Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2019 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 31.12.2018. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 8.2.2019 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 2019 aikana ole!

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

klo 15.00 – 18.00
Lisätietoja: Millespakka Oy /
Ira Kekarainen 044 - 2844 183

KIRJASTO
Kirjaston aukiolo:
ma 13.00 – 19.00
ti 10.00 – 16.00
ke suljettu
to 13.00 – 19.00
pe 10.00 – 15.00

.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2019
Kunnanhallitus päätti julistaa vuoden 2019 avustukset hakuun. Avustukset tulee kohdentaa lestijärveläiseen toimintaan ja myöntämisen edellytyksenä on, että kyseessä on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka
on Lestijärvi tai muuten kuntalaisten hyvinvointiin läheisesti liittyvään palveluun.
Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee toimittaa 31.1.2019 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta,
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Jarmo Kanninen puh. 040 0329 525

LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSIRAHAHAKEMUS
Hakemus tulee toimittaa 31.1.2019 mennessä Kunnantoimistoon osoitteeseen Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tähän päivään mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja
ne tulevat maksuun helmikuussa 2019.
Lapsirahahakemuksia saa kunnantoimistosta tai kunnan nettisivuilta www.lestijarvi.fi (Lestijärvi-paketti)

----------------------------------------------leikkaa tästä ----------------------------------------------------------------------

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 150
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen

Vapaa-aikatoimi
TOTAL BODY maanantaisin klo 19.00 – 20.00
Tehokas, kokonaisvaltainen lihaskuntotreeni niin naisille, kuin miehillekin. Ohjaajana Elina Latonen.
Osallistumismaksu 3€. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa/kerta.
NAISTEN OHJATTU KUNTOSALI joka toinen maanantai klo 18.00 – 19.00. alk. 14.1.
Ohjaajana Eveliina Jussila. Osallistumismaksu 3€. Maanantain molemmat ohjaukset yht. 5€(total body ja
kuntosali). Joka toinen maanantai naisten omatoiminen kuntosalivuoro, mutta jos kiinnostusta ohjaukseen on, niin voidaan järjestää ohjattuna joka maanantai.
SYKSYN KUNTOKAMPANJA
Arvonnassa arpaonni suosi seuraavia
lahjakortti
Anu Eskola
tekninen t-paita
Jorma Tuikka
Lestijärvi pipo
Sisko Hautala
Lestijärvi sukat
Sulo Ala-Korpi
Kiitos kaikille kuntokorttinsa palauttaneille ja onnea voittajille. Voitot noudettavissa kunnantoimistolta
tammikuun ajan.
TALVILIIKUNTAKAMPANJA 1.1. – 31.3.2019
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus on kestänyt vähintään 30 min. Kuntolaatikot sijaitsevat
Yli-Lestillä
*Ojalanperän risteyksessä
Parannassa *jääladun varrella
*valaistun ladun lähtöpaikalla
*Parannan portissa
*SDP:n talon seinässä
Syrissä
*hiihtomajan seinässä
kirkonkylällä *Sammalisentien risteys
*retkiladulla
*Kirjaston postilaatikkorivi
*Venesatama, jääladun varrella
Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita tuotteita.

Suomenselän kansalaisopisto
Itsepuolustuskurssi alkaa ma 21.1. klo 19-20.30 Lestin koululla. Alaikäraja 15 vuotta. Op. Veijo Toivoniemi. Kurssimaksu 15 euroa. Ilmoittaudu viim. 18.1. mennessä netin kautta tai p. 044 4596261.
Kinnulassa alkamassa uusia kevään kursseja:
Hiihtämisen perusteet, löydä hiihtämisen ilo alkaa la 12.1. klo 17-18 Kinnulan ulkoilualueella. Pakkasraja -15°C.
Kylmemmän tai muuten kehnon hiihtosään sattuessa on kuminauhajumppaa sisätiloissa, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin tavoitteena on oppia perinteisen hiihdon perustekniikka ja nauttia tasaisella maalla hiihdosta
yhdessä ryhmän kanssa. (Ei mennä jyrkkiin, isoihin mäkiin.) Kurssilla tutustutaan eri kerroilla rauhallisesti hiihdellen
ulkoilualueen latuihin, HiKi-latuun ja mahdollisesti Jäppäjärven jäälle tulevaan latuun. Hiihto on koko kehoa vahvistava laji, joka kehittää huimasti tasapainoasi ja kestävyyskuntoasi. Ota juomapullo mukaan. Kurssimaksu 24
euroa. Op. Saara Urpilainen. Ilmoittaudu viim. pe 11.1. joko netin kautta tai p. 044 4596261.
Sushin valmistaminen la 26.1.
Kinnulan koulukeskuksen kotitalousluokassa klo 9.30 - 15.30. Tutustutaan sushin valmistukseen makirullan avulla.
Kurssilla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan itsellesi syötäväksi 2 makirullaa. Arveluttaako raaka kala tai merilevä sushissa? Voimme tehdä rullia myös ilman niitä. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aine rajoitteet ilmoittautumisen yhteydessä. Erillisellä jatkokurssilla syvennetään sushintekotaitoja erilaisten nigirien ja gunkanien avulla. Kurssimaksu 10 euroa, lisäksi tarvikemaksu (noin 10 euroa). op. Maija Niemonen. Ilmoittaudu viimeistään 23.1.
mennessä netin kautta tai p. 044 4596261.
Klassisen hiilipiirtämisen kurssi 8.2.-10.2.
pe klo 17-21, la 12-18 ja su klo 12-18.
Klassinen piirtäminen pyrkii realistiseen eli todellisuutta esittävään teokseen, joka perustuu tarkkaan havaintoon
mallista. Viikonloppukurssilla rakennetaan malliksi asetelma, jota opettajan johdolla piirretään koko kurssin ajan.
Kurssimaksu 24 euroa. Opettajalta voi ostaa materiaaleja tarvittaessa. Op. Johanna Kallioinen. Ilmoittaudu viim.
31.1. mennessä netin kautta tai p. 044 4596261

Koulutuspäivä maatilojen varautumisesta
Hyvä viljelijä!
Sähkökatkokset, tulipalo, vaikeat eläintaudit... Miten maatila voi varautua tällaisiin vastoinkäymisiin? Näitä asioita
käsitellään maanviljelijöille tarkoitetussa varautumiskoulutuksessa, jonka järjestää Maanpuolustus ry yhteistyössä
Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Huoltovarmuusorganisaation kanssa. Luennoitsijoina esiintyvät mm pelastuslaitosten,
poliisin, aluehallintoviraston ja Huoltovarmuusorganisaation edustajia.
Keski-Pohjanmaalla varautumiskoulutus järjestetään torstaina 24.1.2018, paikka on Toholammin kunnantalo, kulttuurisali, Lampintie 5, Toholampi. Koulutus on maksuton. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.1.2019. lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy alla olevan linkin takana.
Kurssiohjelma on liitteenä. Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy alla olevan linkin takana.
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/96475
MAATALOUSVEROTUKSEN PERUSTEET
Päivän aikana käydään perusteellisemmin läpi maatalousverotusta, lisäksi käsitellään vähän metsäverotusta ja alvia.
Tilaisuudet ovat erinomainen mahdollisuus tulla päivittämään vero-osaamista sekä kyselemään ja keskustelemaan
verotukseen liittyvistä asioista! Kouluttajana Tili- ja koulutuspalvelu Kirsi Toskala.
KANNUKSESSA ti 22.1.2019 klo 9:30-15, KPEDU Kannuksen toimipaikka, Ollikkalankatu 3, A-luokka
VETELISSÄ ti 29.1.2019 klo 9:30-15, Kunnanvirasto, valtuustosali, Kivihyypäntie 1
KOKKOLASSA to 31.1.2019 klo 9:30-15, KPEDU Ammattikampus, Talonpojankatu 6 , Auditorio Tapanila
Ilmoittautumiset viim. noin viikkoa ennen tilaisuuksia tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/544CD6FD20802B64 tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625. Ei osallistumismaksua. Omakustanteinen lounas.
MAATALOUS- JA METSÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS + katsaus investointitukiin
KAUSTISELLA torstaina 24.1.2019 klo 9:30-12:30, Kaustisen evankelinen opisto, Opistontie 30
9:30 Avaus
9:35 Ajankohtaista maatalous- ja metsäverotuksesta. Verojohtaja Timo Sipilä, MTK
11:00 Kahvitauko
11:15 Veroilmoituksen teossa huomioitavaa - vältä yleisimmät sudenkuopat. Tili- ja koulutuspalvelu Kirsi Toskala
12:10 Ajankohtaista maatilan investointituista. Yritystutkija Heikki Rautio, Pohjanmaan ELY-keskus
12:30 Tilaisuuden päätös
MAATALOUS- JA METSÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS
YLIVIESKASSA torstaina 24.1.2019 klo 13-15:30, Koulutuskeskus JEDU (ammattiopisto), Kuusitie 6
13:00 Avaus
13:05 Ajankohtaista maatalous- ja metsäverotuksesta. Verojohtaja Timo Sipilä, MTK
14:30 Veroilmoituksen teossa huomioitavaa - vältä yleisimmät sudenkuopat. Tili- ja koulutuspalvelu Kirsi Toskala
15:30 Tilaisuuden päätös
Ilmoittautumiset molempiin ajankohtaiskatsauksiin (viim. 21.1.) tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/8EB81C680FD297D1 tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
Ei osallistumismaksua. Tervetuloa!

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Tapaamisia ja kokouksia:.
– Vuoden 2019 ensimmäinen Kahvitilaisuus to 10.1.2019 klo 13 Valtuustosalissa. Uudet jäsenet
terveuloa tutustumaan toimintaamme. Suunnitellaan tulevia tapahtumia. Muista arpapalkinto.
Huom! Palauttakaa Liikunta- ja Vapaaehtoistoiminnan kortteja, niitä myös saatavilla kahvitilaisuudessa. Tervetuloa!
–

Hallituksen järjestäytymiskokous to 24.1.19 klo 13 Valtuustosalissa. Tervetuloa sekä entiset että
uudet hallituksen jäsenet!

–

Kahvitilaisuus ja Hallituksen kokous to 14.2.19 klo 13 Valtuustosalissa. Arpajaiset ja kevätkokouksen valmistelua.

–

Lestijärven yhdistyksen Kevätkokous on ke 27.2.19. klo 13 Valtuustosalissa. Helmikuun tapahtumista tiedotetaan vielä seuraavassa kuntatiedotteessa.

Yleistä:
– Seurakunnan kinkerit ovat tammikuun aikana Lestijärvellä. Tarkemmat tiedot seurakuntauutisissa.
– Kansalaisopiston piirit aloittavat viikolla 2.
– Wirkeät jatkavat kokoontumistaan tiistaisin tammikuulla. Aikataulut tarkentuu myöhemmin.
Liikuntaa:
– Marja-Liisan päiväkävelyt säät huomioiden keskiviikkoisin klo 13, lähtö Rantalankujalta.
– Yli-Lestin aamukävelyt tiistaisin ja torstaisin klo 8 (talviaikaan).
Keskustellaan vielä kirkonkylän sauvakävelyjen ajankohdasta tiistaisin ja torstaisin. Kaikki mukaan, ei tarvitse kuulua mihinkään yhdistykseen

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Joulukuun hirvipeijaisissa vasan takaronkan voitti Jorma Koski-Vähälä. Kiitokset arvontaan osallistujille ja
peijaisissa kävijöille.
Metsäkauriin kesäkokouksessa päätetty kiintiö (5 kpl) on käytetty, mutta kokouksen valtuutuksella johtokunta päätti lisätä kiintiötä 3 kpl. Metsästystä jatketaan tammikuun loppuun tai kun lisäkiintiö on käytetty.
Edelleen voimassa 1 kpl/jäsen tällä kaudella. Kaatajan tulee ilmoittaa heti kaatonsa lainmukaisesti OmaRiista-palveluun, ja aina ennen kaatoa varmistaa onko lupia jäljellä. Kaadon jälkeen ilmoitus kaadosta p.
0405903576.
Riistakolmion talvilaskenta suoritetaan 15.1.-28.2. välisenä aikana heti sopivan kelin tullen. Jäseniä pyydetään ilmoittautumaan laskentaan tammikuun aikana em. puhelinnumeroon. Viime talvena laskenta jäi suorittamatta sopivien kelien ja laskijoiden puutteen vuoksi.

