
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lestijärven kunta 

Lestintie 39 

69440 Lestijärvi 

puh. 06 8889111 
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 

LASTEN KORONAROKOTUKSET LESTIJÄRVELLÄ 
 

5-11-vuotiaille lapsille annetaan koronarokotuksia Lestijärven terveyskeskuksessa 

lauantaina 5.2. klo 10.00 – 14.00. 

 

 Rokotukseen varataan aika Soiten nettisivuilta sähköisestä ajanvarauksesta  

 Soite - Rokotusten ajanvaraus. 

 Ajan voi varata myös terveydenhoitajalta numerosta 0408043284. 

 

Lapsen koronarokotukseen tarvitaan kummankin vanhemman/huoltajan suostumus. Jos molem-

mat vanhemmat eivät ole paikalla, on toiselta vanhemmalta oltava mukana kirjallinen suostumus. 

Lomake löytyy THL:n nettisivulta alla olevasta linkistä ja sieltä valitaan Huoltajan suostumus 

alaikäisen koronarokotukselle. 

                      https://thl.fi/fi/hakutulokset?q=huoltajan+suostumus 
 

                               KORONAN VAIKUTUKSET PALVELUIHIN 
 
KOULU        suljetaan ulkopuolisilta käyttäjiltä koulupäivinä klo 8.00 – 15.30. 
PÄIVÄKOTI on suljettu ulkopuolisilta.  
NUORISOTILAT – toiminta jatkuu normaalisti 
KIRJASTO   on auki normaalisti. Vahva maskisuoritus. Kirjastossa voi asioida enintään 10 asiakasta  
                    kerrallaan. Vältä tarpeetonta oleskelua. 
KUNTOSALIT  - noudatettava kokoontumisrajoitusta. Vältä tarpeetonta oleskelua. Käytä maskia ja  
                  käsidesiä, pidä turvaväli. Pyyhi käyttämäsi laitteet ja välineet desinfiointiliinalla. Koulun  
                  kuntosalilla voi käydä arkisin klo 6.00-8.00 ja illalla klo 15.30-21.30, viikonloppuisin   
                  normaalisti 6.00-21.30. 
KUNNANTALO on suljettu ulkopuolisilta virka-aikana. Asiointi mielellään puhelimitse tai  
                  sähköpostin välityksellä. Välttämättömissä tapauksissa sisälle pääsee ovikelloa soitta- 
                  malla. Vahva maskisuositus. Kokoontumisrajoituksen mukaisia kokouksia voidaan pitää 
                  vain virka-ajan ulkopuolella. 
 
RAJOITUKSET: Tartuntalain 58 § perusteella K-P:n sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueella) kielletään 
kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset seuraavasti: 

- Sisätiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä 
- Määräykset ovat voimassa 23.1.-.20.2.2022. Lisätietoa AVI:n tiedotteessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soite.fi/rokotusten_ajanvaraus
https://thl.fi/fi/hakutulokset?q=huoltajan+suostumus


Soiten yhteispäivystyksen numero  
Soiten yhteispäivystyksen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyötyjäteasema                   
 

avoinna perjantaisin 
ympärivuoden 

klo 15.00 – 18.00 
 

Lisätietoja: Millespakka Oy /  
 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 

 

RUOKAJAKELU 
 
to  10.2. klo 16 – 17 
to  24.2. klo 16 -  17 
 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaalla numerosta 0800 93 377 
 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 
korvauksen 

                        HUOM! Numero muuttunut 1.1.2022 

Lainan päivä ti 8.2. Lainan  päivä kahvitus klo 10.00-15.00  
Sakoton viikko 
Kirjastossa vietetään sakotonta viikkoa 7.-11.2. Jos myöhästymismaksuja on 
päässyt kertymään, niin pyörähdä viikon aikana henkilökohtaisesti kirjastossa 
kuittaamassa ne, ja viikon aikana voi palauttaa myöhässä olevan aineiston ilman 
myöhästymismaksuja 

eMagz -aikakausilehtipalvelu 
Kirjaston eMagz-palvelu on nyt käytettävissä etäyhteydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien lukemisen tie-
tokoneella. Tarvitset kirjautumiseen kirjastokortin, sekä pin-koodin. Palvelu löytyy osoitteesta anders.emagz.fi 
 
Viddla -elokuvapalvelu 
Nyt kirjastokorttisi on myös matkalippusi elokuviin! Viddla-striimauspalvelussa on laaja valikoima elokuvia ja 
dokumentteja kaikenikäisille. Sinun tarvitsee vain mennä osoitteeseen viddla.fi, valita haluamasi leffa, klikata 
Katso elokuva -painiketta, valita listalta Anders-kirjastot ja kirjautua sisään kirjastokorttisi numerolla ja PIN-
koodilla. Sitten voit vain nojata taakse ja nauttia näkemästäsi! Aikaa elokuvan katsomiseen on 48 tuntia. Kuukau-
dessa on mahdollista katsoa neljä elokuvaa ilmaiseksi. 
 



 

 

 

 

        KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

vuonna 2022 
 

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. keskiviikko klo 9.00 ja tarpeen tul-

len muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnan verkkosi-

vuilla. 

 

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa kuukauden ensimmäinen tiistaina ja tarpeen tulleen muu-

toinkin. Pöytäkirjat pidetään nähtävänä tarkastamisen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa virastoaikana 

sekä kunnan internet-sivuilla. 
 

Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen kuukausi, mutta asioiden niin vaatiessa use-

amminkin. Pöytäkirjat ovat nähtävillä tarkastamisen jälkeisenä päivänä koulutoimistossa virastoaikana 

sekä kunnan internet-sivuilla. 
  
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspäivät ja pöytäkirjojen nähtävänäpito ilmoitetaan kunnan vi-

rallisella ilmoitustaululla www.lestijarvi.fi (kuulutukset). 
 

Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan pääsääntöisesti nähtäväksi asettamispäivänä, eli 

perjantaisin. Päätökset ovat luettavissa niiden nähtävillä oloajan. 
 

 

 

 

TEKNINEN TOIMI 
 
AURAUKSET VUOSINA 202I-2022 
Yksityisteiden auraukset vuosina 2021-2022 hoitaa: 
 
Juha Koskela puh.050 5624192    kaavatiet ja kirkonlylän alueella sijaitsevien kunnan kiinteistöjen piha- 
                                                                alueiden  lumenauraukset 
Ari Lintilä puh. 050 5968514   Syrinkylän yksityistiet 
Juho Kiiskilä puh. 040 0229604   hoitaa muut alueet 

                            Vapaa-aikatoimi 
LIIKUNTA 
 
Kuntosaliohjaukset 
-Miesten kuntosali tiistaisin klo 19.00 – 20.00, Ohj.kerrat 8.2., 15.2., 23.2. Ohj. Saara Urpilainen. 
-Naisten kuntosali torstaisin klo 18.00 – 19.00, Ohj.kerrat 10.2., 17.2.,24.2. Ohj. Elina Latonen. 
Osallistumismaksu 5 € / kerta tai 18 € helmikuun ohjaukset 4krt. Ohjatut ryhmät soveltuvat niin 
kokeneemmille kuntosalikävijöille kuin aloittelevillekin. Ohjattuihin ryhmiin ei tarvitse henkilö-
kohtaista kuntosalilätkää. 
 
Molempiin ryhmään voi vielä ilmoittautua vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023. Ryhmään otetaan 
toistaiseksi koronarajoitusten mukaisesti 9. Ryhmien jatkoa suunnitellaan helmikuun viimeisillä 
ohjauskerroilla. 
 
Kuutamokävely ke 16.2. klo 19.00, lähtö kalasatamasta 
Kuutamokävely järjestetään, mikäli sää ja jää olosuhteet sallivat. Ota mukaasi heijastinliivi sekä 
otsalamppu, jos sattuu pilvinen ilta. Kuutamokävelyn mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan 
vapaa-aikatoimen ja Visit Lestijärven facebook- ja instagram -tileillä. 

http://www.lestijarvi.fi/


 

 

                       Hei sinä, Soite etsii uusia perhehoitajia! 
 

Mitä perhehoito on? 
Perhehoito on nimensä mukaisesti hoitoa perheessä, eli kodinomaista asumista yhdessä perheen kanssa, 
joka on halunnut tarjota asuinpaikan henkilölle, joka sitä tarvitsee. Vaikka perhehoidossa puhutaan hoidosta, 
on kyse myös ihan perinteisestä asumisesta yhdessä kodissa asuvan ydinperheen kanssa. Perhehoidossa voi 
asua lapsi, nuori tai ikäihminen, joka ei syystä tai toisesta voi asua omassa kodissaan. Lasten ja nuorten osal-
ta kyse on lastensuojelutyöstä, kun taas aikuisilla ja iäkkäillä kyse voi olla turvattomuuden tunteesta yksin 
asuessa ja tarpeesta asua yhdessä muiden kanssa. Ikääntyvien kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto sil-
loin, kun omassa kodissa ei ole enää hyvä ja turvallinen olo, mutta monet askareet onnistuvat vielä eikä tar-
vetta raskaammalle avulle ole.  
 

Kuka perhehoitaja on? 
Perhehoitaja on henkilö, joka ottaa turvaa ja tukea tarvitsevan henkilön luokseen asumaan. Perhearki jae-
taan uuden tulokkaan kanssa samalla tavalla kuten omakin perheen kanssa. Kodin uusi jäsen osallistuu kodin 
tapahtumiin ja toimii osana perhettä, jakaen ilot, surut ja yhteiset hetket. Perhehoitajaksi ryhtyminen on 
aina koko perheen yhteinen päätös, koska asia koskettaa jokaista. Myös perhehoitoon muuttavalla on mah-
dollisuus tunnustella hetken sitä, sopiiko perhe hänelle ja toimivatko perheen ja uuden asukkaan kemiat 
hyvin yhteen. Hyvän ja rikkaan yhteisarjen myötä uusi asukas saa asua turvallisesti yhdessä perheen kanssa 
ja kokea yhteenkuuluvuutta yhteiseen arkeen, jossa jokaisella on tärkeä osansa. 
 

Olisitko SINÄ kiinnostunut perhehoidosta ja perhehoitajuudesta? 
Perhehoitajia tarvitaan lisää! Olisitko sinä valmis avaamaan kotisi oven ja toivottamaan uuden perheenjäse-
nen tervetulleeksi kotiinne ja jakamaan arkenne hänen kanssaan? Perhehoitajana saisit tehdä työtä omassa 
kodissasi ja jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoidon asiakkaan kanssa. Uuden perheenjäsenen ot-
taminen kotiin tuo uudenlaista rikkautta arkeen ja mahdollistaa oppimiskokemuksia niin aikuisille kuin lapsil-
lekin. 
 

Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen? 
Etkö koe omaksesi ottaa kotiisi uutta asukasta mutta haluaisit kuitenkin tehdä töitä perhehoidon parissa? 
Ehkäpä kiertävän perhehoitajan työ olisi silloin sinulle sopiva juttu! Haemme myös kiertäviä perhehoitajia 
jotka vierailevat asiakkaiden kotona ja tekevät työtä apua tarvitsevan henkilön omassa kodissa. Kiertävät 
perhehoitajat käyvät yhdessä sovittujen aikataulujen mukaisesti mm. omaishoita-japerheiden luona, joissa 
viettävät aikaa omaishoidettavan kanssa sen aikaa, kun hoitaja käy asioilla tai tarvitsee vapaa-aikaa. Hoidet-
tava puolestaan esittää usein toiveen siitä, ettei kotoa tarvitsisi siksi aikaa lähteä minnekään. 
 

Kiinnostuitko lukemastasi? Otahan yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta, jotta voimme kertoa lisää! 
Perhehoitajaksi valmentautumisen myötä saat konkreettisesti kuulla siitä, mitä perhehoitajuus ja kiertävän 
perhehoitajan työ on. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoitajuuteen, vaan antaa myös mahdollisuu-
den saada lisätietoa perhehoidosta. Päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siihen soveltumisesta tehdään 
valmennuksen myötä. Perhehoitajan työtä tehdään omalla persoonalla ja luonteella eikä yksikään perhe-
hoitaja ole samalainen. Erilaisuus on rikkautta niin perhehoitajan kuin perheen ja hoidettavankin osalta. 
Meissä on kaikissa sitä jotain erityistä, jolla voimme tuoda iloa ja valoa toiselle! 

Jos saimme kiinnostuksesi heräämään, niin otahan meihin Soitessa yhteyttä! 

Lastensuojelun perhehoito  Ikääntyneiden perhehoito 

040 804 2247  040 806 5958 

https://www.soite.fi/lasten-ja-nuorten-perhehoito 

https://www.soite.fi/perhehoito  

 

https://www.soite.fi/lasten-ja-nuorten-perhehoito
https://www.soite.fi/perhehoito


 

 
 
 
 
 
 

TIEDOT V. 2021 MAKSETUISTA TUISTA VIPU-PALVELUSSA 

Näet Vipu-palvelussa viime vuonna maatilallesi maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista kuitatuista takaisin-
perinnöistä yms. Tiedot saat Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. 

Ruokavirasto ei postita enää maatiloille yhteenvetoja maksetuista viljelijätuista. 

ELÄINPALKKIOIDEN HAKU (EU:N ELÄINPALKKIOT) 10.2. – 3.3.2022 
Ruokaviraston tavoitteena oli, että EU:n eläinpalkkioiden hakuaika olisi alkanut 13.1. ja päättynyt 2.2.2022. Uusi hakuai-
ka on siirretty alkavaksi 10.2.2022 ja päättyväksi 3.3.2022. 

Lisätietoa tuenhakijoille: 
Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu (ruokavirasto.fi) 
 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/elainpalkkioiden-haku-alkaa-10.2.--ehtoihin-tulossa-
tiukennuksia/ 

KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKOHAKU 14.2. – 10.3.2022 
Vuoden 2022 kansallisen kotieläintuen pohjoisen tuen ennakon haku sekä sika- ja siipikarjatalouden tuen haku on auki 
tämänhetkisen tiedon mukaan Vipupalvelussa 14.2.2022 - 10.3.2022 
 
NAUTAREKISTERIN VALTUUTUS 
Ruokaviraston nautarekisteri tulee muuttumaan maaliskuussa 2022. Uuden rekisterin tultua käyttöön yhteys neuvonnan 
rekistereihin katkeaa.  
 
Jotta tieto siirtyy kuten tähänkin asti, pitää nautatilan rekisteröidyn eläinpitäjän antaa valtuutus Mtech Digital Soluti-
ons Oy:lle.  Valtuutuksella varmistat, että tieto siirtyy jatkossakin Ruokaviraston nautarekisterin ja tuotosseurannan, 
keinosiemennyksen ja jalostuksen välillä kertakirjauksella ja että Minun Maatilani -ohjelma toimii.  
 
Muutos koskee kaikkia nautatiloja, jotka 

- kuuluvat tuotosseurantaan 
- käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja 
- kuuluvat Faban terveys- ja lihakarjan tarkkailuun 
- käyttävät jotain Minun Maatilani -sovellusta tai jotain muuta Mtechin, Faban, ProAgrian ohjelmaa tai palvelua, 

joka liittyy nautoihin (esim. eläinmääriin) 
- aikovat joskus käyttää jotain yllä olevista 
- myyvät joskus eläimiä tiloille, jotka käyttävät em. palveluja 

 
Valtuutus kannattaa antaa tarvittaessa myös Eläinten terveys ETT ry:lle ja myös omalle teurastamollesi. 
 
Jos valtuutusta ei tehdä, eläintenpitäjän pitää ilmoittaa tapahtumat erikseen neuvonnan tietoihin ja Ruokaviraston nau-
tarekisterin puolelle, tieto ei siirry automaattisesti. 
 
Valtuutuksen voi antaa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet 
 
Ohjelinkkejä: 
 
Nautaeläinpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa https://epr.ruokavirasto.fi/ 
 
Ruokaviraston ohje https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-
rekisterointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/ 
 
Mtechin opastevideo https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje/ 
 
MTK:n opetusvideo https://www.mtk.fi/-/nautarekisteri 

https://vipu.ruokavirasto.fi/?utm_source=Viljelij%C3%A4kirje%3A+Viime+vuoden+maksutiedot+Vipu-palvelussa&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje+26.1.2022
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/elainpalkkioiden-tukijarjestelma-muuttuu/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/elainpalkkioiden-haku-alkaa-10.2.--ehtoihin-tulossa-tiukennuksia/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/elainpalkkioiden-haku-alkaa-10.2.--ehtoihin-tulossa-tiukennuksia/
https://www.suomi.fi/valtuudet
https://epr.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/
https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje/
https://www.mtk.fi/-/nautarekisteri


 

 

                                                                          
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Lestijärven Metsästysyhdistys ry. 

 
Vahinkolintujen ja pienpetojen metsästystä kannattaa harrastaa näin lopputalvesta, kun on vielä mahdol-
lista metsästysaikojen puitteissa. Erityisesti rauhoituksesta vapautuneen naakan metsästystä on syytä 
jatkaa lajin lisääntyneen kannan vuoksi. Myös kettukanta on liian tiheä, joten jäseniä kehoitetaan esim. 
pillittämään ja kyttäämään kettuja. Seuratkaa metsästysaikoja ja –rajoituksia ja ryhtykää vahinkoeläinten 
pyyntiin muiden riistakantojen hyväksi. 
 
Pienpetopyyntikilpailu jatkuu 30.4. saakka (yhdistyksen jäsenille). 1 piste jokaisesta itse pyydetystä pien-
pedosta ja 3 eniten pisteitä kerännyttä palkitaan lahjakorteilla. Ilmoitukset saaliista heti tai viimeistään 
30.4. puheenjohtajalle p. 0405903576. 
 
Riistakolmion talvilaskenta  pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan helmikuun aikana. Ilmoit-
tautumiset laskentaan 15.2. mennessä Pasi Jokelalle p. 0407005956. Erityisesti pienriistanmetsästäjiä 
velvoitetaan osallistumaan laskentaan. 
  
Talvikokous pidetään kevään aikana mahdollisuuksien mukaan koronatilanteesta riippuen. Tarkempi aika 
ilmoitetaan myöhemmin.  Käsitellään vuosikokousasiat ja mm. päätetään yhteislupiin osallistumisista ja  
metsäkaurispukin kevätpyynnistä. Uudet jäsenhakemukset pyydetään lähettämään ennen kokousta joh-
tokunnalle. 
 
Koirien ryhmänäyttely on myönnetty yhdistykselle 28.5.2022 pidettäväksi. Ryhmät 5/6, 7/8, myös pen-
nut. Valmistaudutaan järjestämään jälleen onnistunut näyttely Lestijärvellä. Palavereista ilmoitetaan 
myöhemmin ja jäseniä tarvitaan jälleen mukaan järjestelyihin. Lisätietoa Henna Hakalta p. 0456394729. 
 
Ammuntasimulaattori on käytettävissä, ja mukavasti väkeä käynyt tutustumassa laitteistoon ja ampu-
massa. Muistetaan pitää paikat siisteinä ja kirjata käyttäjät tilassa olevaan listaan 

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY. 
 
Kokouksia: -Kevätkokous Kunnantalolla to 24.2.22 klo 13. 
  Tarkempi ilmoitus kuntatiedotteessa.  
 
Muuta: -Kyläluuta tapahtuma siirtyy maaliskuulle, aika ilmoitetaan  myöhemmin. 
 -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. 

                                       Eläkeliitton Lestijärven yhdistys 
         SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 Torstaina 24.2.2022 klo 13 valtuustosalissa. Esillä sääntöjen  
                      määräämät asiat.  Piirin edustaja paikalla. Arpajaiset. Huo- 
                      mioidaan vallitsevat koronarajoitukset, ei tulla sairaina. 
 Tarkempia tietoja puheenjohtajalta puh. 040-5385107.  
                                                         Tervetuloa! 



  

                                                            MATKAILU 
 

Tiedotus Johkun käytöstä kuntalaisille 

Lestijärven kunta on ottanut käyttöön Johku verkkokaupan, joten voit nyt ostaa Lestijärvi-tuotteet, varata 
lumikengät ja SUP-laudat sekä majoitukset suoraan netistä. Pääset ostamaan tuotteita/palveluita osoit-
teesta: lestijarvenkunta.johku.com/fi. Voit maksaa tuotteet/palvelut kätevästi omilla verkkopankkitun-
nuksilla tai vaikka MobilePaylla! 

Vuokravälineet (lumikengät ja SUP-laudat) noudetaan tästä eteenpäin välinevarastosta, joka on varustet-
tu PIN-koodillisella lukolla. Varasto mahdollistaa välinevuokrauksen myös viikonloppuisin ja iltaisin, silloin 
kun sinulle parhaiten sopii. Tuotteen voi maksaa suoraan netissä omilla verkkopankkitunnuksilla tai vaikka 
MobilePaylla ja kun maksu on hyväksytty, saat sähköpostiisi kertakäyttöisen avainlaatikon PIN-koodin. 
Koodilla saat avattua laatikon, jonka sisällä on välinevaraston avain.  

Itsepalveluvarasto sijaitsee vanhan palvelutalon rakennuksessa osoitteessa Jukolantie 4, 69440 Lestijärvi. 
Varaston tunnistat ovessa olevasta kyltistä, jossa lukee "välinevuokraus - varasto 1". 

Tarkemmat ohjeet välinevuokraukseen löydät varaston seinältä ja netistä osoitteesta: 
https://visitlestijarvi.fi/valinevuokrauksen-ohje/ 

Tiedotus Johkun käytöstä yrittäjille, yhdistyksille ja muille toimijoille 

Mikä Johku on ja miksi se kannattaa ottaa käyttöön? 
Johku on monipuolinen, kauppiaan toimintaan ja käyttötarpeisiin muovautuva kaupankäyntijärjestelmä, 
jossa nivoutuvat yhteen verkkokauppa, kassajärjestelmä, varausjärjestelmä ja lipunmyyntijärjestelmä 
tarvittavine ominaisuuksineen ja tuotetyyppeineen. 
 

Johku mahdollistaa palvelujen myynnin netissä verkkopankkitunnuksilla, MobilePaylla ja muilla maksuta-
voilla. Johku toimii täysin komissioperusteisesti, eli jos Johku ei tuota sinulle myyntiä, siitä ei myöskään 
mene maksua. Johku on käytössä mm. Visit Keski-Pohjanmaalla ja Lestijärven kunnalla, mikä mahdollistaa 
yrittäjien ja yhdistysten tuotteiden/palveluiden myynnin myös kunnan ja Visit Keski-Pohjanmaan Johku-
verkkokauppojen kautta. Johkussa voit myydä tuotteita, palveluita, majoitusta, retkiä, tapahtumia ja pal-
jon muuta. Esimerkiksi majoitusten ja välinevuokrien yhteydessä käytettävissä on myös varauskalenteri, 
josta asiakas näkee milloin kyseinen palvelu on varattavissa. Voit itse hallita kalenteria ja päättää milloin 
tuotteesi ovat ostettavissa. 
 

Voit käyttää Johkua myös pelkkinä nettisivuina, vaikka yritykselläsi/yhdistykselläsi ei myytäviä tuotteita 
olisikaan. Näin omat tietosi pysyvät aina ajan tasalla Lestijärven kunnan/Visit Lestijärven verkkosivuilla. 
Lisätietoa: www.johku.fi/fi/mikajohkuon. 

Johku koulutus yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille 

Milloin: 22.2.2022 17.00-20.00 Lestin koululla 
Aikataulu ja ohjelma:  
             klo 17.00 - 18.00   yleinen koulutus ja Johkun esittely  
             klo 18.00 - 20.00   käyttöönotto koulutus – luomme yhdessä yrityksellesi/yhdistyksellesi Johku- 
                                               verkkokaupan ja opastamme sen käytössä.  
Mukana kouluttamassa Mari Keiski, Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa hankkeen projekti-
päällikkö ja Ronja Tuikka, Visit Lestijärvi.  Koulutuksessa kahvitus 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen 20.2.2022 mennessä! Ilmoittautua voit tekstiviestillä, sähköpostilla tai 
somekanavien kautta. Koulutuksesta ja Johkun käytöstä löydät lisätietoa 
https://visitlestijarvi.fi/ajankohtaista/ ja osoitteesta https://visitlestijarvi.fi/johku-verkkokauppa/. 

Yhteystiedot: Ronja Tuikka. puh. 040 154 9624  

                        sähköposti: ronja.tuikka@lestijarvi.fi 

https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI
https://visitlestijarvi.fi/valinevuokrauksen-ohje/
www.johku.fi/fi/mikajohkuon
https://visitlestijarvi.fi/ajankohtaista/
https://visitlestijarvi.fi/johku-verkkokauppa/
mailto:ronja.tuikka@lestijarvi.fi


 

 

 

 

 

 

 

 Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alu- 

eellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehit-
tämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista   
  yhteistyöverkostoa. 

Kaustisen seutukunnan yritysrekisteri on vaihtunut. Tarkista tietosi! 
Kaustisen seutukunta on vaihtanut alueellisen yritysrekisterinsä palveluntarjoajaa. Uudessa rekisterissä alueen yrityk-
sien on helpompi päivittää ja muokata omat tietonsa yrityksessä 

kulloinkin tarjolla olevia palveluita paremmin vastaaviksi. Toimi nyt seuraavasti: 
1. Käy tutustumassa rekisteriin ja oman yrityksesi tietoihin osoitteessa:  
    https://kaustisenseutu.yrityshakemistot.fi/ 
2. Mikäli muutettavaa, tee tietojen muutospyyntö oman yrityksesi palvelukuvauksen lopusta löytyvästä painik- 
    keesta ”Ilmoita yritystietojen muutoksesta”, ja toimitamme sinulle sähköpostiisi sähköisen lomakkeen, jonka  
    avulla voit ilmoittaa meille haluamasi muutokset. 
3. Mikäli yrityksesi tietoja ei ole rekisterissä, mutta haluaisit ne rekisteriin, ota yhteyttä:  
 

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi 
Erkki Laide, yritysneuvoja: erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 
 

Koulukuljetuksia kuntalaisten käyttöön 

Neljä koulukuljetusreittiä on nyt kaikkien käytettävissä. Reitit löytyvät Matkahuolto.fi:stä ja Kulukuri.comin etusivun 

reittihausta. Hinnat ovat normaaleja kilometripohjaisia joukkoliikennetaksoja ja lipun voi ostaa joko autosta tai verkosta.  

 

Koulupäivisin ma-pe klo 7.35 Päivärinnan th - Lestijärvi  

Koulupäivisin ma-pe klo 12.40 Lestijärvi - Syri 

Koulupäivisin ma-pe klo 13.05 Syri - Lestijärvi 

Koulupäivisin ma-pe klo 14.30 Lestijärvi - Syri 

 

Lisätietoja: 

Tomas Luoma, Kyytiin2 –hanke 

tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 

040-142 4257 

 

 

Tule mukaan kehittämään uusiutuvan energian markkinaverkostoa seutukunnan 
alueella! 

KIERTHON 2.0 -hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja maatalouden biokaasun käyttöönottamiseksi alueella mm. 
liikenteessä. Maatilojen biokaasupotentiaalin käyttöönottamiseksi ja biokaasumarkkinoiden syntymiselle tarvitaan 
kysyntää. Aihetta lähestytään ja aletaan edistämään teemaryhmätyöskentelyn avulla. Teemaryhmien avulla pyritään 
saamaan nykyistä huomattavasti parempi kuva uusiutuvan energian kysynnästä yhteiskunnan eri sektoreilla. 
Ilmoittaudu teemaryhmätyöskentelyyn osoitteessa www.kierthon2.fi  
Lisätietoja:  Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, p. 040-4806162, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi 

 
Hanke on saanut rahoituksen Keski-Pohjanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-
ohjelmasta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Korpelan Voima. 
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