Lestijärven kunta

6.2.2009
STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka
suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2009 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 31.12.2008. Hakemukset tulee toimittaa 20.2.2009 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 2009 aikana ole!

VAPAA-AIKATOIMI
LASKETTELUREISSU ti 24.2.2009 Himos / Jämsä
* 21 rinnettä, 4 lastenrinnettä, 15 hissiä, 2 tuolihissiä, 4 ilmaista hissiä, snow park/street, FIS-kumpareet,
hands-free lippujärj., pulkkamäki, lasten leikkipaikka. Liput: tuntikortit 6 h = 31 €, 3 h = 29 €. Lisätietoja:
www.himos.fi Itse kukin huolehtii paikanpäällä liput, välinevuokrauksen sekä ruuan. Kyydin hinta 10 €.
Aikataulu ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin.

JÄÄKIEKKOREISSU la 28.2.2009 Oulu
Kärpät-Ilves Matkan hinta 25 €, sis.lipun ja kyydin.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja 16.2.2009 mennessä: vapaa-aikatoimi 050-4437023.

LESTIJÄRVEN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI VUODEN 2009
ASUINRAKENNUSTEN JA ASUNTOJEN KORJAUS-, ENERGIA- JA
TERVEYSHAITTA -AVUSTUKSET
Kunta myöntää korjausavustusta seuraaviin tarkoituksiin:
1. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaaminen
- henkilö yli 65 vuotta tai vammainen
- sosiaalinen ja taloudellinen tarve (tulorajat ja varallisuus)
- enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista (kuitit)
- jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, voidaan myöntää lisäksi 30 %
veteraanilisä
2. Avustusta kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantaminen
- vanhojen, olemassa olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamiseen, ei niiden
korjaamiseen
- parantamisen tarve tulee perustua ympäristösuojelulakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen
- sosiaalinen ja taloudellinen tarve (tulorajat ja varallisuus)
- enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista
3. Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen
- kuntotutkimuksiin, kuntoarvion laadintaan sekä perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun
4. Energia-avustukset pientaloille
- energia-avustuksella tuetaan pientalon energiatalouden parantamista tai pientalossa otetaan käyttöön
uusiutuvaa energiaa
- avustettavia toimenpiteitä ovat mm. ulkovaipan korjaukset ja lämmitystapamuutokset
- avustuksen suuruus enintään 25 % kustannuksista
Valtion asuntorahaston myöntämät avustukset
- hissin rakentaminen
- liikuntaesteen poistaminen
- terveyshaittojen poistaminen
Hakemusaika päättyy 3.4.2009. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Terveyshaittojen
poistamista ja uusien hissien rakentamista koskevia avustuksia voidaan hakea jatkuvasti.
Lisätietoja kaikista avustusmuodoista antavat Olavi Syri puh. 8889 209 tai 044 0668702 ja Jarmo Kanninen
puh. 8889 206.
Lestijärvellä 6.2.2009

Kunnanhallitus

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä järjestämään
toimintaan tarkoitetut KOHDEAVUSTUKSET haettavaksi 27.2.2009 klo 14.30 mennessä.
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Lisätietoja: Tarja Mäkelä, puh. 044-0540839. Hakemukset
liitteineen toimitetaan osoitteella Sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.

JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE
JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE TOIMINNASSA PIAN KUUKAUDEN
Jokivarsikuntien valtuustot hyväksyivät vuoden loppuun mennessä yhteistoimintasopimuksen, jolla kunnat
siirsivät sosiaali- ja perusterveyshuollon järjestämisvastuun erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle 1.1.2009 lukien. Samalla Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin, Vetelin sekä
Tunkkarin kuntayhtymän henkilöstö siirtyi uuden työnantajan palvelukseen.
Siirtymävaiheessa tavoitteena on, että muutos on ensisijaisesti hallinnollinen eikä vaikuta kuntalaisen jokapäiväiseen elämään. Käytännön työ toimipisteissä jatkuu aivan kuten aikaisemminkin. Toimipaikkojen ja henkilöstön yhteystiedot ja puhelinnumerot ovat myös entiset. Uusista puhelinnumeroista ilmoitetaan sitä mukaa
kun numerot vaihtuvat. Joissakin palveluissa, esimerkiksi omaishoidontuessa, on työnjakoa muuttamalla mahdollistettu enemmän työntekijöiden aikaa omaishoidon asiakkaille. Asiakas voi kuitenkin aina ottaa yhteyttä
entiseen tuttuun työntekijään tai toimipisteeseen. Siitä asia hoituu edelleen eteenpäin.
Omaishoidon ohjaajien yhteystiedot ovat:
Lestijokilaakson kunnat: Sinikka Katila 044-7232 312
Perhonjokilaakson kunnat: Karita Eteläperä 040-8435 674

Aikaa myöten tapahtuu myös muutoksia. Ensimmäiset muutokset näkyvät mm. hoitomaksujen yhtenäisissä
taksoissa. Kun on yksi toimija, on myös yhdenmukaiset maksun määräytymisen perusteet. Joillakin asiakkailla
maksut pysyvät ennallaan, joillakin ne voivat vähän laskea ja joillakin vähän nousta. Osa maksuista perustuu
suoraan lakiin tai asetukseen eikä yhteistoiminta-alue voi niihin vaikuttaa.
Yhden toimijan periaate edellyttää myös yhteisiä tietojärjestelmiä. Yhdeksän toimijan siirtyminen yhdeksi teetti
ennen vuodenvaihdetta runsaasti valmistelutyötä ja työ jatkuu edelleen. Yhteisiin tietojärjestelmiin siirtyminen
onnistui kuitenkin kohtuullisesti. Asiakaspalvelutilanteissa saattaa tietojen päivittäminen vaatia aikaisempaa
enemmän aikaa. Kannuksessa terveydenhuollon tietojärjestelmät vaihtuvat vasta kevään aikana.
Kevään aikana valmistuu joka kotiin jaettava esite Jytan palveluista ja yhteystiedoista. Uudet nettisivut ovat
myös työn alla. Netin kautta tietoa löytyy entiseen tapaan kuntien ja Tunkkarin sivuilta sekä hankkeen sivuilta
www.jyta.fi.
Koko Jyta-alueen palvelutoiminnasta vastaavien uudet puhelinnumerot ovat:
Tilaajajohtaja Minna Korkiakoski
Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka
Palvelujohtaja Pekka Kauppinen
- perheiden tukemisen palvelut
Palvelujohtaja Reetta Hjelm
- kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut
Palvelujohtaja Päivi Peltokorpi
- terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

044- 7232 333
044- 7232 334
0400- 145 400
0400- 145 200
0400- 145 300

PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA ESITTÄYTYY
JYTA kutsuu kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista kiinnostuneet Kuntalaiset
YHTEISEEN INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUTEEN
12.2.2009 klo 19.00 Lestijärven kunnantoimistoon. Tilaisuus alkaa klo 18.30 kahvitarjoilulla.
Illassa mukana JYTAn edustajat esittelemässä peruspalveluliikelaitoksen toimintaa sekä
keskustelemassa kuntalaisten kanssa.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE
Palveluasumisen ja kotihoidon tulosalue
Poliittisen valmisteluryhmän vahvistamat hinnat Kotihoidon ja palveluasumisen maksut, 1.1.2009
Kotihoito
Kotipalvelun (ja kotisairaanhoidon) kuukausimaksu
Henkilömäärä Ylittävältä osalta
1
2
3
4
5
6
Maksuluokat
I
II
III
IV

484 €
892 €
1399 €
1731 €
2095 €
2405 €
Käyntipäiviä/viikko
1
2-3
4-5
6 tai enemmän

Maksuluokat
I
12, 5 (%)
8
5
5
4
4

II
20
13
9
8
7
6

III
27
17,5
15
12
11
9

IV
35
22
18
15
13
11

Kotipalvelun tilapäishoito
max. 1 h
9€
1-3 h
15 €
3-6 h
20 €
6-8 h
35 €
Kotisairaanhoidon tilapäishoito
Lääkärin kotikäynti
12,80 €
Muun kotisairaanhoidon työntekijän kotikäynti
8,10 €
Tukipalvelut
Lounas (palvelupisteessä)
4,50 €
Lounas, kotiin kuljettu
5,80 €
Kylvetys/saunapalvelu, omatoiminen
2,50 €
Kylvetys/saunapalvelu
6 €/kerta
Pyykkipalvelu
6 €/kone
Asiointipalvelu
6€
Asiointipalvelu, asiakas mukana
9€
Turvapuhelinpalvelu
23 €/kk
Intervallihoito
Intervalli laitoshoito
intervalli palveluasuminen
Omaishoidon vapaa

Turvapuhelinpalvelu, GSM
25 €/kk
Turvapuhelinpalvelu, oma laite,
hälytys omaisille
13 €/kk
Turvapuhelimen käyttöönottomaksu
20 €
Hyvinvointiranneke
33 €/kk
Kotikuntoutus
8,10 €/käynti
Kuljetuspalvelu (sos.huoltolain muk.)
5,10 €/yhdensuuntainen matka
Siivouspalvelu
Siivouspalvelu
Siivouspalvelu

max. 1 h
max. 2 h
max. 3 h

30,30 €
26,00 € (ei sisällä lääkkeitä, ei kerrytä maksukattoa)
9,90 €

13 €
26 €
39 €

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto B 2. 1h+kk
34,6 m2
vuokra
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

192,03 €/kk

Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 06-8889206.

KAUSTISEN SEUTUKUNTA / YPP
Valtioneuvosto antoi tänään 22.1. asetuksen, jolla alueellista kuljetustukijärjestelmää jatketaan vuoden 2013
loppuun asti. Asetus tulee voimaan 28.1.2009 ja se koskee 1.1.2008 ja sen jälkeen tapahtuneita kuljetuksia.
Uudistuksina tukialuetta laajennetaan Saarijärven-Viitasaaren ja Kaustisen seutukuntiin (sisältäen myös
entisen Ullavan kunnan alueen), jolloin kansallisen kehitysalueen ensimmäinen tukialue on
kokonaisuudessaan kuljetustuen piirissä. Lisäksi kuljetustuen piiriin sisällytetään maataloustuotteiden
ensiasteen jalosteet ja kalanjalosteet
Kuljetustuen hakulomakkeet sekä hakemisohjeet tullaan viemään TE-keskusten internet-sivuille lähipäivien
aikana, tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2008 kuljetuksia (ajalla 1.1. - 31.12.2008 tapahtuneet
kuljetukset) koskeva kuljetustuki on haettava TE-keskuksesta viimeistään 31.3.2009. Tämän jälkeen tullaan
palaamaan jälleen perinteisiin puolivuosittaisiin hakemuskausiin. TUKI2000-järjestelmään tullaan
lähiaikoIna tekemään kuljetustukipäätösten ja hakemuskäsittelyn edellyttämät muutokset.
Lisätietoja yritysneuvojilta: Mikko Hänninen

Sari Torppa

p. 044 561 2152

p. 044 561 2154

Hippo-hiihdot
keskiviikkona 11.3.2009 klo 18.30
Yli-Lestin sos.dem.talolla
Ilmoittautuminen kisapaikalla viimeistään klo 18.15!
Sarjat:
T/P 4, T/P 6, T/P 8, T/P 10, T/P 12
Kaikki palkitaan.

Tyyli vapaa !
Pakkasraja: – 15C (paikan päällä)
Toholammin OP Lestijärvi

METSÄPEURANMAAN MATKAILU RY
KARHU - PEURAN KANNOILLA -Näyttely Metsäpeuranmaan Opastuskeskuksessa
Avoinna 22.2 saakka ke -pe 11.00 – 18.00 la 11.00 – 14.00 , Lauantaisin opastettu kierros, vapaa pääsy.
Näyttelyyn voi tutustua 30.5 asti sopimuksen mukaan
Tervetuloa tutustumaan karhumyyttiin, ritaaleihin ja uskomuksiin sekä paikalliseen historiaan.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.30 – 15.30 kirkonkylän koululla. Kerhossa askarrellaan,
leivotaan, leikitään yms. Ohjaajana Anna Mäkelä
Liikuntakerho tiistaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa. Ohjaajana Tea Kangasvieri
Yli-Lestin 4H-kerho torstaisin klo 17.00 – 18.00 Yli-Lestin koululla. Kerhossa askarrellaan, leikitään,
pelataan yms. Ohjaajana Miisa Jylhä
Lisätietoja kerhoista voit kysyä vs. toiminnanjohtajalta, ohjaajat ilmoittavat kerhoista myös koulujen
ilmoitustauluilla.
Lauantaina 7.2.2009 leivotaan ystävänpäiväleivoksia ja askarrellaan kortteja klo 11 – 14 yläasteen
opetuskeittiöllä. Tarvikemaksu jäseniltä 3€, muilta 5€. Omia eväitä saa ottaa mukaan.
POHJOISMAINEN 4H-LEIRI 22-29.7.2009, Breim Norja
Sogn og Fjordane kutsuu kaikki 14-vuotiaat (1995 syntyneet) ja sitä vanhemmat nuoret pohjoismaiselle 4Hleirille BREIMIIN! Pohjoismaiselle 4H-leirille osallistuu 1000 nuorta eri puolilta pohjolaa ja itse asiassa
maailmaa. Suomesta lähtee leiriryhmiä eri puolilta maata ja juuri nyt on aika tehdä päätös lähteä leirille!
“
Right 4 U” on leirin teema – ja mielestämme tämä leiri on tarkoitettu juuri Sinulle!
Norjassa odottaa: *Villi luonto *Rannikko, vuonot ja vuoret *Suurenmoiset kokemukset *Kansainväliset
tuttavuudet. Ohjelmassa on muun muassa vuorikiipeilyä, ratsastusta, tanssia, konsertteja ja kaksipäiväinen
vierailu johonkin Sogn og Fjordanen piirikunnan ihastuttavaan kuntaan.
Leiripaikka: Breim (Gloppen), Sogn og Fjordanen piirikunta. Breim sijaitsee länsirannikolla, Bergenin
pohjoispuolella. Ks. http://norgeibilder.no.
Lisätietoja leiristä ja sen ohjelmasta saat leirin omilta nettisivuilla: www.nordic4hcamp.no.
Ilmoittautuminen pohjoismaiselle 4H-leirille 2009:
Toimittamalla ilmoittautumislomake omaan 4H-yhdistykseen 31.3.09 mennessä, jolloin leirimaksu on 200
€.
Matkat järjestyvät eri tavoin, mutta takaamme, että jokaiselle löytyy leiriporukka, jonka mukaan pääsee!
Matkan hinta vaihtelee matkustustavan ( bussi, laiva, juna, lento) ja tietysti ryhmän koon mukaan.
Leirin osallistumismaksu 200 euroa sisältää:
Leiriohjelman, ruokailun leiripäivinä, ohjelmassa olevat retket ja aktiviteetit. Leirimaksu toimii sitovana
ilmoittautumisena. Leirimaksua ei palauteta mahdollisen peruutuksen yhteydessä ilman lääkärintodistusta.
Lisäksi jokainen osallistuja vastaa omista matkakuluista kodin ja leiripaikan välillä, matkavakuutukset ja
teltan majoittumista varten.
Hakuaika leirille loppuu 31.3.2009.
TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun? Perhejäsenmaksu vuodelle 2009 on 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi
kaikki perheen yli 6-vuotiaat. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

YSTÄVÄNPÄIVÄ JUHLAT YLI-LESTILLÄ
Sos.dem. talolla lauantaina 14.2.2009
klo 12.00 aloitamme emäntien tarjoamalla pöytäantimilla.
klo 13.00 Tervetuluaispuhe Jukka Hillukkala
Juhlapuhe
Toholammin Op toimitusjohtaja Leena Kälviä
Musiikkia
Kalervo Juusela ja Tapani Lepistö
Ohjelma
Seija Haka, Kaisu Valtonen, Helvi Penttinen,
Aino Rautiainen ja Tapio Isoniemi
Palkintojen arvonta
Lopuksi tanssimme Kalervon ja Tapanin tahdissa.
Lipunhinta 5 € (sisältää kahvin/mehun –pullan ja pitsan)

TERVETULOA!

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
"Grafiikkaan vaihtoehtoja"-kurssi alkaa la 21.2.2009 Reisjärven yläasteella klo 11.00. Ensimmäisellä
kerralla sovitaan seuraavista kokoontumiskerroista. Sitova ennakkoilmoittautuminen 12.2. mennessä opistolle
p. 044 459 6261 ja kaikille ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssin alkua kutsukirje, jossa on ohjeet mukaan
otettavista välineistä. Kurssilla opitaan vanhojen tuttujen tekniikoiden lisäksi uusia menetelmiä. Opettajana
Leila Keski-Korpi.

”Kaksiriviset nousuun”
Harmonikkaviikonloppu la 28.3.2009 – su 29.3.2009, Hirvikosken kurssikeskuksessa, Sykäräinen
Kurssilla on mahdollisuus tutustua kaksirivisten soittotekniikkaan. Opetus sisältää soittoa nuoteista ja on
mahdollista soittaa ns. ”korvakulolta”. johdattelijana asiaan kaksirivisten SM, mestaripelimanni Raimo
Urpilainen. kurssi sopii mm. kaksirivisten soiton opettajille sekä ryhmien vetäjille ja kaikille alan harrastajille.
Soittimen puute ei ole este kurssille osallistuville, kaksirivisiä lainattavissa kurssiviikonlopun ajaksi.
Alustava ohjelma:
lauantaina 28.3. 2009
klo 11.00-12.00
tulokahvi
klo 12.00-16.00
ryhmäsoitto, kaksiriviset
klo 16.00
päivällinen
klo 17.00-19.00
lyhytkurssi viisirivisten soittajille
(säestys ja sointuoppi)
klo 19.00
kahvit

klo 20.30-00.30

harmonikkatanssi
pääsylippu 5 €

sunnuntaina 29.3.2009
klo 9.00
kahvit
klo 9.30 – 13.00 ryhmäsoittoa, kaksiriviset
klo 13.00
ruokailu

Maksut: Kaksiriviset: ruokailu ja kahvit+yöpyminen 78 € + kurssimaksu 15 €
Kaksiriviset: ruokailu ja kahvit (ei yöpymistä) 38 € + kurssimaksu 15 €
Viisiriviset: ruokailu ja kahvit + kurssimaksu 15 €
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: puh. 044 4596261 tai 8623 086
Järj. Suomenselän kansalaisopisto ja Hirvikosken kurssikeskus
TERVETULOA!

