Lestijärven kunta

16.1.2009
Lestijärven sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 30.1.2009 klo 14.00 mennessä

VAPAA-AIKAOHJAAJAN OSA-AIKAISEN (4 h/pv)TOIMEN.
Tehtävässä vaaditaan valmiutta työskennellä kunnan nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuritoimen tehtävien
suunnittelu- ja kenttätyössä. Hakijalta edellytetään liikunta- ja/tai nuorisoalan koulutusta sekä aikaisempaa
kokemusta ohjaustoiminnasta. Palkkaus KVTES:n mukainen.
Toimi tulisi ottaa vastaan 16.2.2009 alkaen.
Työsuhteeseen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen
rikosrekisteriote.
Hakemukset osoitteella Lestijärven kunta, Sivistyslautakunta, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja koulutoimenjohtaja Tarja Mäkelä puh. 0440-540 839, 06-8889 232.

LESTIJÄRVEN KUNTA

KUULUTUS
Valkeisen ranta-asemakaavan muutos pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 19.1.-17.2.2009.
Muutosalue sijaitsee Lestijärven ja Kinnulan rajalla Valkeisen rannalla n. 17 km kuntakeskuksesta
kaakkoon. Muutoksella on mahdollistetaan Valkeisjärven matkailu- ja virkistyskäytön kehittäminen.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi.
Lestijärvi 16.01.2009

Kunnanhallitus

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka
suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2009 aikana 168 euron 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
hankikirjoitettuna Lestijärven kunnassa 31.12.2008. Hakemukset tulee toimittaa 20.2.2009 mennessä
LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI. Hakemuskaavakkeita saa
kunnantoimiston neuvonnasta. Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.
Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa, muita hakukertoja ei vuoden 2009 aikana ole!

AURAUKSET VUONNA 2009
Yksityisteiden auraukset vuonna 2009 hoitaa:
• Esa Kiiskilä Tahitin-, Ruisahon-, Niemen-ja Päivärinnantiet
puh.8638814 tai 0400-830995,
• Aki Rautapuro, puh. 040-4167221 ja Juha Nevala , puh 0400-792234 Leskeläntiestä Kuruntielle saakka
sekä Tuliniementie
• Ari Lintilä Syrinkylän tiet, puh.044-2967063
Kirkonkylän kaavateiden auraukset:
• Pekka Kangasvieri hoitaa kirkonkylän kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen
pihojen auraukset ja hiekoitukset vuonna 2009 puh. 0500-668189

VESIMITTARIT
Määräaikaan mennessä vesimittarilukeman ilmoittaneiden kesken suoritettiin viiden kahvipaketin arvonta.
Arpa suosi seuraavia: Hannele Jokela, Mika Kangasvieri, Tuula Silta-aho, Hannu Änäkkälä ja Mendis.
Voitot voi hakea kunnantoimistolta. Onnittelemme voittajia. Kiitos kaikille vesimittarilukeman ilmoittaneille!

KIRJASTON AUKIOLOAJAT 1.1.2009 alkaen:
Pääkirjasto
MA 13.00 - 19.00
TI 11.00 - 15.00
KE 13.00 - 19.00
TO 12.00 - 16.00
PE 12.00 - 17.00

Yli-Lestin lainausasema
TO 17.00 - 19.00

Syrin lainausasema on suljettu keväällä 2009
vähäisen käytön takia.

(Sivistyslautakunta 47§/2008) Liikuntarajotteiset ja eläkeläiset, jotka kaipaatte kirjastopalveluja, ottakaa
yhteyttä kirjastotoimenjohtajaan kotipalvelun järjestämiseksi, puh. 050-4355067.

JOULUARPAJAISET
Yli-Lestin koulun väki kiittää Yli-Lestin kyläseuraa luokkaretkikassan kartuttamisesta. Jouluarpajaisten
tuotto oli 124,10 euroa.

MAASEUTUTOIMI
MAITOKIINTIÖN HAKU 28.2.2009 mennessä TE-keskuksesta
Ostotarjous hallinnolle maidon viitemäärästä on lähetettävä 28.2.2009 mennessä Pohjanmaan TE-keskukseen,
os. Pohjanmaan TE-keskus, maaseutuosasto,PL 240, 67101 Kokkola.
Ostotarjous tehdään lomakkeella 281 (http://lomake.mmm.fi). Valtio myy maitokiintiöitä 4 snt/litra +alv 22 %.
SONNIPALKKION HAKU 2009
Hakuajat:
Haku 1/2009
Haku 2/2009
Haku 3/2009
Haku 4/2009

02.-16.2.2009
16.-30.4.2009
03.-17.8.2009
09.-23.4.2009

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä Maaseutuviraston lomakkeella 105 vuodelle 2009 tai Maaseutuviraston
vuodelle 2009 vahvistaman mallin mukaisella atk-tulosteella. Sen voi jättää myös sähköisesti
viljelijäselailupalvelun kautta. Sähköiseen hakemukseen ei tarvita liitteitä, kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä
alkuperäisenä tai kopiona ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo niistä sivuista, joissa on palkkiohakemuksen
kohteena olevien nautojen tiedot.
UUHIPALKKION JA UUHIKIINTIÖN HAKU 2.-27.2.2009
Uuhipalkkiota haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 170A tai Maaseutuviraston mukaisella atk-tulosteella.
Uuhipalkkiokiintiötä koskeva hakemuksen numero on 122 (vuosi 2009) tai vastaavan mallin mukaisen atktuloste.
EMOLEHMIEN TUOTANTOPALKKIO
UROSPUOLISTEN TEURASNAUTOJEN JA TEURASHIEHOJEN TUOTANTOPALKKIO
Tuotantopalkkioita haetaan lomakkeella 144 viimeistään 30.4.2009. Jos viljelijä on jättänyt
osallistumisilmoituksen numero 144 aikaisempina vuosina, ei osallistumisilmoitusta tarvitse jättää uudelleen.
Palkkiohakemusten toimittaminen
Palkkiohakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus
sijaitsee.
VANHAT VIPU-KÄYTTÖOIKEUDET POISTUVAT
uudet tunnukset haettava lomakkeella 405
Viljelijätukien hakemuksia voi vuonna 2009 jättää sähköisesti. Tämä edellyttää sähköisen asioinnin Vipukäyttöoikeuksien hakemista lomakkeella 405. Vanhojen Vipu-käyttöoikeuksien voimassaolo sähköisessä
tukihaussa päättyy 31.3.2009.
Käyttöoikeuksien hakeminen
Vipu-palvelun käyttöoikeuksia haetaan uudella hakulomakkeella nro 405. Sen saa kunnanvirastosta tai sen
voi tulostaa internetistä osoitteesta http://lomake.mmm.fi. Maatilan omistajat voivat omalla allekirjoituksellaan
valtuuttaa neuvojan tai asiamiehen/avustajan käyttämään sähköistä palvelua puolestaan. Ehdoton edellytys
käyttövaltuutuksia haettaessa on, että siihen on kaikkien maatilan omistajien suostumus. Siksi kaikkien
maatilan omistajien on allekirjoitettava lomake (mm. molempien puolisoiden, kun tila on yhteisomistuksessa).
Lisäksi yhtymissä, kuolinpesissä ja osakeyhtiöissä on oltava kaikkien osakkaiden allekirjoitukset tai liitteenä
valtakirja/yhtymäsopimus.
Sähköinen tukihaku
Vuoden 2009 viljelijätukien sähköinen tukihaku on mahdollista. Sähköiseen Vipu-palveluun voi kirjautua
Vipu-tunnusten lisäksi käyttäen pankkitunnuksia tai sähköistä henkilökorttia. Sähköinen tukihaku on kuitenkin
mahdollista vain voimassa olevilla Vipu-käyttöoikeuksilla
Lisätietoja saa Marketta Similältä sekä Mavin internetsivuilta osoitteesta www.mavi.fi/vipu.

TIETOSEPPÄ –hanke järjestää viljelijöille seuraavat tilaisuudet:
MAATILAN VEROPÄIVÄ – ajankohtaista verotuksesta
Kannuksessa ti 20.1.2009 klo 12.30-15.15, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3. Asiantuntijoina
johtaja Timo Sipilä MTK:sta sekä paikallisten verotoimistojen asiantuntijat. Järjestelyjen vuoksi pyydämme
ilmoittautumisia viimeistään 16.1. Maaseutuopistolle, Ritva Jaakkola, p. 06 8748 227, 044 7250 625 tai
ritva.jaakkola@kpedu.fi .Kahvit tilaisuuden puolivälissä (omakust.).
MAATILAN TALOUSPÄIVÄ Toholammilla pe 30.1.2009 klo 10.00-14.15 kunnantalo
Ajankohtaista asiaa kustannusten hallinnasta, investointituista, elinkeinosuunnitelmasta, maanomistajien
mahdollisuuksista hajanaisen peltotilusrakenteen aiheuttamien kustannusten alentamiseksi sekä maaseututoimiston ja pankin puheenvuorot. Mukana Juha Nivala, ProAgria Keski-Pohjanmaa; Juha Patana,
Pohjanmaan maanmittaustoimisto; Soini Kattilakoski, Pohjanmaan TE-keskus; Leena Kälviä, Toholammin
Osuuspankki; maaseututoimistonedustajat. Ruokatarjoilu. Ilmoittautumiset viim. 27.1. Maaseutuopistolle, p.
06 8748 227, 044 7250 625 tai ritva.jaakkola@kpedu.fi
MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS teemapäivä
Ylivieskassa ti 3.2.2009 Ylivieskan ammattiopisto YSO:n auditorio, Kuusitie 6
Kannuksessa ti 3.3.2009 Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3
Aloituskahvit klo 9.30 lähtien, tilaisuudet klo 10.00-14.30
Aiheina maatilan sukupolvenvaihdosluovutuksen verokysymykset, onnistunut sukupolvenvaihdos,
luopumistuki, nuoren viljelijän aloitustuki. Kahvitarjoilu. Ruokailu omakustanteisesti. Ilmoittautumiset
Ylivieskan tilaisuuteen viim. 28.1. ja Kannukseen viim. 25.2. Maaseutuopistolle, ritva.jaakkola@kpedu.fi,
p. 06 8748 227 tai 044 7250 625.
MAATILAN KUSTANNUSJAHTI -ilta Halsualla ti 3.2.2009 klo 19-21, kunnantalolla
Miten kehittää tilan kustannusrakennetta ja kannattavuutta? Miten hyödyntää Tilakunto-palvelua tilan
johtamisen apuvälineenä? Lisäksi tietoa maanomistajien mahdollisuuksista hajanaisen peltotilusrakenteen
aiheuttamien kustannusten alentamiseksi sekä maaseututoimiston ja pankin puheenvuorot.
Mukana Tapio Salmi ProAgria K-P; Juha Patana, Pohjanmaan maanmittaustoimisto; Voitto Kalliokoski,
maaseututoimisto; Tapio Jokela Halsuan OP. Kahvitarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN JÄÄGOLF OY
Lestijärven Jäägolf Oy tekee JÄÄGOLFKENTÄN
(9 reikää / par 36)Lestijärvelle. Kenttä lähtee Jukolan rannasta kiertäen Jänissaaren, Ahonsaaren ja Antinsaaran.
Jäällä liikkuvia varoitetaan jäällä olevista merkeistä ja
tauluista.
Ystävällisesti pyydetään välttämään liikkumista kentällä
moottoriajoneuvoilla. Lämmin Kiitos!
Avajaiset 31.1. klo 11.00 Jukolan rannassa. Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.30 – 15.30 kirkonkylän koululla. Kerhossa askarrellaan,
leivotaan, leikitään yms. Ohjaajana Anna Mäkelä
Liikuntakerho tiistaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa. Ohjaajana Tea Kangasvieri
Yli-Lestin 4H-kerho torstaisin klo 17.00 – 18.00 Yli-Lestin koululla. Kerhossa askarrellaan, leikitään,
pelataan yms. Ohjaajana Miisa Jylhä
Lisätietoja kerhoista voit kysyä vs. toiminnanjohtajalta, ohjaajat ilmoittavat kerhoista myös koulujen
ilmoitustauluilla.
4H-kerhojen toimintakilpailu 2008-2009: VUODEN 4H-KERHO
Vuoden 4H-kerho-kilpailu on käynnistynyt. Kilpailuaika päättyy 30.4. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen
4H-kerhot. Iltapäiväkerhot eivät kuulu kilpailun piiriin. Kilpailuun osallistutaan aineistolla, joka sisältää kaksi osaa:
1) kerholaisten yhdessä tekemä esite kerhon toiminnasta, kerholaisista ja ohjaajista ja 2) 4H-kerhon päiväkirja, josta
selviävät kerhon toimintaa kuvaavat tärkeimmät tunnusluvut ja kerhokertojen sisältö. Päiväkirjana käytetään 4Hjärjestön 4H-kerhon päiväkirjaa. Esitteen toteuttamistapa on vapaa, mutta sen tulee mahtua neljään osaan taitettuna
normaaliin C4-kirjekuoreen päiväkirjan kanssa, jotta hakemus voidaan lähettää helposti postissa.
Millainen kerho voittaa?
4H-kerhojen toimintakilpailussa arvioidaan seuraavia asioita:
1. Esite
Miten hyvin esitteestä näkyy oman kerhon tekemisen meininki?
Miten tulee esiin kerhon päähenkilöiden; kerholaisten sekä kerhonohjaajien toiminta?
2. Kerhon päiväkirja
Miten selkeästi kerhon päiväkirjasta on luettavissa kerhon toimintaa kuvaavat tärkeimmät tunnusluvut?
3. Toiminnan monipuolisuus
Mitä kaikkea kerhoissa opittiin tekemällä?
4. Osallistuminen
Miten paljon kerholaiset osallistuivat suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin?
5. Toiminnan laatu ja pitkäjänteisyys
Miten laadukasta toiminta on aineiston perusteella?
Miten pitkäjänteiseltä kerhotoiminta vaikuttaa kokonaisuutena?
6. Kerhokertojen määrä
Kuinka usein kerho on kokoontunut?
7. Osallistujien määrä
Kuinka aktiivisesti kerholaiset ovat osallistuneet?
Palkinnot
Paikalliset osuuspankit palkitsevat paikallisen tason voittajan 170 euron rahapalkkiolla ja kunniakirjalla.
Maa-kuntatasolla 4H-piiri palkitsee maakunnan vuoden 4H-kerhon. Valtakunnallisen tason voittajakerho
palkitaan 500 euron rahapalkinnolla, toiseksi sijoittunut kerho 350 euron ja kolmanneksi sijoittunut 150
euron suuruisella summalla.
Tärkeät päivämäärät
1.10.2008 kilpailu alkaa
30.4.2009 kilpailuaika päättyy
4.5.2009 mennessä kerhot toimittavat kilpailuaineistot paikalliseen 4H-yhdistykseen
18.5.2009 mennessä paikallinen voittaja valitaan ja 4H-yhdistykset toimittavat voittajan kilpailuaineiston 4H-piiriin
15.6.2009 mennessä 4H-piirit valitsevat maakunnall. voittajakerhon ja toimitt. voittajan kilpailuaineiston 4Hliittoon
11.9.2009 mennessä valtakunnalliset voittajat valitaan
TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim. vanhemmiltasi ja
palauta 4H-toimistoon. MUISTAKAA PALAUTTAA KAIKKI VUODEN AIKANA TEHDYT TEHTÄVÄT,
ENITEN TEHTÄVIÄ VUONNA 2008 TEHNEET PALKITAAN!

Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi
Onko sinulle jäänyt joululta tarpeettomaksi kukkakoreja tai muita koristeita, joita lapset voisivat hyödyntää
askartelussa? Lestijärven 4H-yhdistys ottaa lahjoituksina vastaan kaiken askarteluun sopivan materiaalin.
Lahjoitukset voi toimittaa kunnantoimistolle neuvontaan tai suoraan 4H-toimistoon. Kiitos!

MTK-Lestijärvi
Lestijärven maataloustuottajat järjestää jäsenilleen uintimatkan Kalajoelle SaniFaniin lauantaina 7.2.2009.
Matkan omavastuuhinta on 10 euroa/aikuinen ja 5 euroa alle 18v, mutta kuitenkin max 25 euroa/perhe.
Hintaan kuuluu matka, uinti ja ruokailu. Ilmoittautuminen 23.1.2009 mennessä Timo Heikkilälle, puh
0405245262.
Aikataulu:
Yli-Lesti (koulu
Kirkonkylä (koulu)
Syri

9.30
9.40
9.50

uimaan
ruoka
paluu

11.00
13.00
14.00

Vielä ehtii….. Lestin koululla
LESTIJÄRVEN HYVÄN OLON JUOKSUKOULU 12.1.- 15.6.2009
TAMMIKUU
ma 12.1. klo 18.30
ma 19.1 klo 18.30
ma 26.1. klo 18.30
HELMIKUU
ma 2.2. klo 18.30
ma 9.2. klo 18.30
ma 16.2.klo 18.30
vko 9

juoksukoulun aloitus- ja infotilaisuus/ Ohjaajat
Varusteilta ja askelklinikka / A. Ala-Korpi
Sauvakävelylenkki / hölkkälenkki
Kävelytesti / Satu Heinoja
Testipalaute ja harjoitusohjelmat ja ryhmäjako
luento harjoittelun perusteista / Satu Heinoja
Yhteislenkki
yhteislenkki; sykkeen mittaamisen harjoittelu
Peruskestävyyslenkki omassa tasoryhmässä
Liikkujan perusravitsemus, Satu Heinoja
Yhteislenkki; sykeseurantaa
HIIHTOLOMA, omat harjoitukset

Huom! Ikäraja on 18 vuotta

Järj. Kansalaisopisto ja KepLi

