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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSIRAHAHAKEMUS
Hakemus tulee toimittaa 29.1.2021 mennessä Kunnantoimistoon osoitteeseen Lestintie 39, 69440
Lestijärvi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tähän päivään mennessä tulleet hakemukset
käsitellään ja ne tulevat maksuun helmikuussa 2021.
Lapsirahahakemuksia saa kunnantoimistosta tai kunnan nettisivuilta www.lestijarvi.fi (Lestijärvipaketti)

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille,
jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2021 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 31.12.2020. Allekirjoitetut hakemukset tulee
toimittaa 5.2.2021 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 2021 aikana ole!
AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2021
Kunnanhallitus päätti julistaa vuoden 2021 avustukset hakuun. Avustukset tulee kohdentaa
lestijärveläiseen toimintaan ja myöntämisen edellytyksenä on, että kyseessä on rekisteröity yhdistys,
jonka kotipaikka on Lestijärvi tai muuten kuntalaisten hyvinvointiin läheisesti liittyvään palveluun.
Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee toimittaa 5.2.2021 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta,
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Susanna Tuikka puh. 040 6841 195

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.)
perjantaisin 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

Soiten yhteispäivystyksen numero muuttuu
Soiten yhteispäivystyksen numero on 4.1.2021 alkaen 116117.
Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri.
Numero korvaa yhteispäivystyksen vanhan numeron (06 826 4500).
Terveyskeskus:
puh. 040 804 2000
Hammashoitola:
puh. 040 804 2200
NordLab laboratorio ajanvaraus: puh. 020 619 8019

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

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

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 150
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen

Vapaa-aikatoimi
LIIKUNTA
KUNTOSALI avataan ma 18.1. mikäli koronatilanne sallii. Kuntosalilla voi olla samanaikaisesti enintään 5
käyttäjää, jotta turvavälit säilyvät. Jokainen käyttäjä desinfioi laitteet heti käytön jälkeen. Kuntosalilla
käydään vain terveenä ja huolehditaan hyvästä hygieniasta.
HIIHTOLADUT
Latuja ylläpidetään kelien mukaan.
Yli-Lestillä on 0,5 km, 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km ladut, joista valaistuna 1 km ja 2 km. Ladulta pääsee
myös jääladulle. 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 pitkä.
Retkilatu välillä kirkonkylä – Syri on noin 10 km pitkä. Lähtö Kauppisen risteyksestä hallien takaa tai
Syrin pururadalta.
KAUKALO
Uusi kaukalo otettiin käyttöön joulun aikaan. Kaukalolle ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa
käyttäjävuoroja, vaan käyttäjät ottavat huomioon toisensa. Kaukalon valot laitetaan päälle tolpassa
olevasta katkaisijasta ja ne sammuvat automaattisesti klo 22.00.
TALVILIIKUNTAKAMPANJA 1.1. – 31.3.2020
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos
liikuntasuoritus on kestänyt vähintään 30 min. Suoritusvihoista lasketaan myös latujen käyttöasteet.
Kuntolaatikot sijaitsevat
Yli-Lestillä
*Ojalanperän risteyksessä
*valaistun ladun lähtöpaikalla
*SDP talon seinässä
Parannassa *jääladun varrella
*kävely- ja pyörätien varressa
kirkonkylällä *Niemeläntien risteyksessä (tk:n risteys)
*kirjaston postilaatikkorivi
*kalasatama, jääladun varrella
*retkiladulla
Syrissä
*hiihtomajan seinässä
*ent. koulun postilaatikkorivissä
Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita tuotteita.
Kerhotoiminnasta ja hiihtokilpailuista tiedotetaan Wilman kautta sekä vapaa-aikatoimen facebookissa ja
instagramissa.

TEKNINEN TOIMI
AURAUKSET VUOSINA 202I-2022
Yksityisteiden auraukset vuosina 2021-2022 hoitaa:
Juha Koskela
Ari Lintilä
Juho Kiiskilä

puh.050 5624192 kaavatiet ja kirkonlylän alueella sijaitsevien kunnan kiinteistöjen pihaalueiden lumenauraukset
puh. 050 5968514 Syrinkylän yksityistiet
puh. 040 0229604 hoitaa muut alueet

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Kokous:.
Vuoden 2021 ensimmäinen Hallituksen järjestäytymiskokous to 28.1.2021 klo 13.
Koronatilanteesta johtuen paikka avoin, mahdollisesti muuttuneesta ajankohdasta ja paikasta
ilmoitetaan puhelimitse. Suunnitellaan tulevia tapahtumia, mm. Tuetut Lomat vuodelle 2021
tiedossa, hakuajat 3kk aikaisemmin. Sekä v. 2020 että v. 2021 hallitusten jäsenet: Tervetuloa
aloittamaan Eläkeliiton toimintaa, koronarajoitukset huomioiden.
Muuta:
Huom! Palauttakaa Liikunta- ja Vapaaehtoistoiminnan kortteja 16.1. mennessä:
- Yli-Lestillä: Palautus Raijan postilaatikkoon
- Muut: Liikuntakortit Allin postilaatikkoon
- Vapaaehtoistoiminnan kortteja ja myös liikuntakortteja voi palauttaa Marja-Liisan ja Ritvan
postilaatikkoihin.
Kahvitilaisuuksista ja muusta toiminnasta ilmoitellaan myöhemmin.
Liikuntaa:
– Yli-Lestin aamukävelyt tiistaisin ja torstaisin klo 8 (talviaikaan).
– Kansalaisopiston liikuntaryhmät aloittavat helmikuun alusta.
Liike on lääke, yritetään liikkua mahdollisuuksien mukaan ulkona tai sisällä.
HELLUNTAISEURAKUNTA
(Lestintie 37)

RUOKAJAKELU
to 14.01. klo 16.00-17.00
to 28.01. klo 16.00-17.00

TUKIYHTEENVETO VIPU-PALVELUSTA
Näet tiedot maatilallesi maksetuista tuista Vipu-palvelussa heti, kun tuki on maksettu. Tukiyhteenvedon
saat Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. Ruokavirasto ei enää lähetä tukiyhteenvetotietoja
postin kautta. Lisätietoja Seija Klemola, 040 060 193, seija.klemola@perho.com tai Jussi Karhulahti,
040 680 2215, jussi.karhulahti@halsua.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 tuotannosta irrotettua tukea, ilmoittavat hevoset ja ponit sekä siipikarjan. llmoitus on syytä tehdä, ellei vaadittava eläintiheys 0,35 ey/ha täyty naudoilla, sioilla, lampailla ja vuohilla.
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT ON JULKAISTU
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2021.
Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka
parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka
aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella.
Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–
31.12.2021.
Haku avautuu Vipu-palvelussa alkuvuodesta. Tiedotamme haun ajankohdasta tarkemmin, kun valtioneuvoston asetus hyvinvointikorvauksen sitoumuksesta on tullut voimaan. Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien
tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2021 alkaen. Sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)
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 www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen
luovutuskirja, 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.

