Lestijärven kunta

3.10.2008
Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 15.10.2008 klo 15.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN.
Haemme sosiaalityön ammattilaista vakituiseen virkaan. Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen
tehtävän laaja-alaisen sosiaalityön parissa. Tehtäviin kuuluu lisäksi lastenvalvojan tehtävät ja
sosiaalipäivystys. Arvostamme yhteistyökykyä, sosiaalityön monipuolista tuntemusta ja vaativan
asiakastyön hallintaa.
Vuoden 2009 alusta Lestijärven kunnan perusturva on osa Jokivarsien yhteistoiminta-aluetta, joka tulee
olemaan työalueena, työpiste Lestijärvellä.
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/
2005 3 §:n mukainen pätevyys. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/ 2002 mukainen
rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Vapaamuotoiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen pyydämme lähettämään os. Lestijärven
Kunta / Perusturvalautakunta, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.
Lisätietoja antavat perusturvalautakunnan puheenjohtaja Seppo Niemi, puh. 0400-680 146, vt.
kunnanjohtaja Jarmo Kanninen, puh. 06-8889 206.

2 määräaikaista LÄHIHOITAJAN TOINTA kotihoidossa 31.12.2009 asti.
Työ on 2- vuorotyötä ja tarvittaessa varallaolo öisin. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Pätevyysvaatimuksena tehtävään on lähihoitajan tutkinto suuntautumisvaihtoehtoina hoiva ja huolenpito
tai vanhustyö. Oman auton käyttömahdollisuus edellytyksenä valinnalle.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Lestijärven kunnan perusturvalautakunnalle, os.
Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.
Lisätietoja: vanhustyön johtaja Raija Heikkinen
kotisairaanhoitaja Marja- Leena Hakala

044- 5339 386,
044- 5439 388

LESTIJÄRVEN KUNTA

KUNNALLISVAALIT 2008
Sunnuntaina 26.10.2008 toimitettavien kunnallisvaalien 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.
Valtuutettujen lukumäärä
Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 01.01.2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.10.2008 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 15.-21.10.2008. 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 ilmoittaudutaan
joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai toimistovirkailija
Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina
14.10.2008 ennen kello 16.00.
Vaalitoimitus
Äänestysalue
Äänestyspaikka

Vaalitoimitus on 26.10.2008 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Lestijärvi
Kunnanvirasto

Lestijärvellä 27.08.2008

LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

ONNITTELUT KAIKILLE OPISKELUPAIKAN SAANEILLE!
S

yksy tulee ja opinnot alkavat monelle uudelle Lestijärveläiselle
opiskelijalle. Aloittelevalle opiskelijalle moni asia on uutta. Opintojen
aloittamiseen liittyy myös valintoja. Näistä yksi liittyy kotipaikanvalintaan.

Säilyttämällä muuttoilmoituksessa asuinpaikkanne Lestijärven kunnassa olette
oikeutettuja samoihin etuuksiin opinto- ja asumistuen suhteen kuin siinäkin tapauksessa, että valitsette
muuttoilmoituksessa asuinpaikaksenne uuden opiskelupaikkakunnan.
Muuttoilmoituksessa kysytään, onko uusi asuinpaikka tilapäinen vai pysyvä? Rastittamalla kohdan tilapäinen - säilytätte edelleen Lestijärven kunnan jäsenyyden. Kuntamme jäsenenä tuette paikkakuntamme
julkisten palvelujen säilymistä. Valtionosuudet, joilla palvelumme suurelta osaltaan rahoitetaan ovat
sidottuja kunnan asukasmäärään. Asuinpaikkakuntanne valinnalla opiskeluaikana on merkitystä
vanhempienne ja muidenkin kuntalaisten palveluiden rahoituspohjalle.
Suomen koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on korostaa osaamista ja tietoa, joka hyödyttää maan
kaikkia alueita tasapuolisesti. Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta ja kyvystä hyödyntää
osaamista. Onnea opintoihin, olette tulevaisuuden tekijöitä!
Muualla opiskeleville Lestijärveläisille myönnetään vuosittain 168 euron stipendi. Stipendi tulee hakuun
vuoden alussa.

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Valkeisen ranta-asemakaavan muutoksesta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen
valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-19.10.2008 välisenä aikana (14 vrk) osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta. Samalla kuulutetaan kaavoitettavat alueet ja kaavojen laatija
(maanmittausteknikko Jukka Kurttila).
Alue sijaitsee Lestijärven ja Kinnulan rajalla olevan Valkeisen järven itäpuolella.
Kunnanvirastossa esillä olevien luonnosten pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee.
Kirjalliset huomautukset osoitetaan kunnanhallitukselle (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi), kaavoittajan
yhteystiedot: jukka.kurttila@suomi24.fi tai 0442604716.
Lestijärvi 03.10.2008

Kunnanhallitus

VUODEN 2009 KORKOTUKILAINOJEN HAKUAJAT
1.Korkotukilaina yksityishenkilölle matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen
Myönnetään korkotukikelpoiselle yksityishenkilöille sellaisten uusien omakotitalojen rakentamiseen,
joiden energiankulutus on matala. Enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista.
2. Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja saman hankkeen korkotukilaina.
Haku 31.10.2008 saakka.
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa asuntosihteeri Jarmo Kanniselta, puh. 8889206.
3.10.2008

Lestijärven kunnanhallitus

TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARIASIAA
Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan vesimittarilukemanne
17.10.2008 mennessä tekniseen toimistoon puh. 8889 207/ Päivi tai 8889111. Lukeman määräaikaan
mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan viisi kahvipakettia.
Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

VIELÄ EHTII
Talviauraukset suoritetaan kunnan toimesta edelleen vanhan käytännön mukaisesti siten, että kaikki yli
sata metriä pitkät pysyvän asutuksen pääsytiet aurataan. EDELLYTYKSENÄ ON että aurausviitoitus on
asianmukaisesti suoritettu ja kaikki aurausta haittaavat esteet (kivet, kannot ym.) poistettu tai merkitty.
Auraajat eivät ole velvollisia auraamaan viitoittamattomia teitä.

VAPAA-AIKATOIMI
URHEILU-SHOP ALA-KORPI vierailee Lestijärvellä to 23.10.2008 klo 15.00 – 20.00
Lestin koulun liikuntasalissa
Nyt upea mahdollisuus footscan-jalka-analyysiin, anna asiantuntijan suosittaa juuri sinulle optimaaliset
liikuntajalkineet.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.30 – 15.30 kirkonkylän koululla, kerhossa askarrellaan,
leivotaan, leikitään yms. Ohjaajana Anna Mäkelä
Koirakerho tauolla
Heppakerho toimii Tikassa Väisäsen tallilla. Ohjaajana Maria Väisänen
Liikuntakerho aloittaa marraskuun alussa. Ohjaajana Tea Kangasvieri
Lisätietoja kerhoista voit kysyä vs. toiminnanjohtajalta, ohjaajat ilmoittavat kerhoista myös koulujen
ilmoitustauluilla.
Kylätoimintakurssi Hongistossa (yli 13-vuotiaille) 3. – 4.10.2008
*Joulupukin pajakylässä on joulunavaus lauantaina 29.11.2008, jolloin järjestämme linja-autoretken sinne
yhdessä Sievin ja Reisjärven 4H-yhdistysten kanssa.
*Starttaamme matkaan ”pikkuautoilla” n. klo 7.00 ja Reisjärveltä lähtee linja-auto klo 7.30.
*Retken hinta on 25€/4H-jäseniltä ja 35€/ei jäseniltä. Ruokailu Joulupukin pajakylässä on
omakustanteinen, myös omia eväitä kannattaa varata mukaan.
*Paluumatkalle lähdemme Rovaniemeltä n. klo 17.00. Pysähdymme kahvitauolle ainakin kerran mennen
tullen.
*Pajakylässä on mm. Joulupukin kammari, jossa voi tavata joulupukin, joulunäyttely (pieni pääsymaksu),
joulupukin pääposti sekä monia jouluisia liikkeitä ym. ym. Avajaispäivänä tiedossa myös extraohjelmaa
ulkosalla.
*Lisätietoja saat nettiosoitteesta www.santaclausvillage.info
4H-järjestön nuorisovaihto tarjoaa hyvän vaihtoehdon, kun haluat lähteä kokeilemaan siipiäsi ulkomaille.
Nuorisovaihdossa asut isäntäperheessä, et ehkä niin huolettomasti kuin kotonasi, mutta tutustut
isäntämaasi kulttuuriin syvällisemmin, kuin tavallisella lomamatkalla.
Kaikille vaihtoon lähteville järjestetään valmennus ennen Suomesta lähtöä ja usein tulovalmennus
välittömästi isäntämaahan saavuttaessa.
Vaihtoon voi hakea aikaisintaan, kun täyttää vaihtovuoden aikana 14 vuotta.
Kustannukset
Nuori maksaa itse edestakaiset matkustuskulut, vakuutukset sekä omat henkilökohtaiset kulunsa esim.
puhelin, posti ja tuliaiset. Isäntämaan vaihdosta vastaava järjestö vastaa matkakuluista vaihdon aikana
isäntämaassa sekä majoitus- ja ruokailukuluista isäntäperheen kanssa yhdessä.
Poikkeuksena tähän ovat ryhmävaihto Amerikassa ja Japanissa sekä tutustumismatkat Afrikan maihin,
jolloin nuori maksaa lisäksi vielä erillisen osallistumismaksun (in-country fee) isäntämaan järjestölle.
Suomen 4H-liitto ei peri osallistumismaksua. Nuorisovaihdot ovat osa jäsenetuutta nuorelle.
Katso lisää osoitteesta www.4h.fi
Yhdistyksellä on jyrsin, raivaussakset, hyötykasvikuivuri, painekeitin ja purkkien sulkija joita on
vuokrattu korvausta vastaan.
TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi
TONNITALKOOHAASTEESEEN
VASTANNEET:

HAASTETUT

Koskela Marja

Koivisto Leena, Haukilahti Teija, Koski-Vähälä Päivi

LESTIJÄRVEN KIISTO
Yleisurheilun SEURATAPAAMINEN
Lestijärvellä pe 10.10.2008 klo 18.30 Lestin
koulun fysiikan luokassa.
Keski-Pohjanmaan yleisurheilusta paikalla
Seppo Järvelä.
Illan aikana keskustellaan ja suunnitellaan
Kiiston yleisurheilun kehittämisestä ym. Paikalle
toivotaan runsaasti urheilusta kiinnostuneita.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu
URHEILUJAOSTON KOKOUS samassa
paikassa seuratapaamisen jälkeen.
Tulossa marraskuussa……
Kiiston syyskokous, jossa valitaan johtokunta ja
jaostojen jäsenet.
Kiisto tarvitsee ”uusia” ja innokkaita toimijoita
jotta jatkossakin pystytään järjestämään lapsille
ja nuorille urheilukisoja ja tapahtumia.
– Lähde toimimaan lasten ja nuorten parissa –
Mikäli et pääse syyskokoukseen, mutta olet
halukas toimimaan Kiistossa, niin ota yhteyttä
puh. 050 3221809/Leila tai puh. 0400
730368/Niina

Suomenselän kansalaisopisto
Koptikirjansidonta alkaa ke 8.10. yläasteella klo 18.00 ilmoittautuminen viim.6.10. opistolle
p. 044 4596261. Op. Ulla Puurula
Ota kurssille mukaan, mikäli sinulla on:
-n. 5 cm leveitä siveltimiä
-taittoluita
-puristimia ja puristuslevyjä
-liimasiveltimiä
-naskaleita
-leikkuualustoja
-metalliviivaimia
-katkoteräveitsiä
-tylppiä neuloja ja käyriä neuloja
Tip-askartelu 7.10. perhepäivähoitajille (Toholampi) klo 17.30 - 20.30 Sateenkaaren päiväkodilla, osoite:
Turvetie 1, Toholampi.

VAALIPANEELI
torstaina 9.10 klo 19.00 Lestin koululla. Keskustelua johtaa Paula Jokela

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat
Pääkirjasto
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

Syrin lainausasema:
TI 18.00 - 20.00
Yli-Lestin lainausasema:
TO 17.00 - 19.00

HUOM! Pääkirjasto perjantaina 31.10. klo 10.00 -14.00

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto B 2. 1h+kk 34,6 m2
vuokra
183,38 €/kk
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)
Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 06-8889206.

KOTIPIRTTI 20 V
1998 – 2008
Tervetuloa Kotipirtin 20 vuotis juhlaan
su 5.10. klo 14.00
OHJELMA
Seurakunnan tervehdys
Rovasti Mikko Pöyhtäri

Runoja ja lauluja
Lestin koulun oppilaita

Juhlapuhe
Jarmo Sipilä

Lasten laulua
Juhlakahvit
Mahdolliset muistamiset vanhusten virkistystilille
OP 547112-2480

TERVEYSKESKUS
PÄIVYSTYSJÄRJESTELYT 1.9.2008 ALKAEN
(korjaus edelliseen Kuntatiedotteeseen)
Virka-ajan ulkopuolinen terveydenhuollon päivystysvastaanotto keskittyy 1.9.2008 klo 16.00 alkaen
Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystykseen.
Perusterveydenhuollon päivystys toimii arkisin klo 16.00 - 22.00 ja viikonloppuisin sekä arki- ja
juhlapyhisin klo 08.00 - 22.00 sisätautipoliklinikan tiloissa sekä kaikkina päivinä klo 22.00 - 08.00
päivystyksen vastaanottotiloissa.
Toholammin terveyskeskuksessa järjestetään iltapäivystystä maanantaisin ja torstaisin klo 18.00 asti .
PÄIVYSTYSPOTILAIDEN HAKEUTUMINEN HOITOON
Toholammille iltapäivystykseen ajanvaraus toimii kuten normaalistikin terveyskeskusten vastaanottojen
ajanvarauksesta. Toholampi ma ja to klo 18.00 saakka puh. 8885 300.
Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan päivystykseen hakeutuvia pyydetään soittamaan klo 15.00 - 08.00
päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 8264 500 . Henkeä uhkaavassa tapauksessa soita suoraan
numeroon 112.
Päivystyksen puhelinneuvonnassa terveydenhuollon ammattilainen tekee hoidon tarpeen arvioinnin, jonka
mukaan ohjaa oikeaan hoitopaikkaan antamalla ohjeellisen vastaanottoajan päivystykseen tai oman
terveyskeskuksen vastaanotolle. Suoraan päivystykseen saapuville tehdään vastaava hoidon tarpeen arvio
ja ajananto.
Yhteispäivystyksessä ei uusita reseptejä. Pelkän sairausloman tarpeen vuoksi ei anneta aikaa
päivystykseen, ensisijaisesti sairauslomatodistukset on hankittava työnantajan osoittamasta
työterveyshuollosta.
Lisätietoja asiasta saat terveyskeskuksesta, puh. 8889 241. Virka-ajan ulkopuolella tiedot saa puhelimeen
nauhoitetusta tiedotteesta.

