Lestijärven kunta
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’

Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä

Perushoitajan sijaisuuden Kotipirtissä
ajalle 1.4. - 31.12.2008
Pätevyysvaatimuksena perushoitajan, apuhoitajan tai lähihoitajan tutkinto; suuntautumisvaihtoehtona
sairaanhoito ja huolenpito tai vanhustyö tai perhetyö.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Lestijärven kunnan perusturvalautakunnalle os.
Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI . Lisätietoja: vanhustyön johtaja Raija Heikkinen, puh. 06-8889 250.

Kotipirttiin ja kotihoitoon haetaan

KESÄLOMAN SIJAISIA ajalle 2.6. - 31.8.08.
Ensijaisesti sairaanhoitajan, perushoitajan, kodinhoitajan tai lähihoitajan koulutuksen
käyneitä tai opiskelijoita.
Lisätietoja:

Kotipirtin osalta Raija Heikkinen, puh. 06-8889 250
Kotihoidon osalta Marja-Leena Hakala, puh. 044-5439388.

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
vuonna 2008
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 9.00 ja tarpeen tullen
muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa
virastoaikana.
Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään kunkin kuukauden viimeisenä maanantaina ja tarvittaessa
muulloinkin. Pöytäkirjat julkisilta osiltaan pidetään nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina perusturvatoimistossa.
Sivistyslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana työpäivänä koulutoimistossa.
Sivistys-lautakunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi erikseen ilmoitettavana päivänä.
Maaseutulautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokouksen jälkeisenä torstaina. Kokoukset pidetään
tarvittaessa tiistaisin.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. maanantaina , tarvittaessa
muulloin-kin. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksen jälkeisenä torstaina.
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspäivät ja pöytäkirjojen nähtävänäpito ilmoitetaan kunnan
virallisella ilmoitustaululla.
Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat kuukausittain nähtävillä asianomaisessa toimistossa
neljäntoista päivän ajan seuraavan kuukauden toisesta maanantaista lähtien.
Eri viranhaltijat ovat tavattavissa, mikäli heidän muut virkatehtävänsä eivät sitä estä:
- kunnanjohtaja
ti
- ympäristösihteeri
ma
- rakennustarkastaja
ma - ke
- terveystarkastaja
Reisjärven kunnantoimistossa puh. 040 3008270
- nimismiespalvelut
lupa- ym. hakemusten vastaanotto/luovuttaminen,
- kansaneläkelaitos
hakemusten vastaanotto
Muut palvelut
Oikeusavustaja
Kuluttajaneuvonta

Kannuksen kaupunki puh. 8745 259
Kokkolan kaupunki puh. 8289 555

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 17.03.2008 klo 14.00 Lestijärven vanhusten palvelutalon ruokalassa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. Jäsenet toivotetaan tervetulleiksi kokoukseen.
Lestijärvi 03.03.2008

Leila Kinnunen, puheenjohtaja

Lukuvuoden 2008-09 TYÖAJAT
Koulu alkaa tiistaina 12.8. klo 9. (Opettajien VESO-päivä 11.8.)
Urheilupäivä lauantaina 6.9.
Syysloma viikolla 42 (13.-19.10.)
Syyslukukausi päättyy lauantaina 20.12.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 5.1.
Hiihtoloma viikolla 9 (23.2.-1.3.)
Hiihtokisat lauantaina 14.3.
Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.

Maaseututoimi
Kansallisen kotieläintuen ennakkohakemukset 17.3.2008 mennessä
Kansallisen kotieläintuen ennakkoa haetaan lomakkeella 139 viimeistään maanantaina 17.3.2008.
Ennakkohaun lomake 139 ohjeineen saapuu postitse kotieläintiloille viikolla 8/2008. Haku koskee sika-,
mulli- hevos- ja emolehmätiloja.
Hallinnollisen maidon viitemäärän ostotarjoukset
tulee jättää Pohjanmaan TE-keskuseen 31.3.2008 mennessä. Ostohinta 4 snt/litra + alv 22 5. hakulomake
238 (http://lomake.mmm.fi).
Kunnan maksamat maataloustuet 2008
Lestijärven kunta tukee maataloutta seuraavasti:
- peltoalatukihakemusten täyttö, 25 e/tila
- hyötyeläinten jalostussuunnitelmien perusmaksu n. 70 e/tila
- eläinlääkärin matkakorvaukset hyötyeläimen hoidosta 30 km:ä ylittävältä osin
- talousvaikeuksissa olevien tilojen LIKVI-laskelmat, 50 %, enintään 300 e
- nuoret viljelijät: isännyyden aikana 1. viljelysuunnitelma 80 %, 1. jalostussuunnitelma 80 %, kaupanteon jälkeen 5 vuoden aikana tilalle tehtävä seurantalaskelma 80 % niiltä osin kuin laskelman tekemiseen ei saa tukea muualta.
- ympäristölupa, 50 %, enintään 200 e
- tuotannollisen rakennuksen alustavat kustannusarvot, 50 % kustannuksista, enintään 250 e
- täydentävien ehtojen tilakäynnistä aiheutuvat matkakorvaukset 30 km:ä ylittävältä osin.

Maksullinen lomitus
Lestijärven kunta tukee maksullista lomitusta 3,15 e/h , enintään 120 h/yrittäjä.
Muu
Lestijärven kunta tukee 50 eurolla maatalous- tai ammattioppilaitoksesta valmistuvaa lestiläistä, joka ei ole
saanut kunnan stipendiä ylioppilaaksi pääsyn johdosta.
Määrärahat jaetaan hakemusjärjestyksessä ja niin kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset keväällä 2008
Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä
viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa.
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ko. käyttäjäkoulutuksia (=ruiskuttajakoulutuksia) mm. seuraavissa
paikoissa:
Toholampi, kunnantalo
ti 1.4. 9.30 - 14.00
Lestijärvi, kunnanvirasto ma 17.3. 9.30 - 14.00
Kannus, Maaseutuopisto
pe 6.6. 9.30 - 14.00
Koulutus toteutuu, jos ennakkoilmoittautuneita on vähintään 8 hlö/tilaisuus. Koulutuksen hinta tarjoiluineen
on 60 €. Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä, pankkikortti ei käy. Ilmoittautumiset viim. viikkoa
ennen ProAgriaan puh. 020 747 3256 tai irma.leppala@proagria.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään
tilatunnus ja puh.nro.
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 1.-3. ja 7.-8.4.2008 Kannuksessa
Koulutus täyttää luomusopimuksen koulutusvaatimuksen.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Jari Tikkanen p. 020 747 3274 tai jari.tikkanen@proagria.fi
Kurssin hinta 60 €/pv + alv 22 %. Sis. opetuksen ja kurssimateriaalin.

MTK-Lestijärvi
kevätkokous ja viljelijöiden ympäristötukikoulutus torstaina 3.4.2008 Lestin koulu,Fysiikan luokka
klo 18.30 Kahvitarjoilu
19.00 Uutta ympäristötuessa
Pohjanmaan TE-keskus
20.30 Tuottajayhdistyksen kevätkokous
21.00 Maaseutuasiamiehen puheenvuoro
21.20 Investoinnit käyntiin
MTK Keski-Pohjanmaa
21.30 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

YRITTÄJÄT!
Lestijärven kunnan tuet yrityksille
-aloittavan yrityksen avustus, 50 % kustannuksista , enintään 504,56 e
-koulutus- ja konsultointiavustus, 50 %, enintään 504,56 e
-messu- ja näyttelytuki, 50 %, enintään 336,38 e
-työllistämistuki, työttömän lestiläisen työllistäminen kokoaikaisesti, 84,09 e/kk, enintään 12 kk
Tukiehdot
- yrittäjä on lestiläinen
- yritystuesta on sovittu ennen kustannusten syntymistä maaseutuasiamiehen tai kunnanjohtajan kanssa.
Jokaiseen tukimuotoon liittyy lisäehtoja, joista yrittäjä saa tiedon kunnanvirastosta tai kunnan
www.lestijarvi.fi -sivulta..
- Tukea ei myönnetä, jos yrittäjällä on mahdollisuus saada tukea samaan tarkoitukseen muuta kautta.
- Tuki myönnetään hakemusjärjestyksessä ja määrärahojen puitteissa.
Yrittäjän iltakoulu 27.3.2008 klo 18.30 Kokkolan kaupungintalolla
Teemana on yrittäjän henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Kouluttajana Satu Silvo aiheesta: Muutos
parempaa vaatii rohkeita askelia. Satu Silvo on näyttelijä, yrittäjä ja suosittu luennoitsija. Tilaisuuden
lopuksi on kahvitarjoilu. Ilmoittaudu: tapiola.fi/iltakoulu. Lisätietoja Nina Hedström, puh. 050 516 7602.

VAPAA-AIKATOIMI
Hopeasompahiihdot to 13.3. klo 18.30 Yli-Lesti
- Ilmoittautuminen klo 18.15
- kisat alkavat
klo 18.30.
- Sarjat 4-16v., pakkasraja on – 15 astetta (paikan päällä).
Tulossa…
KUNTAOTTELU Ullavassa perj. 14.3.2008 klo 18.00, tyyli vapaa. Tarkempi info jaetaan koulujen kautta.
Kävelykampanja 1.4. - 30.4.2008
Kampanjan aikana suoritusvihkoihin merkitään kävelykilometrit. Suoritusvihkot löytyvät Yli-Lestillä
kuntoradalta, Kirkonkylällä kunnantoimistolla kuntolaatikosta, Syrissä hiihtokämpältä.
Kampanjaan osallistuneiden kesken arvontaa.

Kirjasto
Hiihtolomavisa koululaisille 14.3. saakka. Tehtäviä saa kirjastosta!
Japani-ilta Pääkirjastossa ma 10.3. klo 19.00. Raita Pyhälä kertoo maasta ja näyttää dia-kuvia matkaltaan.
Teetarjoilu. Tervetuloa!
Pääsiäisajan aukiolo:
To 20.3. Pääkirjasto avoinna klo 10.00-14.00 To 20.3. Yli-Lestin lainausasema suljettu

HAMMASHOITOLA
Hammashoitola puh. 06-8889 248
Hammaslääkärin vastaanotto:
parittomalla viikolla maanantai
parillisella viikolla torstai
Olemme aloittamassa SUUHYGIENISTIN vastaanottoa aikuispotilaille. Mm. hammaskiven poistot,
putsaukset. Lisätietoja hammashoitolasta. Mikäli olet kiinnostunut suuhygienistin palveluista, ilmoita siitä
hammashoitolaan, jossa keräävät päivän ”täyteen” ko.palvelulle ja sen jälkeen hammashoitola tilaa
suuhygienistin paikalle.
Hammaslääkäripäivystys 1.1.2008 alkaen
Alueellisen yhteisen kiireellisen suun terveydenhoidon päivystyksen viikonloppuisin ja arkipyhinä järjestävät
1.1.2008 alkaen yhteistyönä seuraavat terveyskeskukset, joiden hammaslääkäri ja hammashoitajat osallistuvat
päivystyksen hoitamiseen: Kokkolanseudun terveyskeskus ky, Himangan, Kannuksen, Kruunupyyn,
Lestijärven, Perhon, Toholammin terveyskeskukset sekä Tunkkarin kuntayhtymä.
PÄIVYSTYSAIKA JA –PAIKKA: Päivystys toimii klo 9.00- 11.00 lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
Kokkolanseudun terveyskuntayhtymän hammashoitolassa, os.: Mariankatu 28, 67200 KOKKOLA.
Päivystykseen voi tulla suoraan ja odottaa vastaanotolle pääsyä tai soittaa etukäteen mieluiten heti aamulla klo
9.00, puh. 06-8287487.
Päivystysaikana hoitoa annetaan vain kiireellistä ensiapua tarvitseville ja suoritetaan vain ensiavuksi
tarpeelliset toimenpiteet.
Kiireellistä ensiapua annetaan esim. seuraavissa tapauksissa ja oireissa:
- äkillinen kova kipu, joka häiritsee yöunta ja johon särkylääke ei enää auta
- verenvuoto, jota ei kotikonstein saada loppumaan
- voimakas turvotus, johon liittyy hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai korkea kuume
- hampaan irtoaminen tapaturmaisesti
- tuore hammasvamma, johon liittyy hengitys-, nielemis-, syömis tai suun avaamisvaikeuksia
Kiireellistä ensiapua ei tarvita esim. seuraavissa tapauksissa ja oireissa:
- useita päiviä jatkuneita, lieviä tai vähän haittaavia oireita
- lohkeama, paikan tai nastahampaan irtoaminen
- proteesin rikkoontuminen
Päivystyskäynniltä peritään 18-v. täyttäneiltä asiakkailta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain- ja
asetuksen mukaiset käynti- ja toimenpidemaksut.

Terveyskeskus
Reseptit uusitaan tiistaisin ja torstaisin lääkärin vastaanotolla.
Huomioikaa, että reseptejä ei uusita samana päivänä kun toimitatte reseptin uusittavaksi.
Verenpaineiden mittaamiset, ompeleiden poistot, injektiot ym. hoitajan vastaanotolla tapahtuvat toimenpiteet
ilman ajanvarausta aamuisin klo 8 - 10 välillä. Jos tämä aika ei sovi teille varatkaa ko. toimenpidettä tai
asiaa varten aika hoitajalta erikseen.

YPP TIEDOTTAA
KULJETUSTUKI NYT MYÖS KAUSTISEN SEUTUKUNTAAN
Kuljetustukea maksetaan pk-yritysten (työntekijöitä alle 250, liikevaihto enintään 50 M€ tai taseen
loppusumma enintään 43 M€) jalostamien tuotteiden kuljetuksista. Kuljetustukea voidaan maksaa myös
maataloustuotteiden ensiasteen jalosteiden kuljetuksesta.
Kuljetustukea voidaan maksaa:
1.
2.

vähintään 266 km:n pituisista rautatie – ja autokuljetuksista
yhteensä vähintään 266 km:n pituisista rautatie- ja autokuljetuksista, jotka muodostavat yhtenäisen
kuljetusketjun

Tuen suuruus on kuljetusmatkasta riippuen 7 - 29 % kuljetusmaksusta. Tukiprosentti nousee kuljetusmatkan
kasvaessa. Kuljetustukea maksetaan myös satamatoiminnoista, joihin liittyen minimikuljetusmatka on 101 km.
Kuljetustukea ei makseta yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista eikä käytettyjen
tavaroiden kuljetuksesta.
Tukea haetaan TE-keskukselta puolivuosittain. Kuitenkin vuonna 2008 tukea haetaan koko kalenterivuodelta,
ja hakemus on toimitettava TE-keskukselle 31.3.2009 mennessä. Hakemukseen liitetään kuljetuskirja tai muu
TE-keskuksen hyväksymä luotettava selvitys kuljetuksesta. Kuljetustuki maksetaan, jos kuljetusmaksu on
vähintään 30 euroa lähetykseltä ja maksettava kuljetustuki on vähintään 360 euroa hakemuskaudessa.
KEHITTÄMISTUKI, YRITYSOSASTO
• yli 10 henkilöä työllistävät yritykset
• kehittämishankkeet; liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja
tuotantomenetelmien kehittäminen, max tuki 50 %
• investoinnit; koneet, laitteet, kalusto, rakentaminen (kiinteistöjen ostoa ei tueta) max 35 %
• palkkamenoja aloittavan innovatiivisen pienen yrityksen yrittäjän laskennalliseen palkkaan yhden
vuoden ajalta
YRITYSTUET, MAASEUTUOSASTO
• mikroyritykset eli alle 10 henkilöä työllistävät
• investointituki, rakentaminen, koneet, laitteet, kalusto, aineettomat oikeudet esim. lisenssit max 35 %
• kehittämistuki (max 50 %) asiantuntija-avun hankkimiseen; 1) uusien tuotteiden tai palvelujen
kehittäminen 2) uusien markkinoiden etsiminen 3) tuotteiden laadun parantaminen 4) toiminnan
tehostamisen tai laajentamisen suunnittelu 5) liiketoimintaosaamisen kehittäminen
• käynnistystuki; ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaukseen yhdelle henkilölle enintään 24 kk,
kahdelle 12 kk tai neljälle 6 kk, tuki 50 % bruttopalkasta
YRITYSTUET, LEADER+
• pienimuotoiset yritystuet Pirityisten Kylä maailmassa -ohjelman mukaisesti
Lisätietoa yritysneuvojilta:
Mikko Hänninen
Halsua, Perho, Lestijärvi
p. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi

Sari Torppa
Kaustinen, Veteli, Ullava
p. 044 561 2154
sari.torppa@kase.fi

Hakuaika musiikkiopistoon ja musiikkileikkikouluun
Viitasaaren alueen musiikkiopiston musiikkileikkikouluun otetaan 0-6 -vuotiaiden lasten ilmoittautumisia
vastaan. Ilmoittautumislomakkeita muskariin ja hakulomakkeita musiikkiopistoon on saatavissa Lestijärven
kunnantalolta tai internetistä www.viitasaari.fi / palvelut asukkaille / opetus ja koulutus / viitasaaren alueen
musiikkiopisto, mistä löytyy myös tietoa musiikkiopiston toiminnasta. Musiikkiopiston ja
musiikkileikkikoulun opetusta järjestetään Viitasaarella, Kinnulassa, Pihtiputaalla ja Keiteleellä.
Musiikkiopiston lestijärveläisille ja kinnulalaisille hakijoille pidetään pääsykokeet keskiviikkona 23.4.2008
Nurmelan koululla, Keskustie 27, Kinnula, Hakuaika musiikkiopistoon on 17.3. - 4.4., opetettavia aineita
ovat piano, viulu, alttoviulu, sello, harmonikka, kitara, sähkökitara, sähköbasso, rummut, huilu, klarinetti,
saksofoni ja laulu (klassinen ja kevyt).
Lisätietoja saa rehtorilta, 044-459 7359, mikko.saikkonen@viitasaari.fi.

TOHOLAMMIN SEURAKUNTA
"MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN OMAISET
Seurakunnassamme suunnitellaan ryhmän perustamista mielenterveyskuntoutujien omaisille. Tarkempia
tietoja ja ilmoittautumiset 25.3. mennessä Anniina Lintilä puh. 050-3845766 tai Pia Suihkonen puh.
044-0819314."

Reisjärven Diabeetikot Lestijärven alaosaston
järjestämässä ystävänpäivätilaisuudessa
verensokerin kävi mittauttamassa 43 henkilöä.
Arpajaisissa voittivat seuraavat henkilöt:
Fysiokolmion lahjakortti:Lea Pihlainen
Kälviän Apteekki: Ceralan-voide Anja Tuikka, Multi-tabs Jami Huhtala, Idoform-tabletit Hanne Rautapuro,
Novo: heijastinliivit:Taimi Mattila, Hilkka Laasanen ja Raili Pasanen
Tupperware-eväsrasia:Kimmo Jormalainen, kynttilät:Pentti Brandt ja Osmo Tuikka, sukat Laila Ala-Korpi,
kahvipaketit Leila Kinunen ja Pentti Brandt, mehu Reetta Sassali,mainoskuppi Kalevi Brandt
Onnea voittajille ja kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille. Arpajaisvoitot saa hakea Kulmapuodista sen
aukioloaikoina.!.

KOIRANÄYTTELY
Lestijärvellä, Discolandin alueella Lauantaina 5.4. 2008
Arvostelu alkaa klo 10.
Metsästyspystykorvat ja lappalaiset paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5 ja suuret ja pienet ajokoirat FCI:n
ryhmästä 6 ja FCI:n ryhmä 7/8, myös pennut.
Kaikki mukaan Lestijärvellä järjestettävään koiranäyttelytapahtumaan. Näyttelyyn odotetaan
satoja koiria ja runsaasti yleisöä.
Alueella myynnissä kahvia ja purtavaa ym. ym.
Liput: Aikuiset 2 euroa/ alle 18v. ilmaiseksi
Tervetuloa!
Lestijärven Metsästysyhdistys ry./ Näyttelytoimikunta
Ps. Näyttelyalueella mahdollisuus myydä omia tuotteita, myyntipaikka 10 €/pvä. Varaa p. 0405903576.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Liikuntakerho maanantaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa Ohjaajana Tea Kangasvieri
Koirakerho tiistaisin klo 18.00. Kokoontuminen kotitalousluokassa. Ohj. Veera Kiviniemi ja Milla Jokela
Kokkikerho keskiviikkoisin klo 15.00 kotitalousluokassa. Tarvikemaksu jäseniltä 1€/kerta, ei-jäseniltä
2€/kerta. Ohjaajana Henna Honkaperä
Heppakerho aloittaa lauantaina 29.3. klo 16.00 Tikassa tallilla, os. Tikantie 164. Ensimmäisellä kerralla
sovitaan ryhmistä, hoitohevosista ja tallipäivistä. Kerhomaksu 10€/henkilö ajalta 29.3. – 31.5.2008. Vain
vuoden 2008 4H-jäsenmaksun maksaneet ovat tervetulleita, koska heillä on voimassa tapaturmavakuutus.
Ohjaajina Elli Tiala ja Maria Väisänen
Ilmoittautuminen valtakunnalliselle POIJU-leirille päättyy 31.3.2008
JÄSENEDUT 2008 LESTIJÄRVELLÄ
Aikun Antiikki ja Keräily
-20% normaalihintaisista vaatteista
Lestipuu Oy
-5% henkilökohtaisesta majoituksesta
Kauneushoitola Hannele
-10% normaalihintaisista hoidoista ja Aquatonale-tuotteista
Tilitoimisto Tarja Kangasvieri
-15% kirjanpitopalveluista
TH-Toimistopalvelu
-10% kirjanpitopalveluista
Salon Erä- ja luontomatkailu
-15% vuorokausihinnasta
Lisää jäsenetuja löydät netistä osoitteista:

http://www.4h.fi/nuorten_sivut/4h-jasenyys/jasenedut
www.euro26.fi
http://keski-pohjanmaan4h-piiri.yhdistykset.4h.fi/4hjasenyys/jasenedut/

TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN
PE 28.3.2008 KLO18.30 YLÄASTEELLA.
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja 4H-nuorten palkitseminen
Tervetuloa!

4H-yhdistyksen hallitus

Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi
TONNITALKOOTYÖN HAKIJOIKSI voivat ilmoittautua kaikki Lestijärvellä kirjoilla
olevat yli 14-vuotiaat (14 v. vanhempiensa kirjallisella suostumuksella) koululaiset ja
opiskelijat, joilla ei ole mahdollisuutta muuten saada kesätyöpaikkaa esim. lomitus tms.
Etusijalla ovat ensimmäistä kertaa työhön tulevat. Ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjeet
työpaikan hakemiseen 4H-toimistosta p. 0500- 971 179.
TONNITALKOOTYÖPAIKKA ilmoituksia otetaan vastaan. Voitko tarjota pariksi viikoksi (60,5 tuntia tai
vähemmäksikin aikaa) työtä 14 – 16-vuotiaalle nuorelle? Ota yhteyttä 4H-toimistoon p.0500- 971179.

Suomenselän kansalaisopisto
Bändikatselmus pe 28.3. Kinnulan seurojentalolla klo 20 alkaen

Lestijärven Kiiston palloilujaosto
Lestijärvellä pidetään keskiviikkona 12.3.2008 klo 18.30 alkaen pesäpallon seuratapaaminen yhdessä
Toholammin Urheilijoiden ja Kinnulan Kimmojen kanssa. Vieraaksi saapuu Pohjois-Suomen Pesiksen
toiminnanjohtaja Kimmo Hirsilä. Kaikki pesäpallon ystävät ovat tervetulleita tapahtumaan, mutta erityisesti
Kiiston johtokunnan ja palloilujaoston jäsenten läsnäolo olisi enemmän kuin suotavaa. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA!!!

NUORTEN PIIRIKUNNALLISET HIIHDOT
keskiviikkona 19.3.2008 klo 18.00 Yli-Lestillä
Hiihtotyyli vapaa
Sarjat/matka:
12v/ 2 km

6v/ 400 m
14v/ 3 km

8v/ 1 km
16v/ 4,5 km

10v/ 2 km
Kaikki palkitaan!

Osallistumismaksu 5 € (Kiiston jäseniltä ei osallistumismaksua)
Ilmoittautuminen klo 17.00 mennessä paikan päällä. Lisätietoja Niina Tiala puh 0400 730368
Järj. Lestijärven Kiisto

LATURETKI
su 30.3.2008 klo 10.00 – 13.00
Latu jäällä välillä kirkonkylä – Paranta –Yli-Lesti. Parannassa mehu-/arvontapiste – myös makkaranpaisto
mahdollisuus (omat makkarat mukaan). Osallistujien kesken arvontaa! Säävaraus.
Järj. Lestijärven kunta ja Kiisto
RETKILUISTELUA?
Lestin koulun ja Parannan uimarannan välille koetetaan saada aurattua retkiluistelurata.
Mikäli homma onnistuu, ei muuta kuin kuntoilemaan ja nauttimaan luistelusta kevätjäillä!

UIMAHALLIRETKI NIVALAAN
Retki järjestetään 29.3.2008 Kinnuskuljetuksen linja-autolla. Mukaan pääsevät 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Aikataulu: Yli-Lestin koulu klo 9.30, Lestijärvi Parila klo 9.40, Syrin koulu klo 9.50. Paluu noin klo 15.00.
Matka ja uintilippu ovat ilmaisia, matkan järjestää LC-Lestijärvi. Ilmoittautumiset 20.3.2008 mennessä puh.
050 5349308 Esko J. Tuikka.
Tervetuloa mukaan – vauvasta vaariin

Yli-Lesti –seuran

PÄÄSIÄISKOKKO
Poltetaan pääsiäislauantaina kello 20.00 vanhan koulun tontilla.
Myytävänä kuumia makkaroita ja virvokkeita.
PS. Kokolle voi tuoda potettavaksi risuja, oksia, palavaa rakennusjätettä ym.
Yhteydenotot Raimo Savolainen puh 050 5204418

LESTIJÄRVEN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI VUODEN 2008
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 uuden pääasiallisen lämmitysjärjestelmän käyttöönottoa
- avustuksen piiriin kuuluvat tarvittavat laiteinvestoinnit
- avustuksen määrä kaukolämpöön liittyminen 10 %
- muiden lämmitysjärjestelmien uusiminen 15 %
Valtion asuntorahaston myöntämät avustukset
- hissin rakentaminen
- liikuntaesteen poistaminen
- terveyshaittojen poistaminen
Hakemusaika päättyy 11.4.2008. 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 7.3.2008

Kunnanhallitus

Syrin ja Kirkonkylän välillä olevaa retkilatua on pilattu
ajelemalla sen päällä moottorikelkalla.

MOOTTORIKELKKAILU ON EHDOTTOMASTI
KIELLETTY RETKILADUILLA

