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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

VANHUSTENVIIKKO
07.10. - 13.10.2013 Kotipirtissä
MA 7.10.
TI 8.10.
KE 9.10.
TO 10.10.
PE 11.10.
LA 12.10.

klo 9:00 Jalkahoitaja
klo 13:30 Eläkeliittolaiset vierailevat
Entisaikojen muistelupäivä
klo 13:00 alkaen ulkoilua. Mukana seurakunnasta Anna-Kaisa Syrjälä
klo 13:30 Tuolijumppa Kuntonäppi/ Outi Kinnunen
klo 13:30 Musiikkituokio

SUNNUNTAI 13.10. klo 13:00 KOTIPIRTIN 25V. JUHLA
Ohjelma:
Alkutervehdys
Yhteislaulua
Kunnanjohtaja Esko Ahosen tervehdys
Musiikkiesityksiä mm. Valtteri Kiviniemi + yllätysesiintyjä
Vanhustyön osastonhoitaja Raija Heikkisen historiikki
Tervetuloa viettämään kanssamme lämminhenkistä juhlaa
kahvittelun merkeissä!!
TERVETULOA VIIKON TAPAHTUMIIN!

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
TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARILUKEMAT
Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan vesimittarilukemanne
15.10.2013 mennessä kunnantoimistoon puh.040 6504207 tai puh. 06 8889 111. Lukeman määräaikaan
mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan viisi kahvipakettia. Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

KUULUTUS
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama Lausunto ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta (Lestijärven Tuulivoima Oy, Lestijärven tuulivoimapuisto) on nähtävä
kunnantoimistolla sekä kunnan nettisivuilla www.lestijarvi.fi (Ajankohtaista)
Lisäksi lausunto on nähtävänä www.ymparisto.fi/lestijarventuulivoimaYVA > Lestijärven
tuulivoimapuisto, Lestijärvi

ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKIT 2014
Kunniamerkkien myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä
kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista
huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.
Hakemusta tehtäessä on huomioitava mm. että palkittavan äidin alaikäraja on 40 vuotta. Lasten lukumäärä
ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptio- j a sijaisäitejä voidaan
esittää palkittavaksi. Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tarkoitus
myöntää.
Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi (2) luotettavaa, toisistaan riippumatonta
puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka hyvin tuntevat kysymyksessä olevan
perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan,
ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla.
Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen tekijänä tulee olla
viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.
Esitykset toimitetaan viimeistään 22.11.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastostolle osoitteella:
PL 200 65101 Vaasa
Hakemuksia saa aluehallintovirastosta. Liitelomake on Internetissä kansalaisen Verkkopalvelussa
osoitteessa: www.suomi.fi/ nimellä kunnial1 ja kunnial2. Tiedustelut ylitarkastaja Aija Ström puh
0295018593. e-mail: aija.strom@avi.fi

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.
SYYSLOMAVIIKKO
Ma 14.10. Joulukorttipaja klo 13.00 – 19.00 kotitalousluokassa
Pajassa mahdollisuus valmistaa joulukortteja eri tekniikoilla. Materiaaleja voi ostaa paikan päällä. Pajassa
voi olla itselle sopivan ajan. Omat eväät mukaan. Alle 10-vuotiaat huoltajan kanssa. Ilmoittautumiset to
10.10. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.
Ti 15.10. Keilareissu Kokkolaan
Lähtö
klo 9.15 Ojalanperän risteys
klo 9.20 Yli-Lesti
klo 9.25 Paranta
klo 9.30 kirkonkylä
klo 9.40 Syri, Haravojan pysäkki
Keilaus klo 11.00 – 12.00. Shoppailua ja ruokailu (omakustanteinen) klo 12.00 – 14.30. Kotiinlähtö klo
14.30. Hinta 18€ sis. kyydin ja keilauksen. Alle 12-vuotiailla 18v huoltaja. Reissu toteutuu mikäli vähintään
25 lähtijää. Ilmoittautumiset to 10.10. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023 tai 4H-yhdistykseen
0500-971179.
Ke 16.10. Nuoppari avoinna
klo 15.00 – 16.45
klo 17.00 – 18.45
klo 19.00 – 22.00

3. – 4.luokkalaiset
5. – 6.luokkalaiset
yläkoulu

Su 20.10. Reissu Smurffit 2 -elokuvaan Kaustiselle
Lähtö
klo 14.30 Ojalanperän risteys
klo 14.35 Yli-Lesti
klo 14.40 Paranta
klo 14.45 kirkonkylä
Elokuva alkaa klo 16.00 ja kestää 1h 44min
Kotimatkalle lähdetään heti elokuvan loputtua. Hinta 15€. Alle 8-vuotiailla huoltaja mukaan. Reissu
toteutuu mikäli vähintään 25 lähtijää. Ilmoittautumiset ke 16.10. mennessä vapaa-aikatoimeen
050-4437023 tai 4H-yhdistykseen 0500-971179.
Tulossa…
Reissu Kuopion Ikeaan ja Matkus Shopping Centeriin la 16.11. Hinta 25e.
järj. vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

MAASEUTUYKSIKKÖ KaseKa
MAATILOJEN TIEDOT AJAN TASALLE –lomakkeen 455 palautus kuntaan 31.10.2013 mennessä
Mavin tietojärjestelmien uudistuksen yhteydessä maatilojen tiedot päivitetään. Samalla uudistetaan myös Vipupalvelun käyttöoikeudet. Viljelijät saavat lokakuussa lomakkeen 455 (Maatilan tietojen ajantasaistus ja valtuutus
viljelijätukiasiointiin). Lomake tulee palauttaa kuntaan 31.10.2013 mennessä. Tällä varmistetaan sujuva tukihaku
ensi keväänä.
Vipun käyttöoikeudet päättyvät kaikilla 31.12.2013. Lomakkeella 455 voi ensisijaiselle viljelijälle antaa valtuudet
sähköiseen asiointiin. Valtuutettu viljelijä saa oikeuden allekirjoittaa yksin kaikki viljelijätukiasiointiin liittyvät
paperiasiakirjat sekä asiointioikeudet Vipu-palveluun. Jos ensisijaiselle viljelijälle ei anneta valtuuksia, maatila voi
hakea tukea vain paperilla. Kaikki tilan omistajiksi merkityt pääsevät automaattisesti katsomaan maatilan tietoja Vipupalvelussa. Lisäksi valtuutettu viljelijä voi antaa Vipu-palvelussa asiointioikeudet myös muille henkilöille esimerkiksi
perheenjäsenille, yhtiökumppaneille tai neuvojalle. Käyttöoikeuksia ei siis jatkossa haeta maataloustoimistosta.
LANNOITTEIDEN LEVITYS SYKSYLLÄ
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantaa ei saa
levittää ajalla 15.10. – 15.4. Lantaa voidaan kuitenkin levittää syksyllä 15.11. asti, jos maa on sula ja kuiva niin,
että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston
pintaan 15.9. jälkeen.
Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite (lanta, virtsa, soluneste, puristeneste, jätevesiliete, maanparannuskomposti) on
aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Typpilannoitus on kielletty 5 m
lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon
kaltevuus ylittää 2%. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10%.
MAATALOUDEN INVESTOINTITUET –hakuaika päättyy 18.10.2013
Vuonna 2013 investointituelle on neljä hakuaikaa. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa
hakuaikojen päättymisestä. Loppuvuoden viimeinen hakuaika päättyy 18.10.2013. Hakemusten pitää olla perillä
liitteineen ely-keskuksessa.
Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi hakea jatkuvasti. Rakentamisinvestointia tai muuta
toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus)
saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta
tukipäätöksen.
Tukikohteet ja tukitasot löytyvät osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html. Tuki
haetaan lomakkeella 2314 joka löytyy osoitteesta www.suomi.fi. Tiedustelut investointituista ely-keskukseen Soini
Kattilakoski puh. 050-3128575 tai Heikki Rautio, puh. 050 -3128627.
TAVOITTEELLINEN MAKSUAIKATAULU V. 2013/maataloustuet
Ympäristötuen erityistuet 1.erä
lokakuu
Lfa:n kansallinen lisäosa
lokakuun toinen viikko
Eläinten hyvinvointituki 1.erä
marraskuu
Tilatuki
joulukuu
Kansalliset kotieläintuet
(sonnit, hevoset, emolehmät, siat)
joulukuun puoliväli
EU:n nautapalkkiot (sonnit, emolehmät)
joulukuun puoliväli
Lfa:n loppuosa 25 %
joulukuun puoliväli
MAATALOUDEN KOULUTUSKALENTERI
Keskipohjalaiset viljelijät voivat nyt lukea maatalouden koulutustapahtumat alueellaan yhdeltä sivulta. FARMI 2020hankkeessa on kehitetty farmiallakka – sivu, johon voidaan laittaa maatalouden toimijoiden maakunnallisia ja
alueellisia koulutustilaisuuksia. Tällaisia toimijoita ovat mm. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, ProAgria, FABA,
MTK, alueen meijerit, alueen kunnat, maatalouden tuotantotarvikkeita myyvät yritykset.
Koulutuskalenterin avulla halutaan lisätä koulutustarjonnan suunnitelmallisuutta ja välttää päällekkäisiä tilaisuuksia.
Koulutuksiin tulijoiden on hyvä nähdä tarjonta yhdestä paikasta ja suunnitella omat aikataulut hyvissä ajoin.
Koulutuskalenteriin voi käydä tutustumassa netissä sivulla www.farmiallaka.fi

Sosiaali- ja potilasasiamies tavattavissa
Keskiviikkona 16.10.2013 klo 11.00 – 12.00 Lestijärven kunnanvirastolla.
Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo
Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan asema ja
oikeudet
Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada
asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelua. Potilasta ja sosiaalihuollon
asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen
ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään.
Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava
avoimesti ja ymmärrettävästi. Apua tarvitsevalla on
oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
laissa säädetyn ajan kuluessa.

2001. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa
asiakasta kohteluun, osallistumiseen, oikeusturvaan ja
sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä
kysymyksissä.
Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan
asemasta ja oikeuksista vuodelta 1993. Laki koskee
koko terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa
annettavia terveydenhuollon palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat
tiedot
ovat
salassapidettäviä.
Potilaalla
ja
sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää, mihin
hänen tietojaan käytetään sekä oikeus tarkistaa omia
rekisteritietojaan ja pyytää oikaisua virheellisiin
tietoihin.

Sosiaali- ja potilasasiamies ohjaa ja neuvoo
ristiriitatilanteiden ratkaisussa. Ristiriitatilanteissa
kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä henkilökuntaan tai
sosiaalihuoltoa koskevan päätöksen tehneeseen
työntekijään. Sosiaali- ja potilasasiamies antaa
neuvontaa päätöksiä koskevien valitusten tekemiseen ja
avustaa muistutuksen teossa, mikäli asiakas kokee
saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua.

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen
saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi
tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle ja
kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaalihuollossa
asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa
päätökseen. Potilasvahingosta voi hakea korvausta
Potilasvakuutuskeskuksesta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on myös
tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan
oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies
seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä
vuosittain
raportin.
Raportti
toimitetaan
Peruspalveluliikelaitos JYTAn hallintoon ja sitä kautta
kuntien ja peruspalvelulautakunnan käsittelyyn.

Kun
asiakas
kokee
tulleensa
sosiaalija
terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai
kaipaa neuvoja oikeuksistaan, hän voi selvitellä
tilannettaan sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa.

Peruspalveluliikelaitos
JYTAn
sosiaalija
potilasasiamiehen
päivystyspuhelinajat
ovat
maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00 – 12.00 ja torstaisin
klo 12.00 -15.00 puh. 044 7250 598. Käynnistä
sovitaan tilanteen mukaan ensisijaisesti asiakkaan
omalle paikkakunnalle. Sosiaali- ja potilasasiamiehen
palvelut ovat maksuttomia.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Sosiaaliasiamiehen
toiminta
perustuu
lakiin
Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet vuodelta

KAIKILLE AVOIN

MUISTIPÄIVÄ
LESTIJÄRVEN KUNNANVIRASTOLLA
TIISTAINA 8.10.2013
Klo 12.00-13.30
Luento aivoterveydestä ja muistista
sekä muistitreenit
Klo 14.00-15.30
Kahvittelu- ja keskustelutuokio
muistisairauteen sairastuneiden läheisille

TERVETULOA!

LESTIJÄRVEN
HEVOSYSTÄVÄIN SEURA
Lestijärven hevosystäväin seuran
SYYSKOKOUS ti 22.10.2013 klo 18.00
Kunnantalolla. Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN MAA- JA
KOTITALOUSSEURA RY
Lestijärven maa- ja kotitalousseura ry.
ylimääräinen vuosikokous tiistaina 22.10.2013
klo 19:00 Lestintie 41 A II kerros, Teerenpeli.
Asiana yhdistyksen purkaminen.
Tervetuloa. Johtokunta

Suomenselän kansalaisopisto
Kahvakuulajumppa Yli-Lestin työväentalolla To 10.10. klo 18 -19. Kurssimaksu 32e. Huom.
alkaa viikolla 41. Osallistujaminimi 10 henk. Ota oma kuula mukaan!
Op. Tiia Tuikka. Ilmoittaudu ennakkoon opistolle p. 044 4596261.
Näytelmäpiirin ilmoittautumiset joko opistolle tai Pentti Untiselle!
Huom. lyhytkursseille ilmoittautumiset!
Linoa savelle kurssille 14.10. mennessä
Joulukorttikurssille 24.10. mennessä
Ruisleivästä patonkiin kurssille 24.10. mennessä
Koristele ja kuorruta -kakkukurssille 28.10. mennessä

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
Lähde tutustumaan Airsoftiin perjantaina 11.10.2013 Halsualle. Lähtö Lestijärveltä klo 15.30,
paluumatkalle lähdetään klo 17.30. Reissu on tarkoitettu vain 4H-yhdistyksen jäsenille, koska heillä on
voimassa oleva tapaturmavakuutus. Ilmoittautumiset Hennalle ti 8.10.mennessä p. 0500 971 179
KIITÄMME KAIKKIA PUOLUKAN POIMIJOITA, MYYJIÄ JA MARJA-ASEMALLA AVUSTANEITA
4H-TOIMINNAN TUKEMISESTA
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

JOULUNAVAUS PALAVERI
Kunnantoimistolla maanantaina 7.10. klo 13.30
Tule mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan perinteistä joulunavausta.

