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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Kunnossapitoa haittaavat puut tiealueilla
Alkuvuoden aikana on puihin muodostunut runsaasti tykkylunta mistä johtuen puita on
monin paikoin kaatunut tai taipunut tiealuille. Teille kaatuneet tai taipuneet puut haittaavat/estävät auraamista ja siten vaarantavat esimerkiksi hälytysajoneuvon pääsyn kohteeseen.
Tiekuntia ja maanomistajia kehotetaan poistamaan alueiltaan tien kunnossapitoa haittaavat, tykkylumen taivuttamat tai kaatamat puut. Tieoikeuden haltijoilla/tiekunnilla on
oikeus tiealueelle ulottuvien oksien ja muiden tienpitoa haittaavien luonnonesteiden
poistamiseen lain yksityisistä teistä 17 §:n nojalla.
Lestijärven Tekninen lautakunta

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden
2015 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 31.12.2014. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 13.2.2015 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 2015 aikana ole!

KIRJASTO Kirjaston aukioloajat

Uudet aukioloajat:
Ma 13.00 – 19.00
Ti suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 12.00 – 18.00
Pe 11.00 – 15.00
Arkipyhien aattona 10.00-14.00

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

klo 11.30 – 13.30
Luokanopettajan viransijaisuus
Lestin koulussa on haettavana luokanopettajan viransijaisuus ajalle 2.2.-30.5.2015. Viransijaisuus on 5 - 6 yhdysluokassa ja hakijalta toivotaan kokemusta musiikin opetuksesta. Sijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin edellyttämä rikosrekisteriote.
Sijaisuus täytetään 1 kuukauden koeajalla. Palkkaus OVTES:n mukainen. Hakuaika päättyy 23.1.2015 klo
14.00 mennessä. Osoite: Lestijärven kunta, Sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Lisätiedot rehtori puh. 0440540839

ASUMISNEUVOJATOIMINTAAN TARKOITETTUJEN AVUSTUSTEN
HAKEMINEN VUONNA 2015
Lestijärven kunta julistaa haettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntävän rahoituksen asumisneuvojatoimintaan vuodelle 2015. Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien,
syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on
liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.
Avustukset liitteineen on toimitettava ARAan viimeistään 9.2.2015 klo 16.15.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki, puh. 044–0668702 ja toimistosihteeri Jarmo Kanninen,
puh. 040-0329525 sekä ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 12.1.2015

Kunnanhallitus

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

16.01. – 19.01.
23.01. – 26.01.
30.01. – 02.02.
06.02. – 09.02.
13.02. - 16.02.

Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila

0400 365631
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!

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Kuntoliikuntaa
*Maanantaisin klo 18.00 – 19.00 kirkonkylän kuntosalilla naisten vuoro.
Hiihtokilpailut torstaisin klo 18.30 Yli-Lestin valaistulla ladulla.
tammikuu
to 29.1. perinteinen
helmikuu
to 12.2. vapaa
to 19.2. perinteinen
maaliskuu
to 5.2. vapaa
to 19.3. perinteinen
Sarjat alle 4v-14v. Ilmoittautumiset klo 18.15 mennessä. Pakkasraja -15.
Kevään Zumbat
ke 11.2. klo 18.00 Zumba
ke 11.3. klo 18.00 Zumba
ke 8.4. klo 18.00 Zumba
ke 6.5. klo 18.00 Zumba

Osallistumismaksu 3 € / ohjaus.
Ohjaajana Johanna Skantz.

Hiihtoladut
Kunnan ylläpitämät valaistut ladut sijaitsevat Yli-Lestillä ja Syrinkylällä. Sen lisäksi pidetään sään salliessa
avoimena retkilatua välillä kirkonkylä – Syri sekä jäälatu välillä kirkonkylä – Yli-Lesti.
HIIHTOLADUT ovat tarkoitettu vain suksilla liikkumiseen,
ei moottoriajoneuvoilla ajamiseen, ei pilkkimiseen eikä muullakaan tavoin rikottaviksi.
Talviliikuntakampanja 1.1. – 31.3.2015
Lestijärven kunnan perinteinen hiihtokampanja on nyt uudistunut talviliikuntakampanjaksi.
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus
on kestänyt vähintään 30 min.
Kuntolaatikot sijaitsevat
Yli-Lestillä
Parannassa
*Ojalanperän risteyksessä
*Parannan portin läheisyydessä
*valaistun ladun lähtöpaikalla
*jääladun varrella
kirkonkylällä
Syrissä
*Sammalisentien risteyksessä
*hiihtomajan seinässä
*kirjaston postilaatikko rivissä
Retkiladulla
*venesatamassa, jääladun varrella
Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä tuotepalkintoja.
Sivistyslautakunta seuraa latujen käyttöasteita. Toive on, että hiihtosuoritukset merkataan.
Kuntokortin palauttaneiden kesken suoritetussa arvonnassa arpaonni suosi seuraavia:
Lahjakortti Kärkkäiselle
Leena Koivisto
Tekninen T-paita
Tellervo Ala-Korpi
Kassi
Teuvo Hietapakka
Sukat
Laura Hietapakka
Juomapullo
Reima Savolainen
Onnea voittajille! Arpavoitot voi noutaa kunnantoimistolta tammikuun aikana.
Minialbumipaja ti 27.1. klo 15.00 – 18.00 yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille käsityö-luokassa.
Tule valmistamaan itsellesi tai ystävällesi minialbumi 10cm x 10cm tai pieni muistivihko. Materiaalimaksu
käytön mukaan. Ilmoittautumiset to 22.1. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.
Ompelupaja ke 28.1. klo 17.00 – 20.00 käsityöluokassa. Pajassa ommellaan pieniä pussukoita ja penaaleja
omista tai ohjaajan kankaista. Materiaalimaksu käytön mukaan. Ompelupaja nuorille ja aikuisille, alle 12v
huoltajan kanssa. Ilmoittautumiset ma 26.1. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.
Ystävänpäiväkorttipaja pe 30.1. klo 17.00 – 20.00 kotitalousluokassa. Tule askartelemaan ystävänpäiväkortteja. Materiaalimaksu käytön mukaan. Korttipaja nuorille ja aikuisille, alle 10v huoltajan kanssa. Ilmoittautumiset ke 28.1. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.
Nuoppari 4. – 9. luokkalaisille torstaisin klo 16.00 – 18.00. Välipalamaksu 2 €, välipala vapaaehtoinen.

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA
MAATILAKYSELY
Haluatko kehittää maatilaasi ja olla mukana luomassa uutta? Osallistu maatilakyselyyn. Kaustisen seutukunta toteuttaa maatilakartoituksen Kaustisen seutukunnan ja Kannuksen kaupungin alueella sijaitseville maatiloille. Kyselyn tavoitteena on:
1) tuottaa selkeä kokonaisnäkemys alueen maatilojen nykytilasta, kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista,
2) selvittää mahdollisuuksia ja edellytyksiä maatilojen liiketoiminnan kehittämiselle,
3) tuottaa uudentyyppisiä avauksia ja innovatiivisuutta maatilojen kehittämiseen, jalostusasteen ja omavaraisuuden nostamiseen sekä ympäristön suojeluun. Kartoituksen pohjalta valmistellaan tuloksia ja johtopäätöksiä eteenpäin vievää hanketoimintaa maatiloille.
Sähköiseen kyselyyn voi vastata osoitteessa:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1245957&chk=MKFYT36N
Linkki kyselyyn löytyy myös maaseutuyksikkö KaseKa:n (www.kaseka.fi) ja Kaustisen seutukunnan
(www.kase.fi) nettisivuilta. Vastausaikaa on 15.1.2015 saakka.
Vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen kylpylälahjakortti.
ELÄINTEN HYVINVOINTITUKI
Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen on toimitettava jäljennökset terveydenhuoltokäynneistä ja
terveydenhuoltosuunnitelmista kunnan maaseutuviranomaiselle. Terveydenhuoltokäynnit ja -suunnitelma
tulee tehdä vuosittain 30.4. mennessä. Ajalla 1.5.2014 - 30.4.2015 tehdyistä käynneistä ja suunnitelmista
tulee jättää jäljennökset 15.5.2015 mennessä.
KASEKAN NETTISIVUT
Maaseutuyksikkö KaseKa:lla on omat nettisivut. Ne löytyvät osoitteesta www.kaseka.fi. Sivustot tarjoavat
maaseutuyrittäjille sekä muille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa maataloushallinnon asioista. Sivuilta
löytyy lisäksi mm. viljelijälle tarpeellisia lomakkeita, tilastotietoa alueen maataloudesta ja hyödyllisiä linkkejä alan muihin toimijoihin. Käy tutustumassa www.kaseka.fi .

Keski-Pohjanmaan eVILJO-kiertue
Lestijärvellä ke 28.1.2015 klo 15.00-16.30 Lestin koululla
Keskipohjanmaa-lehti kiertää yhteistyökumppaneidensa kanssa ympäri maakunnan nostaen esille kansalaistoiminnan merkittävyyttä maakunnassamme. Millaista yhdistystoimintaa on paikkakunnalla? Kuuluuko kansalaisen ääni maakunnassamme? Kiertueella sekä vastaanotetaan että jaetaan tietoa kansalaistoiminnan näkökulmasta.
Mediaklinikassa lehden edustajat kertovat, että kuinka kansalaistoimintaa voi parhaiten tuoda mediassa esiin.
Paikalla on muun muassa Keskipohjanmaan päätoimittaja Kauko Palola. Rahoitusklinikat antavat vinkkejä
mistä saada rahallista tukea kansalaistoiminnalle? Lisäksi paikkakunnan kansalaistoimijat ovat tervetulleita
ennakkoilmoituksen kautta esittelemään toimintaansa yhdistysten ”Viljo-torille”.
Tapahtumaan kutsutaan mukaan eduskuntavaaliehdokkaat ja paikalliset luottamusmiehet. Kauko Palolan johdolla järjestetään paikallisparlamentti, jossa haastetaan keskusteluun nykyisiä ja tulevia päättäjiä alueen ajankohtaisista asioista ja kansalaistoiminnasta.

Kiertue on suunnattu koko perheelle, joten tapahtumassa tekemistä myös lapsille.
Tervetuloa!

Kevään 2015 vesijumpat Lylyn Pisarassa
Vesijumppa sopii mainiosti kaiken ikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille. Liikkeet vedessä ovat pehmeitä ja
tehokkaita, siksi nivelystävällinen vesijumppa sopii erinomaisesti myös kuntoutujille.
TORSTAI Ohjaaja
18.15 – 19.00 Satu-Kaarina Romppainen
19.00 – 19.45 Satu-Kaarina Romppainen
Myös tiistain ryhmiin klo 10.00 - 10.45 ja 11.30 - 12.15 voi kysellä vapaita paikkoja!
Uintimaksu 5 €/ kerta vesijumppaan osallistujilta + vesijumpan ohjausmaksu 32 €/kevätkausi (10 krt)
Ilmoittautumiset Suvi Hotakainen 044-5623164

Järjestyslaki: Koirat ja kissat kiinni
Koira on pidettävä taajamassa kytkettynä. Taajama on taajaan rakennettu alue, joka on lisäksi osoitettu
liikennemerkein. Taajaman sisällä voi olla alueita, jotka eivät ole taajaan rakennettuja. Koiran ja kissan
omistajien on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse ollenkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle,
toriaikana torille, urheilukentälle tai yleiselle hiihtoladulle. Koiraa ja kissaa voi kytkettynä kuljettaa kuntoradalla.
Koiran omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella.
Hoidettuja alueita lain mukaan ovat esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu ja joilla on istutuksia tai
joilla tiet ovat päällystettyjä.

Lestin Wirkeät
toimintapäivät tiistaisin klo 13:00 Kotipirtissä
Seuraavat kokoontumiset:
Tiistai 20.1.2015 klo 13 Muistiluotsi Liisa Mäkelä Muistiasioista tietoisku.
Tiistai 27.1.2015 klo 13 Sydänhoitaja Sari Kinnunen "Monipuolisen ruokavalion hyödyt ikääntyneen
sydänterveydelle" ja lopuksi liikunnallinen tuokio
Tiistai 3.2.2015 klo 13 Helenan kerho vieraana, mukavaa yhdessäoloa.
Tiistai 10.2.2015 klo 13 Kodin turvallisuudesta asiaa, Palo-ja pelastuslaitokselta Osmo Haasiomäki
Tiistai 17.2.2015 klo 13.00-14.30 Lystiä ja leikkiä näin laskiaisena: Mukana yläasteen 9 luokkalaiset
opettaja Anne Haasiomäen johdolla.
Vko 9 (ti 24.2.2015) omatoimista liikkumista omaisten/ystävien kanssa. Ei yhteiskokoontumista.
Aloitetaan Lestijärven kunnan sponsoroimalla kahvituokiolla!
Tarvitsetko kyytiä? Ole yhteydessä: Aimo Itäniemeen p. 0400 946670, Raija Heikkiseen (Yli-Lesti) p.
040 5746171, Raija Brandttiin p. 0400 561977 tai Esko Lintilään p. 040 7530144

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

