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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS

Ranta-asemakaavamuutosten vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäville
Lestijärven ranta-asemakaava korttelin 63 sekä sitä ympäröivän maa- ja metsätalous- sekä virkistysalueen osalta on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 16.2.2021 76 §. Kaavamuutos koskee
osaa tilasta 421–401–2–35. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa alueelle neljä
uutta rakennuspaikkaa.
Samalla asetetaan nähtäville ajalle 4.3.2021-19.3.2021 ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joihin voi tutustua Lestijärven kunnan asiakaspalvelussa (käyntiosoite Lestintie 39)
sekä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi esittää suullisen tai kirjallisen mielipiteen kaavaprosessin aikana. Allekirjoitetut mielipiteet yhteystietoineen tulee toimittaa Lestijärven kunnanvirastoon
osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Tai sähköpostilla osoitteeseen: lestijarven.kunta@lestijarvi.fi viimeistään 19.3.2021 klo. 15.00 mennessä.
Sähköisesti jätettävät mielipiteet tulee olla allekirjoitettu yhteystietoineen.
Lisätietoja asiasta:
Lestijärven kunta: kunnanjohtaja Esko Ahonen, puh. 050 3823201, esko.ahonen@lestijarvi.fi
Plandea Oy: Minna Vesisenaho puh. 050 537 4491, minna.vesisenaho@plandea.fi
Lestijärven kunta 1.3.2021

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

klo 15.00 – 18.00
Lisätietoja: Millespakka Oy /
Ira Kekarainen 044 - 2844 183

Puutarhajätettä hyötyjäteasemalle
Lestijärven hyötyjäteasemalle on mahdollista tuoda puutarhajätettä (Risut, lehdet, ruoho yms.) perjantaisin klo 15.00 - 18.00 Puutarhajätteelle on kyltillä varustettu oma piste.

KIRJASTO
Aukioloajat
Ma 12-18
Ti 10-15
Ke suljettu
To 11-18
Pe 10-15

Saven sanomaa, keramiikan kertomaa –näyttely kirjaston lehtisalissa 1.3. - 30.4.
Näyttely esittelee kolmen keskipohjalaisen keraamikon, SirkkaLiisa Sarajoen, Merja Pohjosen ja Irma Jylhän keramiikkatöitä.
Näyttelyn toteuttaa K. H. Renlundin museo. Tervetuloa tutustumaan!

Soiten yhteispäivystyksen numero muuttuu
Soiten yhteispäivystyksen numero on 4.1.2021 alkaen 116117.
Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri.
Terveyskeskus:
puh. 040 804 2000
Hammashoitola:
puh. 040 804 2200
NordLab laboratorio ajanvaraus: puh. 020 619 8019

KORONA-INFO
Kunnantoimiston kokoustilat iltaisin pidetään suljettuna toistaiseksi. Virka-aikana voi järjestää kokouksia/tapaamisia (valtuustosalissa max 10 henkilöä). Jos/kun Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla muuttuu perustasosta kiihtymisvaiheeseen, julkisia tiloja tullaan sulkemaan. Päivitetty Koronavirusinfo löytyy Lestijärven
kunnan nettisivulta www.lestijarvi.fi

KORONA MUISTUTUS
Muistakaa käyttää kasvomaskia kun kuljette julkisilla paikoilla.
Muista myös kahden (2) metrin turvaväli.

----------------------------------------------leikkaa tästä --------------------------------------------------------------

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 150
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen

TEKNINEN TOIMI MUISTUTTAA
Tänä vuonna on tapahtunut yksi viemärivuoto, kun mökkikiinteistön viemärin takaiskuventtiili
on rikkoutunut. Takaiskuventtiilin rikkotutumisen johdosta siirtoviemäristä pääsi tunkeutumaan jätevettä kiinteistön kaivoon ja kaivon täyttyessä edelleen ympäristöön.
Tekninen toimi muistuttaa siirtoviemäriin liittyneiden kiinteistön omistajia tarkastamaan omien
jätekaivojensa sekä venttiileidensä kunnon sekä suorittamaan tarvittaessa niiden määräaikaishuollot. Kiinteistön jätekaivojen sekä venttiileiden kunnossapito on kiinteistön omistajan vastuulla.
Lisätietoja, tekninen johtaja Janne Pekkarinen puh. 040 6126 642

Vapaa-aikatoimi
LIIKUNTA
KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE

-

Älä jätä painoja käytön jälkeen laitteisiin, vaan vie ne omille paikoilleen.
Desinfioi käyttämäsi laitteet ja välineet heti käytön jälkeen.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.
Salille vain terveenä.
Pidä huoli turvaväleistä. Suositellaan enintään 5 henkilöä kerrallaan.
Jokainen huolehtii omalta osaltaan turvallisesta treenaamisesta!

NUORTEN KUNTOSALI maanantaisin klo 17.30 tytöt ja klo 18.15 pojat
Tule treenaamaan kuntosalille turvallisesti Elinan opastuksella. Ohjattu kuntosali on 14 – 20 –vuotiaille.
HIIHTOLADUT
Latuja ylläpidetään kelien mukaan.
Yli-Lestillä on 0,5 km, 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km ladut, joista valaistua 0,5 km, 1 km ja 2 km. Valokatkaisija on ladulle
mentäessä oikealla puolella olevassa pylväässä ja valot sammuvat automaattisesti klo 21.30.
Jäälatua ei ole voitu ylläpitää viime aikoina jäällä nousevan veden vuoksi. Tiedotetaan vapaa-aikatoimen fb:ssa, jos
tilanne muuttuu.
Retkilatu kirkonkylältä Syriin on noin 9 km pitkä. Lähtö Halsuantien risteyksestä hallien takaa tai Syrin pururadalta.

KERHOTOIMINTA
NUOPPARIT
-5-6lk maanantaisin klo 12.50 – 14.45
-3-4lk keskiviikkoisin klo 12.50 – 14.45
LUISTELUKERHO maanantaisin kirkonkylän kaukalossa klo 17.00 0-2lk ja 17.45 3-6lk
Luistimet tulee olla jalassa kerhon alkaessa. Kypärä pakollinen! Isommat pelaavat myös jääkiekkoa, joten mailat
mukaan. Luistelukerho pidetään jäätilanteen salliessa. Pakkasraja -15. Ohjaajana Emmi T.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY.
Kokouksia:
Kokoukset järjestetään koronasta annettujen suositusten mukaisesti.
-Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin Kevätkokous ke 7.4.2021 klo 9.30 Kokkolassa,
Hotelli Kaarle, Kauppatori 4. Kokkola. Mahdollisuus osallistua valtakirjalla tai etänä.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä p. 050-3421203 Taina Alanko. Etänä osallistuville
lähetetään linkki etukäteen. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 8.30. Tervetuloa!
-PuSi-Treffit, III-Alueen Aluekokous ja Joululehtimateriaali pe 5.3.2021 klo 10-15
Paikka: Kitinkannus , Kitinkuja 2 Kannus.
-Kertauskurssi Suomi.fi-tunnus asiointiin, ke 10.3.2021 klo 10-14.
Paikka Vetelin kunnantalo, ilm. Tainalle ke 3.3.2021 mennessä.
-Hallituksen kokous to 18.3.2021 klo 13. Kevät- kesäkauden toiminnan suunnittelua.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!
Muuta:

-Yli-Lestin aamukävelyt entiseen malliin.
-Muistakaa KotiTV-kuntoutuskanavan 33 esitykset arkipäivinä klo 10(11)-13
-Varotaan LIUKKAITA kelejä! Muistetaan KORONA-suositukset.

KOTIPIRTTI
Koronan jatkuessa Kotipirtissä vierailut jatkuvat rajoitetusti.
Soiten ohjeistuksen mukaan halutessasi vierailla Kotipirtin asukkaan luona soita etukäteen ja sovi vierailuaika. Puh 040 804 4521 tai 040 804 4522.
Asukkaan luona saa vierailla 1-2 henkilöä kerralla n. 1 tunnin ajan. Vierailun aikana sinulla tulee olla
maski ja kertakäyttöhanskat. Koko vierailun ajan tulee sinun pitää yli 2 metrin etäisyys asukkaaseen.
Yhden asukkaan luona saa vierailla vain yhdet vieraat vuorokaudessa ja samaan aikaan talossa saa olla
vain yhdet vierailijat sisällä.
Kaikki rajoitukset on asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa lisää.
Kaikesta ohjeistuksesta huolimatta olette tervetulleita
.

Syrin Maa-ja kotitalousseura
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
ma 22.3.2021 klo.19.00 Syrin koululla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

RUOKAJAKELU
to 11.3. klo 16 – 17
to 25.3. klo 16 – 17
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

LESTIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS
Koronan takia vuosikokous siirtyy pidettäväksi ti 6.4.2021 klo 18.00.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tiedotetaan oma.riista.fi sivuilla.
Ilmoittakaa pienpetosaalis puh.040 5060340.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Vahinkolintujen ja pienpetojen metsästystä kannattaa harrastaa näin lopputalvesta, kun on vielä mahdollista metsästysaikojen puitteissa. Erityisesti rauhoituksesta vapautuneen naakan metsästystä on
syytä jatkaa lajin lisääntyneen kannan vuoksi. Myös kettukanta on liian tiheä, joten jäseniä kehoitetaan
esim. pillittämään ja kyttäämään kettuja. Seuratkaa metsästysaikoja ja –rajoituksia ja ryhtykää vahinkoeläinten pyyntiin muiden riistakantojen hyväksi.
Pienpetopyyntikilpailu jatkuu 30.4. saakka (yhdistyksen jäsenille). 1 piste jokaisesta itse pyydetystä
pienpedosta ja 3 eniten pisteitä kerännyttä palkitaan lahjakorteilla. Ilmoitukset saaliista heti tai viimeistään 30.4. puheenjohtajalle p. 0405903576.
Riistakolmion talvilaskenta pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan lauantaina 6.3. Laskenta
suoritetaan, mikäli keli pakastuu ja saadaan torstaihin mennessä uutta lunta. Ilmoittautumiset laskentaan perjantaihin mennessä p. 0405903576. Erityisesti pienriistanmetsästäjiä velvoitetaan osallistumaan laskentaan. (varapäivä 13.3.)
Talvikokous pidetään kevään aikana mahdollisuuksien mukaan koronatilanteesta riippuen. Tarkempi
aika ilmoitetaan myöhemmin. Käsitellään vuosikokousasiat ja mm. päätetään yhteislupiin osallistumisista, vahvistetaan lisäys sääntöihin ja päätetään metsäkaurispukin kevätpyynnistä. Uudet jäsenhakemukset pyydetään lähettämään ennen kokousta johtokunnalle.
Koirien ryhmänäyttely on myönnetty yhdistykselle 28.5.2022 pidettäväksi. Ryhmät 5/6, 7/8, myös pennut. Valmistaudutaan järjestämään jälleen onnistunut näyttely Lestijärvellä. Palavereista ilmoitetaan
myöhemmin ja jäseniä tarvitaan jälleen mukaan järjestelyihin.

KANSALLISTEN KOTIELÄNTUKIEN HAKU VIIMEISTÄÄN 10.3.2021
Alueellamme maksetaan kotieläimistä kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tukea maksetaan emolehmistä,
emolehmähiehoista, sonneista, häristä, teurastetuista hiehoista, uuhista ja kutuista. Voit hakea tuen ennakkoa Vipupalvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2021.
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi hakukerta. Voit hakea ennakkoa ja lopullista
tukea tai vain lopullista tukea 10.3.2021 mennessä.
KUNNAN TUKI MAATALOUSYRITYKSIEN KEHITTÄMISEEN
Kunnanhallitus on päättänyt kunnan talousarviossa olevan kehittämismäärärahan jakoperusteet kuluvalle vuodelle:
1. Avustetaan hyötyeläinten jalostussuunnitelman tekemistä maksamalla perusmaksu/suunnitelman teettävä tila.
2. Maksetaan hyötyeläinten hoidosta aiheutuneiden eläinlääkärin matkakustannusten korvaukset mavastuuosuuden
ylittäviltä osin. Omavastuuosuus on 30 kilometriä. Eläinlääkäri laskuttaa omavastuuosuuden suoraan kunnalta.
3. Omistajanvaihdosneuvonnan tukeminen. Tuen osuus 40 %, enintään kuitenkin 400 €/suunnitelma/hanke (alv 0 %)
4. Talousneuvonta (tulosanalyysi, tilinpäätösneuvonta, budjetointi), tuki 60 %, tuki enintään 150 €/suunnitelma tai
hanke (alv 0%)
5. Nuoria viljelijöitä tuetaan siten, että tilanpitoa aloitettaessa ensimmäisen viljelysuunnitelman teettämisestä korvataan 80 % kustannuksista. Tilakaupan teon jälkeen viiden vuoden aikana tilalle tehtävää seurantalaskelmaa tuetaan
80 prosentilla, niiltä osin kuin laskelman tekemiseen ei saada muuta tukea.
Määrärahat jaetaan hakemusjärjestyksessä ja niin kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.
NEUVONTAKORVAUS NEUVO2020 JATKUU
Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021–2022 ajan. Neuvonnan tilakohtaista ylärajaa on korotettu
15 000 euroon, kun enimmäismäärä on tähän asti ollut 10 000 euroa. Lue lisää:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/ .
MELAN HYVINVOINTIWEBINAAREJA MAATALOUSYRITTÄJILLE
Mela järjestää keväällä hyvinvointiwebinaareja maatalousyrittäjille. Lisätiedot ja sallistumisohjeet: mela.fi/tapahtumat
17.3. klo 10 Miten saan tunnit riittämään?
26.3. klo 13 Työturvallisuuden rakennuspalikat
14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin vai yhdessä?
21.4. klo 13 Ensiapua maatalousyrittäjälle!
TIETOLINKKI-HANKKEEN TAPAHTUMAT
Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu sivulla https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
Kotimaista papua pelloille, pötsiin ja possuille - Webinaari to 12.3.2021 klo 10-12.30
Tietolinkki-hankkeen Eläinvalvontainfojen kaikki videotallenteet on julkaistu osoitteessa
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit.
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen. Ennen päätöstä tehdyt
hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.

