
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lestijärven kunta 

Lestintie 39 

69440 Lestijärvi 

puh. 06 8889111 
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 

                                          KIRJASTO 
 
 

KIRJASTON TAPAHTUMIA VIIKOLLA 6 
Lainan päivä ma 8.2. 
Lainan päivän kahvitus klo 12.00 – 18.00 ja vuoden 2020 lainaajien muistamiset klo 15.00. 
 
Sakoton viikko 
Kirjastossa vietetään sakotonta viikkoa 8. – 12.2. Jos myöhästymismaksuja on päässyt kerty-
mään, niin pyörähdä viikon aikana henkilökohtaisesti kirjastossa kuittaamassa ne, ja viikon ai-
kana voi palauttaa myöhässä olevan aineiston ilman myöhästymismaksuja. 
 
Uusien asiakkaiden kampanja 8. – 12.2.  
Tuo ystäväsi kirjaston asiakkaaksi, niin saatte molemmat pienet suklaalevyt. Voit myös itse tul-
la tekemään kirjastokortin ja näin lunastat itsellesi suklaalevyn.  
 
 
 
Taikalattia sekä Dash ja Dot pikku robotit 
Toissa vuonna suuren suosion saanut taikalattia on taas tulossa kirjastoomme - tällä kertaa 
kahdeksi viikoksi 15. – 26.2. Projektori muuttaa kirjaston lattian interaktiiviseksi pelialustaksi.  
Pelivalikoimassa on satoja pelejä. Tule pelaamaan perheesi tai ystäviesi kanssa.  
 
Dash ja Dot ovat pieniä robotteja, joita ohjataan Ipadin avulla. Ohjelmoinnin alkeita voi harjoi-
tella, vaikka esi- ja alakouluikäisten kanssa. 
 
Varaa oma peliaikasi kirjastosta soittamalla 040 6504 237 tai käymällä kirjastossa. Laitteet 
ovat käytössä kirjaston aukioloaikoina ma klo 12-18, ti klo 10-15, to klo11-18 ja pe klo 10-15. 
 
 
Muistathan kirjastossa asioidessasi maskisuosituksen sekä hyvän käsihygienian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 
 
 
 
 
Soiten yhteispäivystyksen numero muuttuu 
Soiten yhteispäivystyksen numero on 4.1.2021 alkaen 116117. 
Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri. 
 

                                                               Terveyskeskus:             puh. 040 804 2000 
                                                               Hammashoitola:          puh. 040 804 2200 
                                                               NordLab laboratorio ajanvaraus: puh. 020 619 8019 
 
                                                                    

                    
 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyötyjäteasema                   
 

avoinna perjantaisin 
ympärivuoden 

klo 15.00 – 18.00 
 

Lisätietoja: Millespakka Oy /  
Ira Kekarainen 044 - 2844 183  

 
 

 

 
 

              
 

Puutarhajätettä hyötyjäteasemalle 
 
Lestijärven hyötyjäteasemalle on mahdollista tuoda puutarhajätettä (Risut, lehdet, ruoho yms.) perjan-
taisin klo 15.00 - 18.00 Puutarhajätteelle on kyltillä varustettu oma piste.  

                                            KIRJASTO 
Aukioloajat  
Ma 12-18    
Ti   10-15    
Ke  suljettu 
To  11-18 
Pe  10-15 

 

                                       KUNNANTOIMISTO  
Kunnantoimiston kokoustilat iltaisin pidetään suljettuna toistaiseksi. Virka-aikana voi järjestää 
kokouksia/tapaamisia (valtuustosalissa max 10 henkilöä) 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaalla numerosta 0800 93 150 
 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 
korvauksen 



LESTIJÄRVEN KUNTA 
KUNTAVAALIT 2021 
 

Sunnuntaina 18.4.2021 toimitettavien kuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa: 
 

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi 
myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Henki-
lökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henki-
lökorttia haettaessa. 
 

Valtuutettujen lukumäärä  
Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 01.06.2021 alkavaksi nelivuotis-
kaudeksi. 
 

Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärä 
Lestijärven kunnassa vähintään kolme äänioikeutettua kuntalaista voi perustaa valitsijayhdistyk-
sen, jolla on oikeus asettaa ehdokas valtuutetuksi ja saada nimensä julkaistuksi ehdokaslistojen 
yhdistelmässä.  
 

Asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle 
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaali-
liitosta tai yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään maaliskuu 9. päivä-
nä ennen kello 16.00. Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanna Tuikka tai 
hänen poissa ollessa Seija Ring. Postiosoite on Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Puhelinnumero on 
06-8889111. Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on 
jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan. 
 

Ennakkoäänestys  
Ennakkoäänestys toimitetaan 7.4. – 13.4.2021 seuraavassa paikassa: 
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su 
klo 10.00-16.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla. 
 

Kotiäänestys 
Kotiäänestys toimitetaan 7.4.-13.4.2021. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky 
liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Koti-
äänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa 
kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyk-
sen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kans-
sa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu sa-
massa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti kes-
kusvaalilautakunnan sihteeri Susanna Tuikalle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 
69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen  
kello 16.00. 
 

Vaalitoimitus 
Vaalitoimitus on 18.4.2021 klo 9.00-20.00 seuraavasti: 
Äänestysalue Lestijärvi    

Äänestyspaikka Kunnanvirasto 
 

Lestijärvellä 18.1.2021   LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaa-aikatoimi 
LIIKUNTA  

KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE  

- Älä jätä painoja käytön jälkeen laitteisiin, vaan vie ne omille paikoilleen. 

- Desinfioi käyttämäsi laitteet ja välineet heti käytön jälkeen. 

- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. 

- Salille vain terveenä. 

- Pidä huoli turvaväleistä. Suositellaan enintään 5 henkilöä kerrallaan. 

Jokainen huolehtii omalta osaltaan turvallisesta treenaamisesta! 

HIIHTOLADUT 

Latuja ylläpidetään kelien mukaan. 

Yli-Lestillä on 0,5 km, 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km ladut, joista valaistua 0,5 km, 1 km ja 2 km. Valokatkaisija on 

ladulle mentäessä oikealla puolella olevassa pylväässä ja valot sammuvat automaattisesti klo 21.30. 

Jäälatu välillä kirkonkylä - Paranta – Tuikan venesatama on noin 7,5 km. 

Retkilatu kirkonkylältä Syriin on noin 10 km pitkä. Lähtö Halsuantien risteyksestä hallien takaa tai Syrin pururadal-

ta. 

 

SYKSYN 2020 KUNTOKAMPANJA 

Arvonnassa arpaonni suosi seuraavia 

lahjakortti   Eetu Kainulainen 

tekninen t-paita  Alli Paloranta 

Lestijärvi pipo  Liisa Honkala 

sukat   Hannu Similä 

Kiitos kaikille kuntokorttinsa palauttaneille ja onnea voittajille! Voitot voi hakea kirjastosta 

helmikuun aikana. 

 

KERHOTOIMINTA 

NUOPPARIT  

 -5-6lk maanantaisin klo 12.50 – 14.45 

 -3-4lk keskiviikkoisin klo 12.50 – 14.45 

 

LUISTELUKERHO maanantaisin kirkonkylän kaukalossa klo 17.00 0-2lk ja 17.45 3-6lk  

Luistimet tulee olla jalassa kerhon alkaessa. Kypärä pakollinen! Isommat pelaavat myös jääkiekkoa, joten mailat 

mukaan. Luistelukerho pidetään jäätilanteen salliessa. Pakkasraja -15. Ohjaajana Emmi T. 

 

LASTEN KERHOTOIMINTA   

ti   9.2. klo 13.00 – 14.30 leffa kirjaston vintissä 

ti 16.2. klo 13.00 – 14.30 askartelutuokio kirjastossa  

ti 23.2. klo 13.00 – 14.30 leffa kirjaston vintissä  

Alle kouluikäiset voivat tulla askartelemaan vanhemman tai isovanhemman kanssa 

 

 



 

 

 

                           ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY. 

 
Kokouksia: Kevätkokous Kunnantalolla to 25.2.20 klo 12. 
          Tarkempi ilmoitus kuntatiedotteessa.  
 
Muuta:             -      Piirin pilkkikisojen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin 
         Yhdistys maksaa jäsentensä osallistumismaksun. 
 
Liikuntaa:        -      KotiTV-kuntoutuskanava 33 lähettää liikuntapainotteista ohjelmaa, aluksi on  
             ruotsinkielinen osuus ja sitä seuraa tuoli-, seisoma- ja muistijumppaa. 
 -      Esitysajat ovat ma ja pe 10-13 ja ti, ke, ja to 11-13. Suositellaan Senioreille. 
 
  
                     Eläkeliiton Lestijärven yhdistys 
       SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 to 25.2.2021 klo 12 Valtuustosalissa. Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäksi  
 hallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä. Piirin edustaja paikalla. Arpajaiset. 
  
                          Koronarajoituksista johtuen kokouksen osallistajamäärä max 10 henkilöä, ellei muuta   
                          tiedoteta. Tarkempia tietoja puheenjohtajalta puh. 040-5385107. Tervetuloa! 
  
 

 

Yhteydenotto Soiten toimipisteisiin Lestijokilaaksossa 

Saat apua terveysongelmiisi ottamalla yhteyttä 

• Toholammin ja Lestijärven terveysasemille sekä Kannuksen terveyskeskukseen,  

puh. 040 804 2000 

• Lohtajan terveysasemalle, puh. 06 828 7750. 

Muut aiemmin käytössä olleet numerot eivät ole enää käytössä näissä toimipisteissä. 

Takaisinsoittopyynnön voit jättää arkisin klo 8.00 alkaen. 

Useat terveyteen liittyvät asiat hoituvat kätevästi puhelimitse, jolloin terveyskeskukseen ei välttämättä 

tarvitse lähteä lainkaan. Terveydenhuollon ammattilainen tekee puhelimessa hoidontarpeen arvioinnin, 

jonka perusteella hoito aloitetaan. 

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa arkisin klo 16-08 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä (vuorokauden ympäri), ota 

yhteyttä keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 116 117. 

Hätätapauksessa soita 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVA HAKEMUS VIIMEISTÄÄN 17.2.2021 
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 
2021.Hakuaika päättyy 17.2.2021. 
Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2021 alkaen. 

Sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)  

  
ELÄINMÄÄRÄILMOITUKSET 17.2.2021 MENNESSÄ 
Vipu-palvelussa on mahdollista tehdä 7.1.2021 alkaen eläinmääräilmoitus v. 2020. Eläinmääräilmoitukset 
koskevat tiloja, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointitukea v. 2020 sioista tai siipikarjasta. 
 
Myös tilat, jotka ovat hakeneet v. 2020 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta tai sikatalouden tuo-
tannosta irrotettua tukea, ilmoittavat hevoset ja ponit sekä siipikarjan. llmoitus on syytä tehdä, ellei vaadit-
tava eläintiheys 0,35 ey/ha täyty naudoilla, sioilla, lampailla ja vuohilla. 
 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2021. Lisätietoja Seija Klemola, p. 040 0601093. 
 
MUUTOKSIA KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISSA 2021 
Alkuvuoden 2021 tukihakujen aikatauluissa on muutoksia viime vuoteen nähden. Seuraavien tukien haku-
ajat ovat 15.2. – 10.3.2021:  
- pohjoisen kotieläintuen ennakko 

 - sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 

 - sokerijuurikkaan kuljetustuki 

 - kasvihuonetuotannon tuki  

 
MAKSUTIEDOT UUDISTUIVAT VIPU-PALVELUSSA  
Näet nyt Vipu-palvelussa viime vuonna maatilallesi maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista 
kuitatuista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Tiedot saat Maatila-
valikosta kohdasta Maksutapahtumat.  
Maksutapahtumien näkymä on uudistunut. Näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotukses-
sa. Samanlainen erittely on nyt myös maksutapahtumista saatavalla tulosteella.  
Ruokavirasto ei postita enää kaikille maatiloille yhteenvetoja maksetuista viljelijätuista. Yhteenvedot 
postitetaan vain, jos tietoa ei ole saatavilla Vipu-palvelusta. Tällaisia tietoja ovat  

- takaisinperinnät, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta  
- tuensaajalle palautetut liikamaksut  
- takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittausten peruutukset ja palautukset.  

 
VILJELYKASVIEN SÄNKEÄ EI SAA POLTTAA  
Maatalouden täydentäviin ehtoihin on tullut muutos: viljelykasvien sänkeä ei saa polttaa.  
Valtioneuvosto on hyväksynyt viljelijätukien täydentäviä ehtoja koskevan asetusmuutoksen. Viljelykasvien 
sänkeä ei saa jatkossa polttaa, jos viljelijä haluaa saada viljelijätuet täysimääräisenä. Asetusmuutos tulee 
voimaan vuoden 2021 alusta. Muutos tehtiin Euroopan komission näkemyksen vuoksi.  
Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä eli leika-
tun kasvin maahan jäävää tyviosaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/elainten-hyvinvointikorvauksen-sitoumusehdot/elainten-hyvinvointikorvauksen-sitoumusehdot-2021/?utm_source=EU%3An+suoria+tukia+maksuun+10.12.+alkaen&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+9.12.2020


 

 

 

 

 

  
 

       LESTIJÄRVEN KUNTA    

                                         Puhelinnumerot    
       

Lestijärven kunta 06 8889 111  www.lestijarvi.fi   

    etunimi.sukunimi@lestijarvi.fi 

Keskustoimisto         

  kunnanjohtaja Esko Ahonen  050 3823 201   

  hallintojohtaja Susanna Tuikka 040 6841 195   

  kirjanpitäjä Seija Ring  06   8889 111   

         

Tekninen toimisto         

         tekninen johtaja Janne Pekkarinen  040 6126 642  

  vt. rakennustarkastaja Juha Timo 044 0668 702   

  toimistovirkailija Päivi Virkkala  040 6504 207   

  ympäristösihteeri Mirva Vilppola 040 1908 652   

         

Maaseututoimisto         

  maaseutuasiamies   040 6802 215    

         

Vapaa-aika           

  vapaa-aikaohjaaja Niina Tiala  050 4437 023   

         

Lestin koulu         

  rehtori                                            Niko Aihio  044 0540 839   

  erityisopettaja  050 3813 030   

  opettajat    040 6504 231   

Keskuskeittiö Kotipirtti   040 6504 254   
         

Kirjasto       040 6504 237   
        

         

Päiväkoti       044 5436 484   

  päivähoidon ohjaaja                 Markus Runtti 050 5370 089   

         

http://www.lestijarvi.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@lestijarvi.fi

