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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Lestijärven kunnan sivistyslautakunta julistaa uudelleen haettavaksi
KEITTÄJÄN OSA-AIKAISEN TOIMEN ( vähintään 50% kokotyöajasta)
toistaiseksi voimassaolevaksi 1.3. 2014 alkaen.
Sijoituspaikka on kunnan keskuskeittiö ja työhön sisältyy myös viikonlopputyötä.
Eduksi katsotaan kyky itsenäiseen työskentelyyn, alan ammatillinen koulutus ja
käytännön kokemus sekä hygieniapassi. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot
määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan kolmen
kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Työsuhde voidaan täyttää myös
oppisopimuskoulutussopimuksella.
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen on toimitettava 13.2.2014 klo 16.30
mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi. Lisätietoja rehtori Tarja Mäkelä puh. 044 0540839 ja emäntä Sane
Kiiskilä puh. 050 3876277.
Lestijärvi 31.1.2014.

Sivistyslautakunta

KOHDEAVUSTUKSET
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten
itsensä järjestämään toimintaan tarkoitetut KOHDEAVUSTUKSET haettavaksi
28.2.2014 mennessä.
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Lisätietoja: Tarja Mäkelä, puh.
044-0540839.
Hakemukset
liitteineen
toimitetaan
osoitteella
Sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.

STIPENDEJÄ MUUALLAOPISKELEVILLE
NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa
säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja,
myönnetään vuoden 2014 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
31.12.2013. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 14.2.2014 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 2014 aikana ole!

KIRJASTO Ma
Ti
Ke
To
Pe

13.00 – 19.00
suljettu
13.00 – 19.00
11.00 – 16.00
12.00 – 17.00

Kirjaston aukioloajat

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

klo 11.30 - 13.30

TEKNINEN TOIMISTO
AURAUKSET VUONNA 2014
Yksityisteiden auraukset vuonna 2014 hoitaa:
Esa Kiiskilä
Alueella Ruisahontie-Kangasvierentie-Tahitintie-NiemenkyläPeuralantie-Karkauskalliontie puh. Esa Kiiskilä 0451326033
ja Kari Tarvainen 0400830995
Aki Rautapuro, alueella Leskeläntie-Valkeinen puh. 0404167221 ja
Tommi Lappi, puh. 0505847511
Ari Lintilä
Syrinkylän tiet, puh. 0505968514
Juha Koskela hoitaa Lestijärven kirkonkylän alueella sijaitsevien kunnan kiinteistöjen
ulkoalueiden talvikauden konetekniset vuonna 2014, puh. 0505624192.
Kirkonkylän kaavateiden auraukset
Juha Koskela hoitaa kirkonkylän kaavateiden, puhdistamon, venesataman ja rantapolun auraukset ja
kaavateiden ja yleisten alueiden liukkauden torjunnan vuonna 2014, puh.0505624192

VESIMITTARIT
Määräaikaan mennessä vesimittarilukeman ilmoittaneiden kesken suoritettiin viiden
kahvipaketin arvonta. Arpa suosi seuraavia: Tellervo Tuikka, Raija Änäkkälä, Markku
Kujala, Hannele Laasanen ja Liisa Pekkarinen. Voitot voi hakea kunnantoimistolta.
Onnittelemme voittajia. Kiitos kaikille vesimittarilukeman ilmoittaneille!

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET VUONNA 2014
Korjausavustuksia voidaan hakea:
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimenpiteisiin (tulorajat, varallisuusarvostelu)
(veteraanilisä rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille, korotetut tulorajat)
- kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
- terveyshaitan poistamisen edellyttämään korjaustoimenpiteeseen
- hissin rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen, esim. automatisoinnit ulko-oviin ja tarvittavat
luiskat
Huom. myös viemärin liittymiskustannukset kuuluvat avustettaviin vanhusväestön ja vammaisten
asuntojen korjaustoimenpiteisiin.
Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (1-2 asuntoa, tulorajat)
- tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöönottamiseksi, esim. lämmitysjärjestelmän uusiminen, ulkovaipan eristäminen,
ikkunat, ovet ym.
Lähtökohtaisesti kaikissa avustusmuodoissa tulee ennen töihin ryhtymistä olla avustuspäätös ja
tarvittavat luvat.
Hakuajat: Hakuaika päättyy 27.3.2014
- hissin rakentamisen, liikkumisesteiden ja terveyshaitan poistamiseen myönnettäviä avustuksia voidaan
hakea ympäri vuoden.
Hakemukset toimitetaan Lestijärven kunnantoimistolle, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki, puh. 044–0668702 ja Jarmo Kanninen, puh.
040-0329525 sekä ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 7.2.2014

Kunnanhallitus

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA
KASEKAN NETTISIVUT
Maaseutuyksikkö KaseKa:n nettisivut ovat valmistuneet ja löytyvät osoitteesta www.kaseka.fi. Sivustot
tarjoavat maaseutuyrittäjille sekä muille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa maataloushallinnon asioista.
Sivuilta löytyy lisäksi mm. viljelijälle tarpeellisia lomakkeita, tilastotietoa alueen maataloudesta ja
hyödyllisiä linkkejä alan muihin toimijoihin. Sivuilla tiedotetaan myös kuntakohtaisista asioista esim.
kunnan mahdollisista maatalouden kehittämisavustuksista.
Käy tutustumassa www.kaseka.fi
INVESTOINTITUET
Maatilojen investointitukien haku on käynnistynyt. Loput hakuajat vuodelle 2014 ovat 17.2. - 28.3., 14.4.
- 15.8. ja 1.9 - 17.10.2014. Rahoituskohteet ja tukitasot säilyvät pääosin vuoden 2013 tasolla. Lisätietoa
www.kaseka.fi -> investoinnit
ELÄINTEN HYVINVOINTITUKI
Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen on toimitettava jäljennökset terveydenhuoltokäynneistä ja
terveydenhuoltosuunnitelmista kunnan maaseutuviranomaiselle. Terveydenhuoltokäynnit ja -suunnitelma
tulee tehdä vuosittain 30.4. mennessä. Ajalla 1.5.2013 - 30.4.2014 tehdyistä käynneistä ja suunnitelmista
pitää jättää jäljennökset 14.5.2014 mennessä.
VIPU-PALVELU
Maatilojen tiedot on nyt pääosin ajantasaistettu lomakkeen 455 pohjalta. Samalla lomakkeella oli
mahdollisuus antaa asiointioikeudet tilan ensisijaiselle viljelijälle. Asiointioikeuksilla tilan ensisijainen
viljelijä saa Vipu-palvelun käyttöoikeudet sekä mahdollisuuden allekirjoittaa yksin viljelijätukiasiointiin
liittyvät paperilomakkeet. Muilla tilan omistajilla on selausoikeudet Vipu-palveluun. Vipu-palveluun
kirjaudutaan nyt pankkitunnuksilla, henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.
Vanhat Vipu-tunnukset eivät ole enää käytössä
Neuvojan valtuuttaminen Vipu-palvelussa
Tilan ensisijainen viljelijä (jolle on annettu asiointioikeudet lomakkeella 455) voi Vipu-palvelussa
valtuuttaa neuvojan hoitamaan tilan asioita. Valtuutus tehdään Maatilan käyttöoikeudet -osiossa.
Neuvojan valtuuttaminen kunnan avustuksella
Jos ensisijainen viljelijä, jolla on 455 lomakkeella annettu asiointioikeudet maatilalle, kokee
mahdottomaksi käyttää Vipu-palvelua neuvojan valtuuttamiseen, koska ei esimerkiksi omista
verkkopankkitunnuksia, voi hän tehdä valtuutuksen myös paperilla lomakkeella 458. Lomake palautetaan
kuntaan ja kunnan viranomainen tekee valtuutuksen viljelijän pyynnön mukaisesti.
Eu-tukikoulutukset (päätukihaku kev. 2014)
ke 12.3.2014 klo 9-15
Kälviän opisto
ke 19.3.2014 klo10-13
Toholammin kunnanvirasto ( käytännön ohjeita)
MAITOKIINTIÖN SIIRTO 28.2.2014 MENNESSÄ
Maitokiintiön väliaikaista vuokraamista, tuottajien välistä kiintiökauppaa sekä kiintiön yhdistämistä tai
siirtoa peltoalaan liittyen on haettava 28.2.2014 mennessä, jos siirto halutaan voimaan kuluvalle kaudelle.
Maidontuottaja voi vuokrata osan omistamastaan maitokiintiöstä, jos hän harjoittaa maidontuotantoa
vuokraushetkellä sekä vuokrasopimuksen päätyttyä.
Kiintiöitä ei voi vuokrata peräkkäisinä
tuotantokausina (poikkeus: investoivat tilat).
Hakemuslomake 530106 (www.suomi.fi/lomakkeet) palautetaan Pohjanmaan ely-keskukseen 28.2.2014
mennessä. Lisätietoja saa Marketta Similältä, puh. 044-524 2462. Tuottajalle maksetaan C2-alueella
maitokiintiön ylittävältä osin 30 % pohjoista tukea. Maitokiintiöt poistuvat 1.4.2015 lähtien. Nyt
kannattaa miettiä, paljonko kannattaa ostetusta tai vuokratusta maitokiintiöstä.

Vapaa-aikatoimi
Kuntoliikuntaa
* maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosalivuoro
* torstaisin
klo 17.00 – 18.00 naisten kuntosalivuoro
HS-hiihdot

alkavat, kunhan lumitilanne sallii. Kisoista ilmoitetaan
koulun ja Kasen tapahtumakalenterin kautta.

Hiihtokampanja 3.2. -31.3.2014. Suoritusvihot löytyvät jääladun varrelta Parannasta ja koulun rannasta.
Muille hiihtoladuille vihot tulevat, kun ladut saadaan.
HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA
la 22.2. Lumikuningatar -musiikillinen satufantasia Kokkolan kaupunginteatterissa. Reissun hinta lapset
15€ ja aikuiset 20€. Hinta sis. kyydin ja teatterilipun. Alle 8v huoltaja mukaan. Paikkoja rajoitetusti. Esityksen kesto 2 h väliajan kanssa. Eväät mukaan. Sitovat ilm. ke 12.2. mennessä
Lestijärven vapaa-aikatoimi 050-4437023, Lestijärven 4H-yhdistys 0500-971179. Reissu järjestetään yhteistyössä Halsuan, Vetelin ja Kaustisen kanssa
Lähtö

klo 10.30 Ojalanperä
klo 10.45 koulun pysäkki

klo 10.35 Yli-Lesti
klo 10.40 Paranta
Halsua, Veteli, Kaustinen

ma 24.2. nuoppari avoinna yli 16-vuotiaille klo 19.30 – 22.00.
ti 25.2. keilareissu Kokkolaan. (yli 12-vuotiaille)
Reissun hinta 15€, sis. kyydin ja keilauksen. Keilaus Kokkolan uimahallilla klo 13.00 – 14.00
ja keilauksen jälkeen shoppailua klo 16.30 asti. Reissu toteutuu, mikäli ilm. väh. 20. Ilmoittautumiset to 20.2. mennessä Lestijärven vapaa-aikatoimi 050-4437023, Lestijärven 4H-yhdistys 0500-971179
Lähtö: klo 11.00 Ojalanperä
klo 11.15 koulun pysäkki

klo 11.05 Yli-Lesti
klo 11.45 Halsua

klo 11.10 Paranta

ke 26.2. nuoppari avoinna yli 16-vuotiaille klo 19.30 – 22.00.
pe 28.2. matka laskettelemaan tai Angry Birds -puistoon Vuokattiin
Matkan aikataulu varmistuu, kunhan saamme lähtijöiden määrän selville. Varaa retkeen
kuitenkin koko päivä aamusta iltaan. Alle 12 -vuotiailla oltava huoltaja mukana!
Laskettelumatkan hinta sisältäen hissilipun ja kyydin on yli 12v. 50€, 7-12 -vuotiailta 40€ ja
0-6 -vuotiaat kypäräpäiset lapset pääsevät vanhemman seurassa samalla lipulla, samalla
portinavauksella maksutta rinteisiin. Matkan hinta on heiltä15€.
Angry Birds -seikkailupuistovierailun hinta matkoineen on 35€. Alle 4 v. pääsevät
ilmaiseksi puistoon, matkan hinta heiltä 15€.
Ilmoittautumiset ke 14.2. mennessä Lestijärven vapaa-aikatoimi 050-4437023, Lestijärven
4H-yhdistys 0500-971179.
Peruutusehdot: Mikäli matkaa ei peruta 14.2. mennessä, perimme peruutusmaksuna 15€.
Reissu järjestetään yhteistyössä Perhon, Halsuan, Vetelin ja Kaustisen kanssa.

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 06.00 SAAKKA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

07.02. - 10.02.
14.02. – 17.02.
21.02. - 24.02.
28.02. – 03.03.

Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

07.03. - 10.03.
14.03. – 17.03.
21.03. - 24.03.
28.03. – 31.03.

Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
JÄSENKAMPANJA 2014
Kaikkien 15.3.2014 mennessä jäsenmaksun maksaneitten kesken arvotaan EV- Windpowerin
lahjoittama Samsung Galaxy tab2 (arvo 399€)
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
Ostosreissu Kuopion Ikeaan ja Matkus Shopping Centeriin lauantaina 8.3.2014
Lähtö: Toholampi klo 7.00, Parila klo 7.30, Yli- Lesti klo 7.40, sekä meno- että paluumatkalla
pysähdys/kahvitauko Keiteleellä. Paluumatkalle lähdetään klo 17.00. Matkan hinta 25€. Matka toteutuu,
jos lähtijöitä väh. 35. Sitovat ilm. ma 3.3. mennessä vapaa-aikatoimelle 050-4437023 tai 4Hyhdistykselle 0500-971179. Alakoululaiset ja nuoremmat huoltajan mukana. Kauppakeskuksen liikkeet
löytyvät osoitteesta www.matkusshoppingcenter.fi
Reissun järjestävät Lestijärven vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys sekä Toholammin 4H-yhdistys
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun?
Perhejäsenmaksu vuodelle 2014 on 60€ ja sillä pääsevät jäseniksi kaikki perheen yli 6-vuotiaat,
yksilöjäsenmaksu on 30€. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147. Mikäli et ole vielä jäsen,
liittymislomakkeita löytyy 4H-toimistolta.
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4.
Asunto B 1.
Asunto B 2.
Asunto B 3.

2h+kk
44,5 m2
vuokra
276,35 €/kk
2
1h+kk
34,6 m
vuokra
214,87 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra
214,87 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra
214,87 €/kk
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 040-0329525.

KUULONHUOLTOYHDYSHENKILÖ TERVEYSKESKUKSESSA
Lestijärven terveyskeskuksessa toimii 1.2.2014 alkaen kuulonhuoltoyhdyshenkilönä laitosapulainen Sirkka
Jussila, jonka tehtäviin kuuluvat kuulokojeiden puhdistus, huolto ja osien vaihto sekä kuulokojeisiin liittyvä
neuvonta. Asiakasvastaanotto on tiistaisin 12.00 – 15.00 terveyskeskuksen välinehuollon tiloissa, jonne
asiakkaat voivat tulla suoraan ilman ajanvarausta. Yhdyshenkilölle voi myös soittaa ti klo 12.00 – 15.00,
puh. 040 8044 081. Kuulokojeiden patterit asiakkaiden on itse ostettava.

MAKEE OLO -HANKE
JALKATERAPEUTTI Anneli Pirnes Lestijärvellä to 27.3.2014 klo 17 –
Jalkaterapeutti Anneli Pirnes luennoi Yli-Lestin työväentalolla torstaina 27.3.2014 klo 17.00.
Luennon jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tarkemmat tiedot maaliskuun kuntatiedotteessa.
Tilaisuuden järjestää Makee olo –hanke ja se on kaikille avoin maksuton tilaisuus. Tervetuloa!

YSTÄVÄNPÄIVÄ KOTIPIRTISSÄ
Tervetuloa Ysävänpäivän viettoon Kotipirttiin
perjantaina 14.2.2014 klo 13.00
Ohjelmassa Leikkimielinen Bingo (ei lappumaksua)
voffelikaffit

