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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Keskusvaalilautakunta
Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestys on käynnissä 12.1. - 18.1.2022.
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI,
avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.00-16.00.
Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Muista noudattaa ennakkoäänestyspaikalle tullessasi seuraavia ohjeita:
 Tule äänestyspaikalle vain terveenä. Mikäli olet oireinen, sovi äänestämisestä vaalivirkailijoiden kanssa ennen äänestyspaikalle tuloa soittamalla numeroon 06-8889111 tai 040-6841195. Älä tule oireisena sisälle vaalihuoneistoon!
 Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
Vuoden 2022 aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Lestijärven kunnan äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, joka on avoinna äänestyspäivänä klo 9.00–20.00.
Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana
 Tule äänestyspaikalle vain terveenä.
 Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
Äänestäjällä tulee olla mukana kuvallinen henkilötodistus (passi tai henkilökortti).
Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa tai jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä vaalilautakunnan puheenjohtajaan (Tarja Kangasvieri 040-9131004) ennen vaalipaikalle tuloa sopiaksesi mahdollisuudesta äänestää ulkona.
Älä tule sisälle vaalihuoneistoon!
Muista, että lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

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

RUOKAJAKELU
to 20.01. klo 16-17
to 11.11. klo 16 – 17
to 25.11. klo 16 - 17
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

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

LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSIRAHAHAKEMUS
Hakemus tulee toimittaa 31.1.2022 mennessä Kunnantoimistoon osoitteeseen Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tähän päivään mennessä tulleet hakemukset käsitellään
ja ne tulevat maksuun helmikuussa 2022.
Lapsirahahakemuksia saa kunnantoimistosta tai kunnan nettisivuilta www.lestijarvi.fi (Kuntainfo/Lestijärvi-paketti)

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille,
jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2022 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 31.12.2021. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 4.2.2022 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 2022 aikana ole!
JÄTEHUOLTO
Lestijärven kunta kuuluu Järviseudun jätelautakunnan alueeseen. Jokaisen toimialueella olevan kiinteistön on liityttävä jätehuoltomääräysten ja jätelain mukaiseen jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin. Järviseudun jätelautakunta on kehottanut liittymättömien kiinteistöjen omistajia kahdella eri kirjeellä vuosina
2018 ja 2020 siirtymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Edelleen myös Lestijärvellä on joitakin kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Nyt Järviseudun jätelautakunta on päättänyt siirtää liittymättömien kiinteistöjen käsittelyn alueidensa kuntien ympäristöviranomaisille.
Kiinteistöillä tulee olla oma jäteastia tai useammalla kiinteistöllä yhteinen jäteastia. Jäteastia tulee tyhjentää säännöllisesti. Tyhjennys on suoritettava vähintään 3kk/12 viikon välein eli neljä kertaa vuodessa.
Jätteiden hakua ”tarvittaessa” yhteydenoton perusteella ei voida katsoa voimassa olevaksi sopimukseksi.
Säännöllinen tyhjennysväli tulee sopia jätekuljetusyrittäjän kanssa.
Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen omistajille tullaan lähettämään kehotus liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Liittyminen jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin
hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan (Lestijärvellä Sun Avux Oy) ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta
ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Liittymisestä tulee ilmoittaa myös Lestijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Sun Avux Oy yhteystiedot: Ari Luotoniemi puh: 0400-758333
Lisätietoja ympäristösihteeri Mirva Vilppola, mirva.vilppola@lestijarvi.fi, puh: 040-1908652

SUKUSOLUT JA ALKIOT
Pitopaikan rekisteröintivelvoite on laajentunut kattamaan mm. sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja. Jos
säilytätte tilallanne esim. eläinten keinosiemennystä varten sukusoluja ja alkioita, tästä tulisi tehdä pitopaikkaan rekisteröinti-ilmoitus. Pitopaikkaan ilmoitetaan toimintamuoto, esim. naudoille ’Sukusolujen tai alkioiden varastointi’. Ottakaa yhteyttä maaseutuasiamieheen, jos tarvitsette apua.
ELÄINPALKKIOITA HAETAAN VIPU-PALVELUSSA 13.1. – 2.2.2022:
- Eläinten hyvinvointikorvaus
- EU:n eläinpalkkiot
- Eläinmääräilmoitukset vuodelta 2021
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN sitoumusehdot on julkaistu osoitteessa
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/elainten-hyvinvointikorvauksensitoumusehdot/
Uusia toimenpiteitä ovat hyvinvointisuunnitelmat ja vapaaporsitus. Hyvinvointisuunnitelma korvaa ’ruokinta
(ja hoito) -toimenpiteet ja se on vapaaehtoinen toimenpide. Hyvinvointisuunnitelma tulee lähettää eläinten
hyvinvointikorvauksen hakemuksen liitteenä Vipu-palvelussa. Toimenpiteen valinneilla tiloilla on oltava kirjallinen eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi. Sitoumusehtoja tulee noudattaa 1.1.2022
alkaen.
Mallipohjat hyvinvointisuunnitelmille:
 Hyvinvointisuunnitelma, lampaat ja vuohet (docx)
 Hyvinvointisuunnitelma, naudat (docx)
EU:N ELÄINPALKKIOIDEN OSALLISTUMISILMOITUKSET päättyivät vuoden 2021 lopussa. Alueellamme näitä
päättyviä osallistumisilmoituksia ovat
- EU:n nautapalkkio
- EU:n lammas- ja vuohipalkkiot (teuraskaritsa ja teuraskilipalkkio).
Uusia, 13.1. - 2.2.2022 haettavia EU:n eläinpalkkioiden toimenpiteitä ovat alueellamme
- EU:n nautapalkkiot;
o emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio
o sonni- ja härkäpalkkio
- EU:n lammas- ja vuohipalkkiot;
o teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio
Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset ovat edelleen voimassa, eikä niitä tarvitse hakea uudelleen.
ELÄINMÄÄRÄILMOITUKSEN VUODELTA 2021 jättävät viimeistään 2.2.2022 aikaisempien vuosien tapaan;
- eläinten hyvinvointikorvausta v. 2021 sioista tai siipikarjasta hakeneet tilat. Ilmoitettavat eläimet
ovat siat ja siipikarja.
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea hakeneet ilmoittavat siipikarjan sekä hevoset
ja ponit, jos niitä käytetään eläintiheyslaskennassa
- luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta hakeneet tilat ilmoittavat siipikarjan sekä hevoset ja
ponit, jos niitä käytetään eläintiheyslaskennassa
- luonnonmukaisen tuotannon korvausta hakeneet tilat ilmoittavat siipikarjan ja tarvittaessa tuotantotauot, jos niitä käytetään eläintiheyslaskennassa
Lisätietoa eläinmäärien ilmoittamisesta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/elaintenhyvinvointikorvaus/elainmaarailmoitus/.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Kokous:.
Vuoden 2022 ensimmäinen Hallituksen järjestäytymiskokous ti 25.1.2022 klo 13.
Koronatilanteesta johtuen paikka avoin, mahdollisesti muuttuneesta ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan
puhelimitse. Täytetään toimintatilasto v. 2021 Eläkeliittoon ja suunnitellaan tulevia tapahtumia, mm.
Tuetut Lomat vuodelle 2022 tiedossa, hakuajat 3kk aikaisemmin. Sekä v. 2021 että v. 2022 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 aikaisntaan viikolla 3, seuratkaa ilmoittelua.
Liike on lääke, yritetään liikkua mahdollisuuksien mukaan ulkona tai sisällä.

