Oikeusavustaja

Kannuksen sivuvastaanotto (Kannuksen kaupungintalo) palvelee
asiakkaitaan vain ajanvarauksella sopimuksen mukaan.
Ajanvaraus puhelinnumerosta 029 566 1270, 050 310 4999

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 029 553 6901 (arkisin klo 9-15)

Velkaneuvonta

Kaustinen, puh. 040 869 7733

