JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

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

LESTIJÄRVEN KUNTA
EDUSKUNTAVAALIT
Sunnuntaina 19.04.2015 toimitettavien eduskuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaaleissa
äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva,
joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 08.-14.04.2015 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 15.30, la-su klo 10.00-15.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 08.-14.04.2015. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö,
jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle 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 07.04.2015 ennen klo 16.00.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 19.04.2015 klo 09.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka

Lestijärvi
Kunnanvirasto

Lestijärvellä 12.03.2015
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KIRJASTO Kirjaston aukioloajat
Ma 13.00 – 19.00
Ti suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 12.00 – 18.00
Pe 11.00 – 15.00

Kirjaston suuri poistomyynti alkaa
maanantaina 20.4.
Poistomyyntihintaan kirjoja, lehtiä, kasetteja...
Tule tekemään löytöjä kirjaston vintille!
Kirjaston poikkeusaukioloajat pääsiäisenä
ja vappuna:
Kiirastorstai 2.4. klo 10-14
Pitkäperjantai 3.4.- tiistai 7.4. suljettu
Kirjasto on suljettu 30.4. ja 1.5.

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

Vapaa-aikatoimi
Kuntoliikuntaa
-Maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosalivuoro kk:n kuntosalilla.
Kuntosalin varatut vuorot
-maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosali, avoin ryhmä
-keskiviikkoisin klo 18.00 – 21.00 ryhmäohjaus
-torstaisin klo 17.30 – 20.30 ryhmäohjaus
Kevään Zumbat ke 8.4. klo 18.00 ja ke 6.5. klo 18.00
Osallistumismaksu 3€. Ohjaajana Johanna Skantz.
I Uimakoulu – alkeiryhmä ma 13.4., ke 15.4., ma 20.4. ja ke 22.4. Kinnulan uimahallissa.
Uimakouluun voivat ilmoittautua vuonna 2008 syntyneet ja sitä vanhemmat (uimataidottomat, jonkin verran
uintia osaavat, varhaistaito-, alkeis- tai harrastusmerkin keväällä 2014 suorittaneet). Uimakoulun hinta on
25€.
Ilmoittautumiset ke 8.4. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023. Parhaiten tavoittaa klo 14.00 jälkeen.
Ryhmään mahtuu 17 uimakoululaista.
Aikataulu:
klo 14.00 lähtö Lestin koululta
klo 16.15 lähtö uimahallilta
II-ryhmän uimakoulu järjestetään syksyllä 2015
Askarteluilta ja albumikurssi ti 7.4. klo 17.00 – 20.30
Kurssilla valmistetaan vieraskirja / valokuva-albumi kevään tai kesän juhliin. Vieraskirjan materiaalit
maksavat noin 13 – 20€. Materiaalit voi ostaa myös paikan päältä. Alakouluikäiset huoltajan kanssa. Illan
aikana on mahdollista askarrella myös omia juttuja.
Ilmoittautumiset ke 1.4. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023
Nuoppari avoinna 4. – 9.lk torstaisin klo 16.00 – 18.00.
Välipalamaksu 2€. Välipala on vapaaehtoinen. Nuoppari on turvallinen ja valvottu vapaa-ajanviettopaikka.
Siellä voi tavata ystäviä, kuunnella musiikkia, pelata erilaisia konsoli- ja lautapelejä, pingistä, biljardia ja
ilmakiekkoa tai vaikka askarrella. Paikalla on aina aikuinen ohjaaja. Nuopparin toimintaa ja teemailtoja
suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa.
Kylienvälinen pyöräily- ja rullaluistelukampanja pyörähtää käyntiin 1.5.2015.
Kampanja-aika 1.5. – 30.7.2015. Suoritusvihkoon merkitään nimi, kylä ja pyöräillyt tai rullaluistellut
kilometrit.
Lestijärven vapaa-aikatoimi löytyy myös facebookista.

Sydänviikko 12.–19.4.2015
Tapahtumat
Ti 14.4. klo 10–14 ”Sydänystävällinen lounas”
Ritjan Keidas, hinta: 9,00 €, eläk. 7,50 €.
Ti 14.4. klo 17.30 ”Heikin lenkki” -kävelytapahtuma
(sauvoilla tai ilman). Toholammin torilta lähtö.
Kierretään: Koskelantie-jumppatuokio-Juustola-Sievintie ja
poiketaan Sillankorvaan yhdistyksen tarjoamille Nisukaffeille. Nyt joukolla reippailemaan, ota kaveri mukaan.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan askelmittari!
Ke 15.4. klo 11.00-13.30 ”Sydänystävällinen lounas”
Lestijärvellä Kotipirtissä, hinta: 6,75 €.
Ke 15.4. klo 18.00 Lestijärvellä Sydänkävely-tapahtuma.
Lähtö Torilta, Rantapolkua-Kalasatamasta noustaan ylös,
pientä lenkkiä, kävellään yhdistyksen tarjoamille kahveille Parilaan. Nyt joukolla reippailemaan, ota kaveri
mukaan. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan askelmittari!
To 16.4. Sydänilta Toholammin kunnantalon
kulttuurisalissa.
Klo 19.00 Raimo Vakkuri luennoi, aiheena:
”Tunne arvosi - sydämellä on asiaa”.
Musiikkia: Katja Paananen panhuilu.
Klo 18.00 alk. tarjoilu, arpojen myynti, Info-pöytä
ja tuote-esittelyä Apteekilta.
Vapaa pääsy.
Sydämellisesti tervetuloa!
Toholampi-Lestijärvi Sydänyhdistys ry

MTK-Lestijärven KEVÄTKOKOUS
kunnanvirastolla ke 1.4.2015 klo 10.00 alkaen. Mukana tuottajaliitosta Jouni Ingalsuo. Aiheina mm MTK:n
vaaliohjelma, maataloustuotemarkkinat, ympäristönsuojelulain uudistus ja kotieläintilojen ympäristöluvitus. Kokouksen jälkeen maataloustuki-info.

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

LESTIJÄRVEN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSI-

pidetään keskiviikkona 22. 4. 2015 klo 19.00
kunnantalolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
TERVETULOA!
Johtokunta

KOKOUS pidetään sunnuntaina 19.4.2015 klo 15.00
alkaen Lestin koululla. Esillä sääntömääräiset
vuosikokousasiat.

Lestin koulun 9-luokkalaisten Sisiliaan tehtävän luokkaretken tukemiseksi pelataan

BINGOA
maanantaina 13.4. klo 19.00
Yli-Lestin Työväentalossa
TERVETULOA!

Peruspalveluliikelaitos Jytan toiminta 30.3. – 6.4.15
Lestijokilaakson lääkäripäivystys ja terveyskeskusten sulkemiset
Lestijärven terveyskeskus on kokonaan suljettu 30.3.-6.4. Yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa
Kannuksen terveyskeskukseen, puh. 040-8042000 tai virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500. Laboratorion näytteenotto on suljettu 30.3.-6.4.
Toholammin terveyskeskus on kokonaan suljettu 30.3.-6.4. Yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa Kannuksen terveyskeskukseen, puh. 040-8042000 tai virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan
yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500. Röntgen on suljettuna 30.3.-6.4. Yhteydenotot tarvittaessa Kannuksen röntgeniin, puh. 0400-145108 klo 8- 14. Laboratorio on suljettuna 30.-31.3. ja 2.-6.4. ja avoinna 1.4.
Yhteydenotot sulkemisen aikana tarvittaessa Kannuksen laboratorioon ma – pe klo 7.15 – 10.00.
Kannuksen terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolla palvellaan puh. 040-8042000 edellä mainittuina sulkemisaikoina Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Tarvittaessa päivystyksellinen hoito annetaan myös alueilla oleskeleville, esim. lomailijoille. Virka-ajan
ulkopuolella terveyskeskus on suljettu, jolloin yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.
Kiireellisissä sairaustapauksissa soittakaa hätänumeroon 112.
Lestijokilaakson työterveyshuollon toiminta
Toholammin työterveyshuolto on suljettu 30.3.-6.4.15, jolloin asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä
Kannuksen työterveyshuoltoon, puh. 040-8042300, ma-to klo 8-11 ja klo 14-15.30.
Lestijokilaakson hammashuollon toiminta
Toholammin hammashoitola on suljettu 30.3.-6.4.15. Sulkemisen aikana yhteydenotot tarvittaessa puhelinnumeroon 040-8042200.
Huom ! Peruspalveluliikelaitos Jytan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös nettisivustossa
www.jyta.fi

Ennakkotietoa Peruspalveluliikelaitos Jytan toiminnan supistamisesta kesällä 2015
Lestijokilaakson lääkärinvastaanotot
Kesällä 22.6.-2.8.15
 Lestijärven terveyskeskus on kokonaan suljettu.
 Toholammin lääkärivastaanotolla toimii lääkäri-hoitaja –työpari. Vastaanotolle varataan aika
puhelimitse.
 Kannuksen lääkärinvastaanotolla hoidetaan ensisijaisesti Lestijokilaakson päivystyksellistä ja
kiireellistä hoitoa vaativat potilaat.
Syksyllä 12.10.-18.10.15
 Lestijärven terveyskeskus on kokonaan suljettu.
 Toholammin terveyskeskus on kokonaan suljettu.
Kannuksen terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolla palvellaan edellä mainittuna sulkemisaikoina Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa vaativia potilaita, puh. 040-8042000. Tarvittaessa päivystyksellinen hoito annetaan myös alueilla oleskeleville, esim. lomailijoille. Virka-ajan ulkopuolella terveyskeskus on suljettu, jolloin yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500,
osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.

Reseptien uusinta Lestijokilaaksossa (Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Pyydämme asiakkaita huomioimaan toiminnan supistamisajat ja hoitamaan reseptien uusintaan liittyvät asiat
hyvissä ajoin. Kiireelliset ja välttämättömät reseptin uusinnat hoidetaan myös toiminnan supistamisen
aikana.

Maaseutuyksikkö KaseKa (www.kaseka.fi)
Vuoden 2015 tukihaku päättyy 30.4.2015

Vuoden 2015 tukihaku alkaa Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi huhtikuun alussa ja päättyy
30.4.2015 klo 23.59. Vipu-palvelun kautta voit palauttaa sähköisesti seuraavien lomakkeiden tiedot 101A,
101B, 101C 101D, 102A, 102B, 102C, 117, 184, 463 ja 470.
Päätukihaun lomakkeet
Päätukihaun pakollisia lomakkeita ovat 101B ja 102B. Lisäksi on toimitettava kasvulohkokartat niistä peruslohkoista, joilla on enemmän kuin yks kasvulohko.
Katso muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet sekä niiden jättöajat jokaisen tuen kohdalta.
-Palauta lomake 101A vain jos maatilan tietoihin on tullut muutoksia
-Palauta lomakkeet 102A ja 102C vain jo tilan peruslohkoihin on tullut muutoksia
-Voit käydä Vipu-palvelussa katsomassa, miten ilmoittamasi tiedot on tallennettu. Suurin osa tiedoista on tallennettu
18.6 mennessä. Paperista tallennusilmoitusta ei enää lähetetä tiloille.
Tukineuvontaa Lestijärvellä
Tukihakemuksen tekemisessä avustavat neuvojat. He tekevät tarvittaessa myös koko hakemuksen. Seuraavat neuvojat
tekevät maatalouden tukihakemuksia maksua vastaan Lestijärvellä: Heikkilä Timo 040 5245 262, Tikkanen Jari
(lähinnä luomu), Fiskaali Heimo 045 8827 166.
Eläinten hyvinvointituen asiakirjat viimeistään 15.5.2015
Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen tulee jättää ajalla 1.5.2014 -30.4.2015 tehdyistä eläinlääkärin
terveydenhuoltokäynneistä ja -suunnitelmista jäljennökset 15.5.2015 mennessä kunnan maaseutuviranomaiselle.
Infotilaisuus investoinneista Toholammilla
to 16.4.2015 klo 11 – 15 Toholammin kunnantalo
Aiheena uudet investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki
Tarkempi ohjelma : http://projekti.kpedu.fi/tietoseppa
Ilmoittautumiset :ritva.jaakkola@kpedu.fi tai puh. 044 7250 625
Hevosten tukea voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella 101C viimeistään 30.4.2015.
Osallistumisilmoitukset (lomake 184)kotieläinpalkkioihin viimeistään 30.4.2015
Vuonna 2015 kaikkien kansallisia ja EU:n eläinpalkkioita nautaeläimistä, uuhista ja kutuista hakevien tilojen tulee tehdä
uudet osallistumisilmoitukset kotieläintukien järjestelmiin, koska vanhat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa.
Nautoja ja/tai lampaita kasvattavan tilan kannattaa ilmoittaa osallistumisensa sekä EU:n että kansallisiin tukiin, kuttuja
kasvattava voi ilmoittautua vain kansallisiin kotieläintukiin. Osallistumisilmoituksen voi jättää Vipu-palvelussa
30.4.2015 saakka. Ilmoituksen osallistumisesta voi jättää myös paperilla lomakkeella nro 184 viimeistään 30.4.2015.
Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Neuvonnan aihealueet ovat:
-ympäristö (mm. viherryttämistuen vaatimukset, ympäristökorvauksen ehdot),
-tuotantoeläimet (mm. eläinten hyvinvointikorvaus, eläinten tunnistus ja rekisteröinti)
-kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike
-ja rotuhygienia
-energia (energiasuunnitelma)
-luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet
-luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto
Asiantuntijapalveluihin voi käyttää yhteensä 3500 euroa/maatila vuosina 2015-2020. Korvaus voi olla enintään 1.500
euroa/neuvontatapahtuma.
Viljelijä maksaa neuvontatyöstä pelkästään arvonlisäveron osuuden.
Neuvojien nimet ja kunkin neuvojan aihealueet julkaistaan kevään aikana (www.mavi.fi).
Kasvinsuojelukoulutukset Keski-Pohjanmaalla
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää keväällä 2015 seuraavat kasvinsuojelukoulutukset ja tutkinnot:
to 7.5. klo 10–14 Kalajoki, kaupungintalo
ti 12.5. klo 10 –14 Kaustinen, Kunnanvirasto
to 4.6. klo 10-14 Kälviä, aluetoimisto
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp–> tapahtumat tai
kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa.
Koulutuksen ja tutkinnon hinta yhteensä 80 e/hlö, sis alv 24 %.
Tutkintotentin materiaali on luettavissa osoitteessa: www.tukes.fi/kasvinsuojelu.

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

27.03. – 30.03.
03.04. – 06.04.
10.04. – 13.04.
17.04. - 20.04.
24.04. – 27.04.

Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila

0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631

PE-MA
PE-MA
PE-MA

01.05. – 04.05. Sakari Similä
08.05. – 11.05. Jaakko Mattila
15.05. - 18.05. Sakari Similä

040 5040304
0400 365631
040 5040304

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

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
4H-Kokkikerho maanantaisin klo 17.00 – 18.30 Lestin koulun kotitalousluokassa. Kerho on 4Hjäsenille ilmainen, ei jäseniltä peritään tarvikemaksua 2€/kerhokerta. Ohjaajana Henna Haka
Yli-Lestin 4H-kerho tiistaisin klo 15.00 – 16.30 Yli-Lestin Työväentalolla. Kerhossa leikitään,
askarrellaan ja leivotaan. Ohjaajana Kaija Vilponen-Liimatainen
Kirkonkylän 4H-kerho keskiviikkoisin klo 14.00 – 15.00 Lestin koululla. Kerhossa askarrellaan ja
leikitään. Ohjaajana Henna Haka

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun?
Ositettu perhejäsenmaksu vuodelle 2015 on 1.1. - 31.8.2015 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi kaikki
perheen yli 6-vuotiaat, yksilöjäsenmaksu 1.1. – 31.8.2015 on 20€. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille
547112 – 518147. Mikäli et ole vielä jäsen, liittymislomakkeita löytyy 4H-toimistolta.
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

