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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksien laatimisesta pidetään maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 30 §:n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen 3.-16.9.2012
välisenä aikana (14 vrk) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Samalla
kuulutetaan kaavoitettava alue ja kaavan laatija Jukka Kurttila.
Muutokset koskevat kortteleita 25 ja 26 sekä lähivirkistysalueita ja laajennus tilaa
Jormala 6:25.
Ranta-asemakaavan sisältöä käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävillä Lestijärven kunnanvirastossa, aineistoon voi tutustua myös kunnan
kotisivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Kunnanhallitukselle osoitetut mielipiteet tulee jättää nähtävillä oloajan kuluessa
osoitteeseen: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lestijärvi 31.08.2012

Kunnanhallitus

LESTIJÄRVEN KUNNAN PUHELINNUMEROT
MUUTTUVAT 1.11.2012
Lankanumerot eivät ole enää tämän jälkeen käytössä.
Siirrymme kännykkänumeroihin. Uudet numerot
ilmoitetaan lokakuun Kuntatiedotteessa.

Maaseututoimi
SATOVAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Satovahingoista tulee ilmoittaa maataloustoimistoon heti, kun vahinko on huomattu. Jos haetaan
satovahinkokorvausta, ilmoitus on tehtävä ennen sadonkorjuuta.
Vaikka satovahingosta ei tulisikaan maksettavaksi korvausta omavastuuosuuden vuoksi,
vahinkoilmoituksen jättämisellä vältytään seuraamuksilta, jotka aiheutuisivat mahdollisen valvonnan
perusteella. Vahingoista voi ilmoittaa lomakkeella nro 118 (www.fuomi.fi/lomakkeet). Myös uusien
raivioiden satovahingot on syytä ilmoittaa, vaikka korvausta voidaan maksaa aikaisintaan kolmantena
satovuotena.
MAATALOUDEN INVESTOINTITUET
Investointitukea voi hakea maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Tuettu
investointi voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamista,
peruskorjaamista tai hankkimista, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta.
Tuen hakuajat
Tänä vuonna viimeinen hakuaika on 3.9.-19.10.2012.Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea
voi hakea jatkuvasti.
Tärkeää
Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä sopimusta (mm. lopullinen
luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin ELY-keskus on antanut
hakemuksesta tukipäätöksen.
Tukikohteet ja –tasot löytyvät osoitteesta:
http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html. Tuki haetaan lomakkeella 2314,joka
löytyy osoitteesta: www.suomi.fi.

VALOKUVAUSKILPAILU 1.3. - 31.10.2012
Lestijärven kunta järjestää 1.3. - 31.10.2012 valokuvauskilpailun lestiläisille sekä Lestijärven
maanomistajille. Kilpailuteemat ovat: Luonto ja vapaa-aika, Perhe-elämä, Yrittämistä maaseudun ehdoilla
sekä Nuorison elämää Lestijärvellä.
Kilpailukuviksi hyväksytään vain digitaaliset kuvat, jotka on otettu 1.1.2010
jälkeen. Parhaat kuvat palkitaan rahapalkinnoilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät
Lestijärven kunnan www-sivulta osoitteesta: www.lestijarvi.fi.
Lisätietoja saa myös maaseutuasiamies Marketta Similältä, puh. 044 -5242 462

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
klo 11.30 - 13.30

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUNNALLISVAALIT 2012
Sunnuntaina 28.10.2012 toimitettavien kunnallisvaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi
myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia
varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia
haettaessa.
Valtuutettujen lukumäärä
Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 17 valtuutettua 01.01.2013 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärä
Lestijärven kunnassa vähintään kolme äänioikeutettua kuntalaista voi perustaa valitsijayhdistyksen, jolla on
oikeus asettaa ehdokas valtuutetuksi ja saada nimensä julkaistuksi ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitosta tai
yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään syyskuun 18. päivänä ennen kello 16.00.
Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanninen. Postiosoite on Lestintie 39, 69440
Lestijärvi. Puhelinnumero on 06-8889111. Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle
tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.10.2012 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30,
la-su klo 10.00-16.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 17.-23.10.2012. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja
toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun
henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain
muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Jyta) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa
kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko
puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle,
osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 16.10.2012 ennen kello
16.00.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 28.10.2012 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka

Lestijärvi
Kunnanvirasto

Lestijärvellä 28.08.2012
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

.

KIRJASTO

Annika Kiiskilän taidenäyttely 13.8. - 14.9.
Tervetuloa kirjastoon!

Kirjaston aukioloajat:
Ma 13.00 – 19.00
Ti suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 11.00 – 16.00
Pe 12.00 – 17.00

Vapaa-aikatoimi
Kuntoliikuntaa (alkaa viikolla 37)
*Maanantaisin klo 18.30 – 20.00 kirkonkylän kuntosalilla naisten vuoro. Ei ohjattua.
*Tiistaisin lenkki klo 18.00. Alkusyksy kierretään Mattilanlenkkiä sauvoilla tai ilman, lähtö
koululta. Pieni sade ei lenkkeilyä haittaa, mutta jos runsaammin satelee, niin lenkki jää
valiin.
*Torstaisin klo 18.00 naisten kuntosalivuoro Syrissä. Ei ohjattua. Kuntosalimaksu 12€/6kk tai
2€/kerta. 6 kk:n maksu Syrin maa- ja kotitalousnaisille ja 2 euron kertamaksu maksetaan
paikan päällä.
Touhutenavat torstaisin klo 15.15 – 16.00 koulun liikuntasalissa alk. 13.9.
Liikunnallinen touhutuokio alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen.
Lapset ja vanhemmat rohkeasti mukaan!
Kuntokampanja 1.9. - 30.11.2012. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min
kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortin voi noutaa
kunnantoimiston neuvonnasta, kirjastosta tai tulostaa netistä www.lestijarvi.fi. Kuntokortit palautetaan 5.12.
mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien kuntokortin palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti ym.
tuotepalkintoja.
Lisätietoja vapaa-aikatoimesta puh. 050-4437023.
Tulossa…
Ostosreissu Kuopion Ikeaan lauantaina 10.11. Lisätietoa reissusta seuraavassa kuntatiedotteessa.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Kauden 2012-13 metsästysasiat (kesäkokouksen päätöksellä)
Saaliskiintiöt ja rauhoitukset
Kauris on rauhoitettu yhdistyksen alueella kannan taantumisen vuoksi.
Koppelo, riekko ja fasaani rauhoitettu yhdistyksen alueella. Jäsenen saaliskiintiö on
1 metso, 3 uros- ja 1 naarasteeri. Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet
entiset eli metsäkanalinnustukselta rauhoitettu alue on Pappilanpuron, Lehtosenjoen välinen alue
rajoittuen eteläpuolella Kannus-Viitasaari tiehen. Lavan rannasta ensimmäisiin saariin ja Sammalisen
nokan välinen alue kokonaan rauhoitettu metsästykseltä. Jokelan Ossin peltoaukea vanhan Reisjärven tien
varressa ja Tervanen Ojalanperällä kokonaan rauhoitettu. Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan.
Vieraslupien myynti
Lupien myynti Kauppisen huoltoasema, Valkeisen leirintäalue, Elina Tuikka, Aimo Itäniemi ja Tapani
Erkkilä. Lupien ehdot ja hinnat tarkemmin lupien myyjiltä. Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on
voimassa luvassa merkityn ajan. Huom! Metsäkanalintujahdissa isäntä (jäsen) mukana, vieraan saalis
poisluetaan isännän/jäsenen kiintiöstä.
Hirviseurueiden rajat
Päätettiin pitää hirviseurueiden rajat ennallaan.
Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella
23.9. saakka koko yhdistyksen alueella ja sen jälkeen vain omalla hirvenmetsästysalueella. Mikäli jollain
tarvetta kouluttaa koiraa toisen seurueen alueella tai tarvetta koemaastoon hirvenmetsästyksen aikana,
ottakaa yhteys kyseisen alueen jahtipäällikköön.
Tiedotus- ja muut asiat
- Ilveskanta on lisääntynyt huomattavasti, joten haetaan 3 kaatolupaa.
- Keski-Pohjanmaan alueelle myönnetty 1 karhun kaatolupa, joka kaadettiin 20.8. Halsualla.
- Hirvilupien määrä syksylle 81 kpl. Hirvien yhteisluvan jakokokous la 8.9. klo 14
ampumaradan kämpällä. Seurueiden väliset hirviammunnat klo 11 alkaen samana päivänä.
- Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille. (Aimo Itäniemi, Mikko Parkkonen,
Toimi Kalliokoski, Toivo Heinonen, Jorma Tuikka ja Tapani Erkkilä)
- Huom!! Metsähanhen metsästys alkaa 26.9.
- Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla.
- Liian lähellä asutusta ja auton avulla tapahtuva metsästys kiellettyä.
- Kaupallinen toiminta Metsähallituksen vuokra-alueilla kielletty.
- Kotisivut saadaan yhdistykselle syksyn aikana.
Huom! Puinnit ovat myöhässä tänä syksynä, joten kiinnittäkää huomiota siihen metsällä kulkiessa.
Hylsyt ja roskat tulisi viedä pois metsästä ja pelloilta ympäristöä likaamasta.
Tiedustelut metsästys- ja jäsenasioissa:
puheenjohtaja Tapani Erkkilä p. 040 5903576 ja sihteeri Aimo Itäniemi p. 0400 946670
Jahtionnea!

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)

206,22 €/kk

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

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
TYÖKAUSI 2012–2013
Syystyökausi alkaa viikolla 39 (24.9.2012) ja päättyy viikolla 49 (9.12.2012). Syysloma viikoilla 42.
Syyslomaviikolla ei pääsääntöisesti ole opetusta. Kevättyökausi alkaa pääsääntöisesti viikolla 2 (7.1.2013)
ja päättyy viikolla 15 (14.4.2013).
Ilmoittautuminen kaikille kursseille on viim. 20.9.2012: www.opistopalvelut.fi/suomenselka tai
puh. 044 4596261
TAITEEN PERUSOPETUS
Lasten taiteen perusopetus
Lestin koulu ke 14.45-17.00 alkaa 29.8.
op. Paula Tiala
MUSIIKKI
Akustinen kitara
Lestin koulu, joka toinen viikko ma 15.00-17.00
alkaa 1.10. op. Marko Pekkarinen
Kaksirivinen harmonikka
Y-L:n työväentalo, joka toinen viikko la
12.00-14.15 alkaa 29.9. op Raimo Urpilainen
Laulu- ja soitinryhmä
Lestin koulu, joka toinen viikko su 11.30-14.15
alkaa 30.9. op. Raimo Urpilainen
Bändi ryhmät 1-4
Lestin koulu, ma alkaa 24.9. op Harri Pekkarinen.
Ryhmiin jako ja soittoaikojen varaus
musiikkiluokassa 17.9. klo 18.30.
KUVATAITEET
Posliininmaalaus
Lestin koulu, joka toinen viikko la 11.00-14.00
alkaa 29.9. op Marjatta Hietala
Keramiika /lasi –mosaiikkityöt
Lestin koulu, ti 18.00-21.00 alkaa 25.9.
op Irma Kokkonen

KÄDEN TAIDOT
Joulutähtiä ja ikkunahimmelitä
Lestin koulu, ke 18.00-21.00 op. Paula Tiala
14.11.-28.11.
Kierrätetään muovia
Lestin koulu, ke 18.00-21.00 op. Paula Tiala
20.2. – 20..3.2013
Kankaankudonta TB
TB Yli-Lesti, joka toinen viikko ke 9.00-11.15
op Paula Tiala alkaa 26.9.
Kankaankudonta, Laasanen
Laasasen kiinteistö, joka toinen viikko
ke 11.30-13.45 op. Paula Tiala alkaa 26.9.
LIIKUNTA
Iloisesti ikääntyen
Lestin koulu, ti 16.00-16.45 op Marjatta Kettula
alkaa 25.9.
Kahvakuulan perusteet
Lestin koulu, la 14.00-15.30, op Sandra Laitala
13.10.-1.12.2012
Vesiliikunta
Uimahalli Kinnula, ma 17.00-18.15
op Hilkka Pasanen, Jonna Laulumaa, alkaa 1.10.
Kyyditys Kinnulaan lähtee Parilasta klo 16.15.
Kyydin omavastuu 4 €
Jooga
Lestin koulu, ke 19.45-21.15, op Kai Heikkilä
alkaa 19.9.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho torstaisin klo 14.00 – 14.45 Lestin koulun musiikinluokassa. Ohjaajana Henna
Honkaperä
Aamukerho tiistaisin ja torstaisin klo 8.15 - 8.45 Lestin koulun musiikinluokassa, ohjaajana Henna
Salminen
OSTAMME PERKAAMATONTA PUOLUKKAA PÄIVÄN HINTAAN
DISCOLANDISSA MAANANTAISIN JA TORSTAISIN KLO 17.00 – 18.00
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun? Perhejäsenmaksu vuodelle 2012 on 60€ ja sillä
pääsevät jäseniksi kaikki perheen yli 6-vuotiaat. Yksilöjäsenmaksu vuodelle 2012 on 30€. Jäsenmaksun voi
suorittaa tilille 547112 – 518147.
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

TONNITALKOO-HAASTEKERÄYS
Lestijärveläisten nuorten kesätyöpaikkojen turvaamiseksi on käynnissä Tonnitalkoot-haastekeräys. Tämä
haastekeräys on vuosittain muodostanut tonnitalkootilille rungon, jonka avulla nuorille on saatu
järjestettyä kesätöitä. Kesällä 2011 työllistettiin 19 nuorta tonnitalkoiden avulla. Kaikille haastetuille
lähetetään valmiit pankkisiirrot ja haastekeräyksen tiedot julkaistaan aina kuntatiedotteessa. Kun saat
haasteen, toivomme että osallistut siihen maksamalla vähintään 10€ tai haluamasi summan ja
samalla haastat kolme muuta henkilöä mukaan keräykseen. Voit myös osallistua ilman, että sinua on
haastettu, maksamalla summan tilille 547112-4502 ja haastat kolme henkilöä mukaan.
Haasteeseen 2012 vastannut
Brandt Roni
Jussila Kalle
Lindbom Arja
Hietapakka Pirkko
Brandt Teijo
Lamminpää Merja
Tiala Teija
Kiviniemi Kaisu
Kulkkula Suvi
Jokela Liisa
Kivelä Irmeli

Tonnitalkoisiin haastetut
Teemu Tiala, Henri Hautakoski, Timo Kiviniemi
Marko Jussila, Otto Similä, Jari Salminen
Sirkka Tuikkanen, Arja Lindholm, Anne Jylhä
Anna-Liisa Kiviniemi, Päivi Koski-Vähälä, Katja Hietapakka

Tuula Kalliokoski, Annikki Jokela, Anni Parkkonen

Ole sinäkin mukana tukemassa nuorten työllistämistä!
Tonnitalkootyöryhmä kiittää kesäkirppis myyjiä, asiakkaita ja lahjoittajia.

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 06.00 SAAKKA
PE-MA
07.09. - 10.09.
Sakari Similä
040 5040304
PE-MA
14.09. – 17.09.
Jaakko Mattila
0400 365631
PE-MA
21.09. – 24.09.
Pertti Huhtala
050 5207329
PE-MA
28.09. - 01.10.
Sakari Similä
040 5040304
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

05.10. – 08.10.
12.10. – 15.10.
19.10. - 22.10.
26.10. – 29.10.
02.11. – 05.11.

Jaakko Mattila
Pertti Huhtala
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Pertti Huhtala

0400 365631
050 5207329
040 5040304
0400 365631
050 5207329

LESTIN MUTTI
Lestin Mutin 28. numero ilmestyy jälleen loppusyksystä. Lehteen otetaan lestiläisten kirjoituksia ja
valokuvia.
Lähettäkää jutut ja valokuvat joko
Timo Lapille, Lestintie 14, 69440 LESTIJÄRVI, s-posti; timo.lappi@kase.fi, puh. 040 743 3710 tai
Pentti Untiselle, Konttikoskentie 189, 69450 YLI-LESTI, s-posti; pentti.untinen@hotmail.com,
puh. 050 321 7441.
Kiitokset jo etukäteen.

