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JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 

LESTIJÄRVEN KUNTA 

KUNTAVAALIT 2021 
 

 

Sunnuntaina 13.6.2021 toimitettavien kuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa: 
 

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi 

myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilö-

korttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilö-

korttia haettaessa. 
 

Valtuutettujen lukumäärä  

Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotis-

kaudeksi. 
 

Ennakkoäänestys  

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.2021 - 8.6.2021 seuraavassa paikassa: 

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI,  

avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.00-16.00. Äänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla. 
 

Kotiäänestys 

Kotiäänestys toimitetaan 26.5.2021 - 8.6.2021. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka 

kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittu-

nut, 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 kotiäänestyksen 

yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa 

omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa 

kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaali-

lautakunnan sihteeri Susanna Tuikalle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 

LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 25.5.2021 ennen kello 16.00. 
 

Vaalitoimitus 

Vaalitoimitus on 13.6.2021 klo 9.00 - 20.00 seuraavasti: 
 

Äänestysalue  Lestijärvi    

Äänestyspaikka Kunnanvirasto 
 

Lestijärvellä 25.3.2021 

LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

 



 

KUULUTUS: 

Lestijärven keskusvaalilautakunta saattaa puolueiden ehdokaslistat äänestäjien tietoon tällä ilmoituksella, joka on nähtä-

villä Lestijärven kunnan nettisivuilla, ilmoitustaululla ja keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa.  

Lestijärvellä 10.5.2021   Keskusvaalilautakunta 

Suomen Keskusta r.p 

Keskustan Lestijärven paikallisyhdistys 

Haaponiemi Jouni  tuotantotyöntekijä/yrittäjä   

Haasiomäki Osmo yrittäjä/sopimuspalokuntalainen   

Kangasvieri Marjukka restonomi     

Kauppinen Jorma maastosuunnittelija    

Koskenmäki Heidi lähihoitaja     

Kiiskilä Ville  maanviljelijä    

Koski-Vähälä Jorma yrittäjä     

Nevala Juha  maanviljelijä/koneurakoitsija   

Parkkila Sirpa  varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   

Savolainen Jori  opiskelija     

Tiala Marja  sairaanhoitaja    

Tuikka Tapio  metsäasiantuntija/yrittäjä   

Tuikkanen Oskari maaseutuyrittäjä     

Uusitalo Susanna koulukuraattori    

 

Vasemmistoliitto r.p 

Lestijärven Vasemmistoliitto r.y. 

Hakasalo Sinikka kokki     

Kuorikoski Susanna toimintaterapeutti    

Myllylä Jani  kokooja     

Untinen Pentti  eläkeläinen  

 

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p. 

Pohjanmaan sosialidemokraatit r.y. 

Brandt Roni  maatalousyrittäjä    

Itäniemi Aimo  eläkeläinen     

Kinnunen Satu  sairaanhoitaja 

 

Perussuomalaiset r.p. 

Lestijärven perussuomalaiset r.y. 

Kiiskilä Juho  yrittäjä     

Oikari Raino  eläkeläinen    

Salminen Juha   kirjanpitäjä  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                       

Soiten yhteispäivystyksen numero on muuttunut 
4.1.2021, uusi numero on 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.  

KORONA-INFO 
Kunnantoimiston kokoustilat iltaisin pidetään suljettuna toistaiseksi. Virka-aikana voi järjestää kokouksia/tapaa-
misia valtuustosalissa. Jos/kun Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla muuttuu perustasosta kiihty-
misvaiheeseen, julkisia tiloja tullaan sulkemaan. Päivitetty Koronavirusinfo löytyy Lestijärven kunnan nettisivulta 
www.lestijarvi.fi 
 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 

numerosta 0800 93 150 

 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada korvauk-

sen 

KORONA MUISTUTUS 
Muistakaa käyttää kasvomaskia kun kuljette julkisilla paikoilla.  
Muista myös kahden (2) metrin turvaväli. 

RUOKAJAKELU 20.5 klo 16.00 – 17.00 Helluntaiseurakunta (Lestintie 37) TERVETULOA! 

 
 

http://www.lestijarvi.fi/


  

                                                               KIRJASTO 
                                                                                                          

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

 

     KIRJASTO SULJETTU TO 13.5. JA PE 14.5. 

LESTIJÄRVEN KUNTA 
 

KUULUTUS 

LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN –VALMISTELUVAIHEEN KUU-

LEMINEN 

MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Lestijärven ranta-asemakaavan muutosta kos-

kevat asiakirjat.  

Suunnittelualue on kooltaan n. 8,4 ha ja se sijaitsee Lestijärven Kiiskilänlahden koillisrannalla, Järventaus-

tassa. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa kolme uutta rakennuspaikkaa siten, että kahden rakennusala 

sijoittuu min. 100 metrin etäisyydelle järvenrannasta sekä yksi rakennuspaikka ranta-alueen ulkopuolelle, 

noin 200 m etäisyydelle rannasta. Lisäksi rakennuspaikkojen ja rannan väliin osoitetaan nykytilanteen 

mukainen ajoyhteys viereisen loma-asutuksen käyttöön. 

Ranta-asemakaavaa koskevan aineisto on nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 6.5.- 4.6.2021 

välisen ajan Lestijärven kunnanviraston asiakaspalvelussa (käyntiosoite Lestintie 39) sekä kunnan internet-

sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.  

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti kuulemisen aikana Lestijärven kunnanhallitukselle osoit-

teeseen: Lestijärven kunta, kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen: 

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 

Lisätietoja antaa Lestijärven kunta: kunnanjohtaja Esko Ahonen, puh. 050 3823201, es-

ko.ahonen@lestijarvi.fi tai Plandea Oy: Minna Vesisenaho puh. 050 537 4491, min-

na.vesisenaho@plandea.fi  tekstiä vielä alapuolella 

Kunnanhallitus 4.5.2021 

 

LESTIJÄRVEN KUNTA    

KUULUTUS 

Lestijärven valtuusto on hyväksynyt 24.2.2021 tehdyllä päätöksellä (§9) Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksen 

korttelin 133 osalta. Ranta-asemakaavan muutokset ovat saaneet lainvoiman 7.4.2021 ja tulleet voimaan 8.4.2021. 

 

Lestijärvi 4.5.2021 

Kunnanhallitus 

 

 

 

Taikalattia ja minirobotit Dash ja Dot 

kirjastossa 21.5. asti. 
Taikalattia muuttaa kirjaston lattian interaktiiviseksi 

pelialustaksi ja miniroboteilla voi perheen pienimpien 

kanssa harjoitella ohjelmointia. 

 

Varaa oma peliaikasi kirjastosta 040 6504237. 

                                                       TEKNINEN TOIMI  
 

Yli-Lestin vanhalle koulutontille on viety poltettavia roskia, risuja, ym. sinne kuulumatonta tavaraa. Risut ja roskat 

tulee toimittaa niille ohjattuun paikkaan kirkonkylän hyötyjäteasemalle perjantaisin klo 15.00 – 18.00. 

 

KALASTUSKUNTA TIEDOTTAA 

Lestijoen yläjuoksun kalastuskauden avaus pe 21.5.2021 klo 18.00. 

Rauhoitusaika ma 17.5. - pe 21.5. 

Osakkaiden alennettu hinta poistunut eli kaikilla sama hinta 13 euroa. 

Lupamyyjät: Pekka Kauppinen, Neste Sykäräinen ja K-Market Reisjärvi 

http://www.lestijarvi.fi/
mailto:lestijarven.kunta@lestijarvi.fi
mailto:esko.ahonen@lestijarvi.fi
mailto:esko.ahonen@lestijarvi.fi
mailto:minna.vesisenaho@plandea.fi
mailto:minna.vesisenaho@plandea.fi


    

          vapaa-aikatoimi 
                  liikunta – nuoriso – kulttuuri 

 

LIIKUNTA 

ULKOJUMPAT keskiviikkoisin klo 17.30  

Kaikille soveltuvat ulkojumpat 19.5., 26.5. ja 2.6. kirkonkylän kaukalolla. Jumpan kesto noin 30 - 40 minuuttia. Ota 

mukaasi jumppamatto tai jokin muu alustaksi soveltuva sekä juomapullo. Ohjaus 3 €/kerta tai 10 €/4x.  

Ohjaajana Elina. Säänmukainen vaatetus! 
 

RETKIHAASTE 1.5. – 30.9.2021 

Retkeily ja luonnossa liikkuminen on monipuolista ja kivaa puuhaa. Retkeillä voit yksin tai yhdessä perheen, ystävän 

tai vaikkapa lemmikin kanssa. Retkihaasteeseen on koottu 25 kohtaa - testaa montako retkeä ennätät kesän aikana 

tehdä. Palauta retkihaaste viimeistään 10.10.2021 Lestijärven kirjastoon tai nappaa lapusta kuva ja lähetä se viestillä 

vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023 ja olet mukana arvonnassa. Retkihaasteen tapahtumasivu löytyy facebookista Lestin 

retkihaaste nimellä. Siellä voit julkaista omia retkikuvia ja vinkata muille mukavia retkikohteita. Kuntatiedotteen mu-

kana tulee yksi retkihaastelappu ja niitä voi hakea myös kirjastosta. Muistetaanhan luonnossa liikkuessa myös  

jokamiehenoikeudet! 
 

SENIOREIDEN ULKOILUPÄIVÄ ke 19.5. klo 12.00 – 14.00 

Senioreille suunnattu ja muillekin soveltuva ulkoilupäivä frisbeegolfradalla (Halsuantie 94). Ulkoilupäivän ohjelmassa 

mm. kevyt ulkojumppa, lenkkeilyä metsäpolulla, frisbeegolfiin tutustumista, maastopyörien (Fatbike) testausta sekä 

mukavaa yhdessäoloa. Istuinpenkkejä tuodaan alueelle ulkoilupäivän ajaksi. Voit valita vaikka kaikki aktiviteetit tai 

tulla vain nauttimaan ulkoilmasta hyvässä seurassa. Lopuksi paistellaan makkaraa. Mukaan tarvitset säänmukaiset 

varusteet ja iloista mieltä! Pieni sade ei haittaa, mutta kovalla sateella tapahtuma on peruttu. 
 

MAASTOJUOKSU-CUP maanantaisin klo 18.30 

 ma 17.5. Syrin pururata                                                                         

 ma 24.5. kirkonkylä urheilukentän maasto 

 ma 31.5. Yli-Lestin pururata  

Sarjat alle 3v – 13v. Ilmoittautumiset paikan päällä. Maastojuoksut koostuvat kolmesta osakilpailusta. Cupin jälkeen 

lasketaan osakilpailupisteet, jotka ratkaisevat sijoitukset. Vähintään kaksi osallistumista oikeuttaa cupin kokonaiskil-

pailun palkitsemiseen. HUOM! Juostavat matkat ovat lyhyitä. 
 

INBODY KEHONKOOSTUMUSMITTAUS ke 2.6. klo 15.30 – 18.30 kirjastossa 

Varaa henkilökohtainen mittausaika viimeistään ti 1.6. vapaa-aikaohjaajalta numerosta 050 4437023. Mittauksen ja 

tulosten analysoinnin suorittaa Satu Kepliltä (Keski-Pohjanmaan liikunta). Varaa mittaukseen ja palautteeseen aikaa 

noin 10 minuuttia. Hinta 10 € (käteinen). 
 

LASTEN JA NUORTEN YLEISURHEILUKISAT alkavat ma 7.6. klo 18.30 

Kesän kisaillat ilmoitetaan myöhemmin. 

Kisoissa juoksu/kenttälaji. Sarjat alle 3v – 13v. Kaikki palkitaan! 
 

 

KYLIEN VÄLINEN LIIKUNTAKAMPANJA 1.5. - 31.7.2021  

Kampanjaan voi merkitä pyöräilyn, kävelyn, juoksun, sauvakävelyn, rullaluistelun/-hiihdon tai muun ulkoliikunnan, 

joka on kestoltaan vähintään 30 minuutta. Pyöräily merkitään kilometreinä ja muu ulkoliikunta rastilla. 

Kampanjaan voit osallistua merkitsemällä liikuntasuorituksesi 

a) kuntatiedotteen mukana tulleeseen liikuntakorttiin. Liikuntakortteja saa mm. kirjastosta. 

b) suoritusvihkoihin, jotka löytyvät alla mainituista paikoista. Suoritusvihkoihin merkitään oma nimi, kylä, lii-

kuntasuoritus.  
 

Kampanjan päätyttyä lasketaan kaikki suoritukset ja katsotaan kylän asukaslukuun suhteutettuna, mikä kylä on liikku-

nut aktiivisimmin kesän aikana. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan mm. tuotepalkintoja.  

Yli-Lesti:  Ojalanperän risteys   SDP:n talolla    

Paranta:  Parannan risteys, hyvinvointipolulla    

Änäkkälä:  hyvinvointipolulla 

kirkonkylä:  kirjaston postilaatikkorivissä  Niemeläntien risteys 

  Kangasvieren risteys 

Syri:  Toholammintie 800 (bussipysäkki)  

Niemi:  Niementien risteys (kuntislaatikko)  

Kiiskilä:  Peuralantien risteys (kuntislaatikko)  Takalontien risteys (kuntislaatikko) 

 

 
 



 

                                       

 
 

 

 

TALVILIIKUNTAKAMPANJA  

Tammi – maaliskuun aikana suoritusvihkoihin merkittiin 1114 hiihtosuoritusta ja hiihtokilometrejä kertyi 15 048 km, 

joista kunnan ylläpitämillä laduilla 11 209 km. Suosituin latu oli retkilatu, missä hiihdettiin 8145 km. Muita ulkolii-

kuntasuorituksia merkittiin yhteensä 468. Aktiivisinta oli Parannan kuntolaatikolla. Lämmin kiitos kaikille suorituksia 

merkanneille ja iso kiitos myös laduntekijöille!  

Arpaonni suosi seuraavia:  

lahjakortti    Risto Paloranta 

tekninen t-paita   Jussi Änäkkälä 

Lestijärvi pipo   Ari Lappi 

makkaratikku, teleskooppi  Teuvo Hietapakka 

urheilusukat   Sinikka Jämbäck 

tuubihuivi   Tapio Tuikka 

Onnea voittajille! Palkinnot voi hakea kirjastosta toukokuun aikana. 

 

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON KUNTIEN TALVILOMAVIIKON HIIHTOKAMPANJA  

Talvilomaviikon hiihtokampanjan tulokset:  

1. Lestijärvi  2,07km/asukas  25 osallistujaa hiihti yht. 1491,5km  

2. Perho  1,12km/asukas  86 osallistujaa hiihti yht. 3039km 

3. Halsua  0,62km/asukas  12 osallistujaa hiihti yht. 695km 

4. Veteli  0,19km/asukas  16 osallistujaa hiihti yht. 619km 

5. Kaustinen  0,06km/asukas  11 osallistujaa hiihti yht. 263,3km  

Osallistujien kesken arvotun suksipaketin voitti Eino Kangasvieri Lestijärveltä. Tulosten laskeminen ja suksipaketin 

arvonta suoritettiin kuntien vapaa-aikasihteerien kesken Vetelissä. Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille!  
 

NUORISO 

Tulossa 

KESÄKERHO 6-12v Lestin koululla 7. – 18.6. Kesäkerhosta tiedotetaan myöhemmin Wilman kautta ja vapaa-

aikatoimen sosiaalisissa medioissa. 
 

KULTTUURI 

YHDISTYSTEN TILATOIVEIDEN KARTOITUS 
Lestin koulun nykyisistä väistötiloista, Palolan kiinteistöstä jää tiloja yhdistysten ja järjestöjen yhteiseen käyt-
töön. Alueella toimivilla yhdistyksillä on erilaisia tilatarpeita oman toiminnan järjestämiseksi. Kartoitamme 
yhdistysten tilatarpeita ja -toiveita, jotta voimme huomioida ne suunnitellessa tilojen käyttöä tulevaisuudessa. 
Ilmoittakaa tilatoiveet 21.5. mennessä vapaa-aikaohjaajalle joko sähköpostilla  
niina.tiala(at)lestijarvi.fi tai soittamalla/viestillä 050 4437023. 
 

Lestijärven yhdistykset ja järjestöt 

Lestijärven kunnan nettisivuja ollaan parhaillaan päivittämässä ja sinne keräillään myös Lestijärven yhdistykset ja 

järjestöt. Ilmoita yhdistyksen virallinen nimi, mahdollinen nettiosoite ja mielellään puheenjohtajan yhteistiedot vapaa-

aikaohjaajalle 21.5. mennessä sähköpostilla niina.tiala(at)lestijarvi.fi tai soittamalla/viestillä 050 4437023. 
 

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON NUORISOTOIMIEN PIIRUSTUSKILPAILUN TULOKSET 

aihe: Ilonpilkahduksia arjessa 

sarja 1-3lk 1. Perho  2. Halsua   3. Atte Kangasvieri, Lestijärvi 

sarja 4-6lk 1. Veteli   2. Perho  3. Halsua 

sarja 7-9lk 1. Toholampi  2. Toholampi  3. Kaustinen 

Palkinnot kaikissa sarjoissa: 1. sija 50 €, 2. sija 35 €, 3. sija 25 €. 

Lestin koulun oppilaiden töistä palkitaan jokaisesta sarjasta kolme. Palkinnot toimitetaan koulun kautta. 

Lestin koulun oppilaiden kilpailupiirustuksista näyttely Lestijärven kirjastossa 28.5 asti. Tervetuloa! 

 

 
 

 

Mitä mieltä Lestijärvestä? 
Tervetuloa vastaamaan sähköiseen kyselyyn  

Lestijärven kunnan asukkaille ja vierailijoille.  

Kysely avoinna 14.4. - 16.5.2021, ja sen voi täyttää myös  

paperilomakkeella kirjastossa.  

 

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä. 

Kyselyn löydät verkossa osoitteesta https://forms.office.com/r/vZZnQKQ8XU 

Jos haluat, voit myös jättää kyselyn lopuksi yhteystietosi arvontaa varten. 

Lisätietoja: Tytti Pohjola / tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi 

                                         

 

 

 

https://forms.office.com/r/zPP6crLEtr
https://forms.office.com/r/zPP6crLEtr
mailto:tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi


 

 

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 
www.kaseka.fi 

  

VUODEN 2021 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2021  

Päätukihaku on avattu  Vipu-palvelussa . Hakuaika päättyy 15.6.2021.  

 

JATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄTUKIHAUSSA  

Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa päätukihaussa. Sitoumukset ja 

sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan 30.4.2022 asti.  

  

TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 15.6.2021  

Tukioikeuksia voi hakea varannosta viimeistään 15.6.2021 lomakkeella 289. Hakemus toimitetaan ely-

keskukseen. Myöntöperusteita mm:   

- nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävä  

- uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden 5 vuoden aikana, maataloustoiminta 

aloitettu aikaisintaan v. 2019  

- tilusjärjestelyt  

  

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2021  

Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2021 kunnan maaseu-

tuelinkeinoviranomaiselle.  

Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa tapauksissa:  

- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia   

- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle  

- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa  

  

Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta ”tuet ja 

tukioikeudet”. Lisätietoja Seija Klemola p. 040 060 1093. 

  

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET  

Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojeluruiskut on testattava kolmen vuoden välein. Aiemmin testaus oli viiden vuoden 

välein. Jos vanha viiden vuoden testaustodistus on voimassa vielä tänä vuonna, pitää se uusia ennen kuin viisi vuot-

ta tulee täyteen. Tämän jälkeen alkaa uusi kolmen vuoden testausväli.  

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:  

  

Halsua 10.6. klo 9.15 -10.45 Isokarhun varastoalue  

Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylmäaseman sorakenttä  

Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha  

  

Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv 0 %).  

Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210.  

 

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI  

Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:  

   

16.10. – 15.1.   

16.1. – 15.3.   

16.3. – 15.8.   

16.8. – 15.10.  

   

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html.  

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luo-

vutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Ennen 

päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja 

asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.  

  

  

 

Maataloustoimisto 

 

 

https://vipu.ruokavirasto.fi/?utm_source=Miten+koronavirusepidemia+vaikuttaa+tukiin%3F&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+27.3.2020
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/289.pdf?utm_source=Miten+koronavirusepidemia+vaikuttaa+tukiin%3F&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+27.3.2020
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html


          YLI-LESTI-SEURA RY 
 

PÄIVÄKAHVITILAISUUDET toukokuussa keskiviikkoisin klo 12.00 

Yli-Lestin työväentalolla koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Tavataan toisiamme, jutellaan ja ollaan yhdessä.  Ohjel-

maakin saa esittää. Tulethan paikalle terveenä.  Lisätietoja saa pj. Marketta Similältä, puh. 044-0638 342 

 

YLI-LESTI-SEURA R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

pidetään maanantaina 17.5.2021 klo 18.00 Yli-Lestin työväentalolla. 

Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntöjen muuttaminen. Tervetuloa!        -Hallitus 

 

KARHUNPIILON TALKOOT la 22.5.2021 klo 9 - (säävaraus) 

Siivotaan Karhunpiilon rakennuksia ja lähiympäristöä. Ympäristöstä saa ja pitäisi raivata pieniä puskia, joten ota rai-

vaussaha tai vesuri mukaan. Saunarakennuksen ulkoseinien maalauksen esitöitä + mahdollisesti maalausta. 

Sisätilojen siivousta varten tarvitaan siivousvälineitä. Talkooväelle varattu virvokkeita, makkaraa ym. 

Yhteislähtö Yli-Lestin työväen pihalta klo 9.00, mutta aiemminkin / myöhemmin voi saapua. 

JOKAINEN KARHUNPIILON TALKOOLAINEN SAA MAKSUTTOMAN YÖPYMISVUOROKAUDEN KAR-

HUNPIILOON! Lisätietoja saa pj. Marketta Similältä p. 044-0638 342 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY. 
 
Haaste kaikille lestiläisille 

Yhdistys haastaa kaikki Lestijärven yhdistykset, Lestijärven kunnan henkilökunnan sekä Lestin koulun oppilaat 

osallistumaan ”Pidä Lesti siistinä ” -kampanjaan ja siivoamaan tienvarsia ja lähiympäristöä sopimaksi katsomallaan 

ajalla. Kaunis ja viihtyisä ympäristö tuo iloa meille jokaiselle, myös matkailijoille. 

 

Nyt ideoimaan Koronapelätintä 

Eläkeliiton valtakunnallisena kampanjana Koronapelätin. Kyse on Arjen luovuus -projektista, joka on käynnissä 1.4. - 

30.9.2021. Yhdistys, joka saa jalkeille suurimman tekijäjoukon palkitaan. Tyyli on vapaa, pelättimeen voi käyttää niitä 

välineitä ja materiaaleja, joita haluaa.  Hallituksen jäsenille voi kertoa vinkkejä! 

Hallituksen jäsenten tiedot löytyvät googlettamalla: Eläkeliiton Lestijärven yhdistys. 

 

YLÖS, ULOS JA LIIKKUMAAN! KÄVELYKIPINÄTAPAHTUMA 4.5 - 25.5. 

Suomen Latu ja Tahko Pihkala-seura ovat haastaneet kaikki mukaan kävelemään ja sauvakävelemään. 
 

SELKÄLIITTO on Eläkeliiton yhteistyökumppani 2021. Tarkemmat tiedot ja jumppaohjeita EL-Sanomat 01/2021 s.24-

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksia: 

 Kokoukset järjestetään koronasta annettujen suositusten mukaisesti. 

 

 -Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin Kevätkokous ke 7.4.2021 klo 9.30 Kokkolassa, 

 Hotelli Kaarle, Kauppatori 4. Kokkola. Osallistumme Lestiltä etänä. 

 

 -Hallituksen kokous ke 21.4.2021 klo 13. Jatkamme kevät-  kesäkauden toiminnan  suun-

nittelua. Joululehtimateriaalin jako. 

  Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa! 

 

Muuta: 

 -Yli-Lestin aamukävelyt entiseen malliin. 

 -Huomioikaa  KotiTV-kuntoutuskanavan 33 esitykset arkipäivinä klo 10(11)-13. 

 -Muistakaa maskit, käsidesit ja muut KORONA-suositukset. 

 

LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS ry.                  

 
Metsäkaurispukin kevätmetsästyksestä päätettiin talvikokouksessa. Yhdistyksen alueella saa metsästää 3 kpl metsä-

kaurispukkia 16.5.-15.6. välisenä aikana. Jäsenen kiintiö on 1 pukki/jäsen, Kiintiönsä (2 kpl /jäsen) kuluvalla kaudella 
ampuneet eivät voi osallistua metsästykseen. Kaadosta tulee ilmoittaa välittömästi puheenjohtajalle ja ennen kaatoa var-

mistaa, että lupia on käytettävissä. Kaadosta tulee ilmoittaa lain mukaisesti Riistakeskukselle 7vrk:n kuluessa Oma Riis-

tassa tai netistä saatavalla lomakkeella. Huom! Rihlatulla aseella ammuttaessa, tulee metsäkauriin (vähintään) am-

pumakoe olla voimassa. Lisäksi huomioitavaa, että autoa hyväksi käyttäen metsästys on laitonta ja siihen tullaan 

puuttumaan tarvittaessa. 
 

Talkoot ampumaradalla kesäkuun alkupuolella. Siivotaan ja kunnostetaan ampumaradan aluetta ja päätetään tulevan 

kesän ammunnoista. Tarkemmin kesäkuun kuntatiedotteessa. (koronarajoitukset) 

Riistapeltojen tekoon yhdistys hankkii siemeniä ja lavan lannoitteita toukokuun aikana. Yhdistyksellä on myös hankit-

tuna lapiorullaäes peltojen muokkaamiseen. Riistapelto kannattaa kylvää kesäkuun puolivälissä lämpimään maahan jotta 

kasvit lähtevät nopeasti kasvuun. 

Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa. Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa heti havainnon tehtyä suurpetoyhdyshenkilöille. 

Havainnot tärkeitä, mikäli aiotaan saada suurpedoille poikkeuslupia. Erityisesti pihakäynnit ja pentuehavainnot ovat 

tärkeitä. Lista yhdyshenkilöistä www.riista.fi -sivulla.  
 

http://www.riista.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                                                                                                                                           
Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli, ovat mukana valtakunnallisessa 

työllisyyden kuntakokeilussa. Kaustisen seutukunta vastaa jäsenkuntiensa puolesta kuntakokeilun toteuttamisesta. Kausti-

sen seutukunnan työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun yhteyshenkilönä toimii työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen. 

Annan tavoitat puhelimitse, tekstiviestillä tai WhatsApp -viestillä numerosta 040 167 8349, tai sähköpostilla an-

na.nieminen@kaustisenseutukunta.fi. Työllisyyspalveluista ja kuntakokeilusta löydät lisätietoa Kaustisen seutukunnan 

verkkosivuilta www.kaustisenseutu.fi 

 

 
Osuuskunta yritysten yhteistyörakenteena -verkkovalmennus 

 

KASE Kasvuohjelma yritysverkostojen ja –palveluiden kehittäminen järjestää yhteistyössä Tampereen seudun osuustoi-

mintakeskuksen kanssa osuuskuntamallia käsittelevän verkkovalmennussarjan. Ensimmäiset valmennukset järjestetään 

kolmen peräkkäisenä maanantaina seuraavasti:  

10.5. klo 16-17 - Esimerkkejä yhteistyörakenteista, eri yhteistyömallien vertailu 

17.5. klo 16-17 - Osuuskuntamuoto yhteistyörakenteena, osuuskuntalain pääperiaatteet ja niiden soveltaminen yritysten 

yhteistyössä 

24.5. klo 16-17 - Miten osuuskunta perustetaan, osuuskunnan perustamisasiakirjat 

Lisätietoja: Timo Pärkkä, p. 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi 
        

 

Kyytiin2: Tarvitsemme testaajia sähköisen liikennepalvelun kehitykseen 
Ansaitse 10 euron lahjakortti antamalla hetki aikaasi liikennepalveluiden testaamiseen. Kesällä julkaistaan uusi sähköinen 

liikennepalvelu, ja testaajat voivat kevään aikana auttaa meitä löytämään ja korjaamaan ongelmakohtia. Jos testaaminen 

kiinnostaa, laita sähköpostia tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi ja sovitaan ajankohdasta tarkemmin.  

Lisätietoja:  

Tomas Luoma 

Kaustisen seutukunta 

Kyytiin2 –hanke 

040-142 4257 

   
Lisätietoa Kaustisen seutukunnan toiminnasta kotisivuillamme: kaustisenseutu.fi 

 

  Kaustisen seutukunta tiedottaa 
     Lestijärvi mukana työllisyyden kuntakokeilussa 

Toholampi 
HAUTOJENHOITOPALVELU LESTIJÄRVELLÄ KESÄLLÄ 2021 

50€/kesäkausi/hauta (kesäkuu – elokuu) sisältää kukkien kastelun kolme kertaa viikossa tai tarvittaessa, sekä hautapai-
kan siisteydestä huolehtimisen kesäkautena 2021. Tilaukset 050 3738226 / Sari. 

LANNOITESÄKKIKERÄYS 
KERÄYSAJANKOHTA LESTIJÄRVELLÄ ON 1.6.2021 – 31.8.2021 
Tarkemmat ohjeet seuraavassa kuntatiedotteessa!! 
 

HOX HOX!! 

4H-Metsäsalapoliisit-kerho Yli-Lestillä ja liikka- ja kepparikerhot kirkolla jatkuvat vielä toukokuun ajan. Kaikki joukolla 

mukaan!! 

mailto:anna.nieminen@kaustisenseutukunta.fi
mailto:anna.nieminen@kaustisenseutukunta.fi
http://www.kaustisenseutu.fi/
mailto:tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
https://kaustisenseutu.fi/


 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lestijärven liikuntatoimi 


