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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden
2016 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 31.12.2015. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 12.2.2016 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 2016 aikana ole!

LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSILISÄHAKEMUS
Hakemus tulee toimittaa 31.1.2016 mennessä päivähoidon ohjaajalle osoitteeseen
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Lapsilisähakemuksia saa kunnantoimistosta tai kunnan nettisivuilta www.lestijarvi.fi
(Lestijärvi-paketti)

KIRJASTO
Kirjasto siirtyy uusiin aukioloaikoihin
1.2.2016 alkaen:
ma 13.00 – 19.00
ti 10.00 – 16.00
ke suljettu
to 13.00 – 19.00
pe 10.00 – 15.00

Hyötyjäteasema
Lainan päivää vietetään maanantaina 8.2.
Kahvipannu kuumana koko päivän, ohjelmassa mm. Vuoden Asiakkaan julkistaminen sekä kirjaston uusien palvelujen esittelyä, tervetuloa!

avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

Toholampi ja Lestijärvi aloittavat yhteistyön valtionavustuksen tukeman Etsivä nuorisotyö- hankkeen tiimoilta
1.1.2016. Lestijärvi on kuulunut Kaustisen seutukunnassa toimivan etsivän nuorisotyön alueeseen (Kaustinen,
Veteli, Halsua). Etsivä työntekijä tulee pitämään majapaikkaa Lestijärvellä kerran viikossa (ja tarvittaessa) ja
neljänä päivänä Toholammilla.
 Etsivä työ on luottamuksellista, maksutonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa ohjaustyötä

15- 29-vuotiaille
 Etsivä työ tarjoaa tukea, auttaa elämäntilanteen selvittelyssä ja löytämään sopivia palveluita, sekä voi tulla
mukaan hoitamaan käytännön asioita nuoren omien toiveiden mukaan
 Etsivä työ ei ole sidottua toimistoon, vaan voidaan tavata vaikka kahvittelun merkeissä. 
Etsivä työntekijän tavoitat pääosin arkisin klo 8 - 16 välillä:

Puhelimitse tai viestillä:
Facebook:
Sähköposti:

040- 150 5234 (myös WhatsApp)
Etsivä Nuorisotyö Toholampi
vuokko.virkkala@toholampi.fi

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (2006/72).

Vapaa-aikatoimi
Fasciarullaustunnit koulun liikuntasalissa ti 19.1., ti 2.2. ja ti 16.2. klo 17.00
Fasciarullauksella hierotaan ja avataan lihaskalvoja. Osallistumismaksu 3€. Omat rullat mukaan jos on,
ohjaajalla on mukana 8 rullaa. Ohjaajana Jonna Jämbäck.
Kevään Zumbat koulun liikuntasalissa
ke 3.2. klo 18.00 Zumba
klo 18.45 lihaskunto
ke 6.4. klo 18.00 Zumba
klo 18.45 zumba circuit
ke 27.4. klo 18.00 Zumba
klo 18.45 reisi–vatsa-pakara-jumppa
ke 11.5. klo 18.00 Zumba
klo 18.45 kehonhuolto
Osallistumismaksu 3€ / ohjaus tai illan molemmat ohjaukset yht. 5€. Ohjaajana Johanna Skantz
Reissu Antti Tuiskun konserttiin Kokkolaan la 20.2.2016.
Lähtö:
klo 16.00 Ojalanperä
klo 16.05 Yli-Lesti
klo 16.15 Lestin koulu
Hinta:
33€ (sis. lipun ja kyydin)
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin 4.2. mennessä 050-4437023 / vapaa-aikatoimi tai 0500-971179 / 4H-yhdistys.
Ilmoittautumisajan jälkeen peruutuksista peritään lipun hinta. Alle 8v. huoltajan kanssa. Konsertti alkaa klo 18.00 ja
kestää noin 2h. Paluu heti konsertin jälkeen.
Talviliikuntakampanja 1.1. – 31.3.2016
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus on kestänyt vähintään 30 min.
Huom! Retkiladun ja Yli-Lestin valaistunladun varteen vihot toimitetaan vasta, kun ladut saadaan tehtyä.
Kuntolaatikot sijaitsevat
Yli-Lestillä
*Ojalanperän risteyksessä
*valaistun ladun lähtöpaikalla
kirkonkylällä
*Sammalisentien risteyksessä
*kirjaston postilaatikko rivissä
*venesatamassa, jääladun varrella

Parannassa
*Parannan portin läheisyydessä
*jääladun varrella
Syrissä
*hiihtomajan seinässä
Retkiladulla

Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä tuotepalkintoja. Latujen käyttöasteita seurataan, joten toive on, että hiihtosuoritukset merkataan.
Syksyn kuntokampanja
Kuntokortin palauttaneiden kesken suoritetussa arvonnassa arpaonni suosi seuraavia:
Lahjakortti Kärkkäiselle
Tekninen T-paita
Kassi
Sukat
Juomapullo

Mikko Jämbäck
Marja Koskela
Päivi Virkkala
Ella Koskela
Sini Virkkala

Onnea voittajille! Arpavoitot voi noutaa kunnantoimistolta tammikuun aikana.
-Nuoppari 4. – 9. luokkalaisille avoinna tiistaisin klo 15.00 – 17.30. Vapaaehtoinen välipala 1,50.
-Skräppäyskerho 4. – 9. luokkalaisille koulun käsityöluokassa joka toinen to klo 15.00 – 17.00.
Alkaa 28.1. ja alustavasti viimeinen kerta olisi 28.4.2016 Kerhossa askarrellaan ja skräpätään jokaiselle oma kuvaalbumi. Albumi on hyvälaatuinen, kangaspäällysteinen ja kooltaan 20 cm x 20 cm. Albumi sisältää muovitaskut, joihin valmiit skräppisivut laitetaan. Mukaan omia valokuvia noin 25 – 35 kpl:tta. Valokuvia voidaan muotoilla leikkaamalla ja stanssaamalla. Osallistumismaksu 20€ (sis. kaikki muut tarvikkeet paitsi valokuvat.)
Ilmoittautumiset pe 15.1. mennessä vapaa-aikatoimeen puh 050-4437023. Parhaiten tavoittaa klo 14.00 jälkeen.
Tulossa… Laskettelureissu Himokselle ti 1.3. Tarkempia tietoja mm. helmikuun kuntatiedotteessa.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten
toiminnansuunnittelukierros
Ti 26.1.2016 klo 12.00 Syrin koululla
Toiminnansuunnittelukierroksella kerromme vuoden 2016 kampanjoista, palveluista, tilaisuuksista, tapahtumista,
retkistä ja matkoista.
Toiminnansuunnittelukierroksen tilaisuuksissa järjestetään myös lähiruokabingo, jonka palkintoina
on paikallisten tuottajien tuotteita.
KAHVITARJOILU, TERVETULOA!!

Pirityisten hankeklinikka
Leader-ryhmä Pirityiset ry järjestää hankeklinikan ke 27.1.2016 klo 9.00 – 15.00 Lestijärven kunnantoimistolla.
Tarjolla ohjausta, neuvontaa ja opastusta sekä suunnitteilla että käynnissä oleville hankkeille.
Hankeklinikalla esittäytyvät myös Pirityisten omat hankkeet (hallinto, ISSE, KV-EesTaas, Kylien ääni ja Lyhdetiedotushanke).

Tervetuloa!
Lisätiedot: Pirjo Palosaari-Penttilä 040 865 1454,
pirityiset@pirityiset.fi, www.pirityiset.fi

LESTIN WIRKEÄT jatkaa toimintaansa 19.1. klo 13:00 lähtien
19.1. klo 13:00 Raija Heikkinen (Yli-Lesti) senioritanssi
26.1. klo 13:00 Aarre Similä
Huom! 2.2. EI Wirkeitä henkilökunnan koulutusiltapäivän vuoksi.
TERVETULOA!!

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

15.01. – 18.01.
22.01. – 25.01.
29.01. – 01.02.
05.02. – 08.02.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631

HUOMIOIKAA SEURAAVAA: KELA-KYYTIEN TILAUKSET puh. 0100 85 444
puhelun hinta 1,42€+pvm. Pyytäkää keskusta välittämään Lestijärven taksi!

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Joulukuussa järjestetyissä hirvipeijaisissa arvotun vasan takaronkan voitti Tellervo Ala-Korpi ja lihapurkit menivät
Paavo Pihlaiselle, Reijo Tiitolle ja Mikko Viitasalolle. Onnea voittajille ja kiitokset peijaisiin ja arvontaan osallistuneille.
Ilveksen metsästystä jatketaan samaan tapaan, mikäli kelit sallivat ja sopivat jäljet löytyy. Ilvestä metsästetään pääasiassa porukalla, mutta lumen vähyydestä johtuen pyyntiin ei olla juuri päästy. Loppukauden aikana tilaisuuden tullen ilvestä voi myös ryhtyä pyytämään itsenäisesti ja pyrkiä poistamaan yksilö, joka liikkuu kylien lähistöllä ja pihoilla. Metsästykseen lähdöstä ja kaadosta tulee välittömästi ilmoittaa luvan hakijalle p. 0405903576. (Huom! Ilvesnaaras, jota vuotta nuorempi pentu seuraa on rauhoitettu.)

Suden metsästys 23.1.-21.2.2016
Suden metsästykseen on myönnetty Lestijärven alueelle 2 kpl kannanhoidollista poikkeuslupaa. Lestijärven alue on
jaettu kahteen osaan, yksi luvista on Perhon, Halsuan ja Lestijärven alueelle ja toinen Toholammin ja Lestijärven
alueelle. Halsualta Kauppisen kautta Kinnulaan menevien teiden etelä- ja itäpuoli kuuluu ns. Perhon lupaan. Halsuan
ja Reisjärven teiden länsipuoliset maastot kuuluvat ns. Toholammin lupaan.
Perhon alueen metsästykseen ilmoittautuminen ampumaradan kämpällä 17.1. klo 12-13. Ilmoittautujan tulee hyväksyä allekirjoituksellaan suden metsästysohjeen ja maksaa 10 euron osallistumismaksun käteisellä tilaisuudessa. Kertyneet varat tilitetään Perhon Ms:lle kulujen peittämiseksi. Lisätietoja Tapani Erkkilältä p. 0405903576.
Toholammin alueen metsästykseen ilmoittautuminen 17.1. mennessä Pentti Parkkilalle p. 0503643136.
Huom! Ei jälki-ilmoittautumisia.
Pyyntiin saa osallistua kerralla 50 miestä ja suosituksena on, että pyyntiin osallistuvat ovat kouluttautuneita ja kokeneita pyytäjiä. Pyynti tapahtuu pääasiassa lippusiiman avulla, joten kaikkia osallistujia velvoitetaan hankkimaan välineet esim. sukset ja osallistumaan pyynnin aikaisiin toimiin, kuten siiman levittämiseen ja etenkin sen pois keräämiseen jahdin jälkeen.
Pyynti tulee todennäköisesti tapahtumaan suurelta osin Metsähallituksen mailla, joten jokaisen jahtiin osallistuvan
tulee lunastaa henkilökohtainen lupa numerosta p. 020692424. (25 eur/hlö) virka-aikana. Lupaa ei kannata lunastaa
ennen kuin varmistuu jahdin toteutuminen.
Edelleen kaikki havainnot suurpedoista tulee ilmoittaa välittömästi petoyhdyshenkilöille.

LESTIJOKISEUDUN SUKUTUTKIJAT RY
DNA-SEMINAARI LOHTAJALLA
su 17.1. klo 13.00 – 15.00
Lohtaja-talo, os. Alaviirteentie 4, Lohtaja
DNA-tutkimus sukututkimuksen apuvälineenä.
Asiantuntija Paavo Salonen luennoi ajankohtaisesta aiheesta
Kahvitarjoilu klo 12.30.
Vapaa pääsy. Kahviraha. Tervetuloa!

Investointi- ja aloitustuen hakeminen vuonna 2016
Maatilojen investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti Hyrrän kautta.
Hakemukset käsitellään jaksoissa. Päätökset tehdään noin kahden kuukauden sisällä jokaisen jakson päättymisestä.
Investointituen päätösjaksot vuonna 2016:
16.10.2015-1 5.1.2016, 16.1.- 15.3.2016, 16.3. - 15.8.2016, 16.8. -15.10.2016.
Aloitustuen päätösjaksot vuonna 2016:
1.11.2015 -31.1.2016, 1.2. -30.4.2016, 1.5. -31.7.2016, 1.8. -31.10.2016.

Eläimen rekisteritiedot ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta v. 2016
EU:n eläinpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat ajan tasalla. Viljelijän on
tehtävä ilmoitukset (esimerkiksi syntymä, osto, poisto) nautarekisteriin sekä lammas- ja vuohirekisteriin
aina seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Uuhien ja kuttujen poikimisilmoituksen voi tehdä kuuden
kuukauden kuluessa poikimisesta.
Määräajat perustuvat eläinten merkintä- ja rekisteröintijärjestelmää koskevaan EU-asetukseen. Jos eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, eli sen tukikelpoisuus menetetään koko vuodelta. Vuodesta 2016 lähtien maatila menettää kaikkien eläinten eläinpalkkion
koko vuodelta, jos yli 20 % tilan eläimistä joudutaan hylkäämään.
Myös täydentävät ehdot edellyttävät ilmoitusaikojen noudattamista. Täydentävien ehtojen noudattamatta
jättäminen johtaa kaikkien EU:n suorien tukien (mm. perustuki) ja tiettyjen osarahoitteisten tukien (mm.
ympäristökorvaus ja luonnonhaittakorvaus) tukileikkauksiin tai seuraamuksiin.

Hyvinvointipäivä maatalousyrittäjille
keskiviikkona 27.1.2016 klo 9:30 – 14:40
Kannuksen seurakuntatalo (Valtakatu 13)
”Miten jaksan, millä maksan?”
Tilaisuudessa esitellään myös suosittu oman stressin mittaamiseen tarkoitettu Firstbeat-sykeanalyysi
ja arvotaan kaksi Firstbeat-mittausta.
Esittelypisteillä mukana mm. Mela, Maaseudun tukihenkilöverkko,
Työterveyshuolto, lomituksen paikallisyksikkö, OP, Avain Säästöpankki, LähiTapiola, Firstbeat,
ProAgria Keski-Pohjanmaa, MTK Keski-Pohjanmaa, KPEDU
Kahvi- ja ruokatarjoilu (Mela). Ei osallistumismaksua.
Ruokailujärjestelyjen vuoksi ilmoittautumiset viim. 22.1. 2016
K-P koulutusyhtymä, Ajantasalla-hanke, ritva.jaakkola@kpedu.fi

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Kevään 2016 uudet kurssit
LESTIJÄRVELLÄ:
110419 Valopaja to 18.2. - 17.3.2016 klo 18.00 - 21.00 koululla. Kurssilla valmistetaan erilaisia kehyksiä, palloja
sekä varjostimia, joihin voit lisätä erilaisia valoja. Tarvikeluettelo toimitetaan myöhemmin osallistujille. Ilmoittaudu
29.1. mennessä p. 044 4596261 tai netin kautta: www.opistopalvelut.fi/suomenselka/
110424 Pikkujuttuja betonista 19.2. ja 20.2.2016 klo 18.00 - 21.00 koululla, kuvataideluokassa. Kurssilla voi valmistaa pieniä sisustusesineitä, esim. vateja, alustoja ym. Osallistujille lähetetään tarvikeluettelo myöhemmin. Kokoontumiset pe klo 18.00 - 21.00 ja la 9.30 - 14.00. Ilmoittaudu 19.2. mennessä p. 044 4596261 tai netin kautta:
www.opistopalvelut.fi/suomenselka/
110455 Kiuastonttu la 12.3. - su 13.3. ja 9.4.2016
Lestin koululla. Ilmoittaudu 29.2. mennessä p. 044 4596261
tai netin kautta: www.opistopalvelut.fi/suomenselka/
110418 Rautalangasta puutarhaan ke 6.4. - 4.5.2016 klo 18.00 – 21.00 koululla. Kurssilla valmistetaan rautalangasta vääntämällä koristeita puutarhaan tai miksipä ei sisälle. Tarvikeluettelo toimitetaan myöhemmin osallistujille.
Ilmoittaudu 31.3. mennessä 044 4596261 tai netin kautta: www.opistopalvelut.fi/suomenselka/

KINNULASSA:
610102 Mielenterveyden ensiapu la 5.3. ja 12.3.2016 klo 9.00 - 15.00 Kinnulan kunnantalon valtuustosalissa. Kurssimaksu 50 euroa (Sis. kirjan)
Mielenterveyden ensiapu -kurssi on avoin kaikille niille, jotka toimivat palvelu- ja auttamistyössä, kohtaavat ihmisten
pahoinvointia, tahtovat kehittää ja päivittää omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan psyykkiseen auttamiseen, puheeksi ottamiseen ja hoitoon ohjaamiseen.On hyvin todennäköistä, että olemme jossain elämämme vaiheessa tekemisissä mielenterveyden ongelmien kanssa, joko omakohtaisesti tai jonkun läheisemme kautta. Kurssilla käsitellään
seuraavia aiheita: masennus, ahdistuneisuus, psykoosi, päihdehäiriöt ja mielenterveyden kriisit. Op. Raili Laitinen ja
Hellevi Pekkarinen
820201 Järjestyksenvalvojan peruskurssi 6.2. - 7.2. ja 20. - 21.2.2016 klo 10.00 -18.00 Muholan monitoimitalolla.
Kurssimaksu 100 euroa. Alaikäraja 18 vuotta. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia järjestyksenvalvojina tavanomaisissa yleisötilaisuuksissa ja ravintoloiden portsareina. Kurssille osallistuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan järjestyksenvalvojan tehtävään sopiva.
Ilmoittautumiset viimeistään 1.2.2016 p. 044 4596 261. Kurssi toteutetaan jos vähintään 10 ilmoittautuu. Kurssille
täytyy ilmoittautua henkilökohtaisesti. Op. Kari Rautava
810110 Hygieniapassikurssi + Testi ti 16.2. klo 17.30 - 20.30 koululla. Koulutus alkaa klo 17.30 testi 20.30. Koulutuksessa käydään läpi tärkeimpiä hygieniaan, lainsäädäntöön ja omavalvontaan liittyviä asioita. Koulutusmateriaalia
saa ennakkoon opiston toimistolta. Op. Seija Varila
Henkilöt, jotka haluavat tulla pelkkään testiin toivotaan tulevan paikalle jo klo 20. Ilmoittaudu 9.2. mennessä p. 044
4596261 tai netin kautta: www.opistopalvelut.fi/suomenselka/

LESTIJÄRVEN KUNTA
Puhelinnumerot
Lestijärven kunta

06 8889 111

www.lestijarvi.fi

* fax

06 8637 115

etunimi.sukunimi@lestijarvi.fi

kunnanjohtaja

Esko Ahonen

050 3823 201

toimistosihteeri

Jarmo Kanninen

040 0329 525

kirjanpitäjä

Seija Ring

06 8889 111

rakennustarkastaja

Teemu Jussinmäki

044 0668 702

toimistovirkailija

Päivi Virkkala

040 6504 207

ympäristösihteeri

Arto Hautala (ma)

050 3513 208

Keskustoimisto

Tekninen toimisto

kiinteistöpäivystys

044 0299 511

Maaseututoimisto
maaseutuasiamies

Marketta Similä

044 5242 462

Niina Tiala

050 4437 023

Vapaa-aika
vapaa-aikaohjaaja
Lestin koulu
rehtori

044 0540 839

erityisopettaja

050 3813 030

opettajat

040 6504 231

siivoojat

040 6504 230

Jakelukeittiö

040 6504 234

Keskuskeittiö Kotipirtti

040 6504 254

Kirjasto

040 6504 237

Päiväkoti

044 5436 484

päivähoidon ohjaaja

Merja Lamminpää

Kaustisen seutukunta

050 5370 089
KaseNet

Petri Jylhä

050 5513 030

Marko Muhonen

050 3759 444

Jaana Ojutkangas-Änäkkälä

044 5168 733

Heikki Mastokangas

050 3652 086

Heikki Koskela

044 5629 327

