Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

KORONAN VAIKUTUKSET PALVELUIHIN 13.3.2022 asti
Korona levinnyt Lestijärvellä
Helposti tarttuva koronan omikron muunnos on rantautunut tänne meille Lestijärvelle. Viikon 8
maanantaina on Lestin koululta tullut tieto oppilaiden poissaoloista. Viikon aikana tilanne eteni
nopeasti ja loppuviikosta koulusta oli oppilaita enemmän poissa kuin paikalla. Myös päiväkodista
oli lapsia runsaasti poissa. Kunnan henkilöstöstä oli poissa melkein neljäsosa. Kotiin jäätiin positiivisen kotitestin, oireiden tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi.
Kunta antoi viikon 8 maanantaina koronatiedotteen kunnan kotisivuilla. Tiedote on voimassa viikon 10 loppuun eli 13.3. asti. Kouluun palaamisesta tiedotetaan vanhempia Wilman kautta 9 viikon lopulla. Nyt kun koronavirus leviää kunnassamme näin laajasti, voi se myös olla nopeasti sairastettu. Vetoamme kuitenkin siihen, että kaikki noudattaisivat koronasuosituksia ja rajoittaisivat
ylimääräisiä kontakteja. Voimia kaikille ja pikaista paranemista sairastaville.
KOULU
suljettu ulkopuolisilta
PÄIVÄKOTI
suljettu ulkopuolisilta.
NUORISOTILA suljettu
KIRJASTO
auki normaalisti. Vahva maskisuoritus. Vältä tarpeetonta oleskelua.
KUNTOSALIT suljettu
KUNNANTALO suljettu ulkopuolisilta virka-aikana. Asiointi mielellään puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Välttämättömissä tapauksissa sisälle pääsee ovikelloa soittamalla.
Vahva maskisuositus. Kokoontumisrajoituksen mukaisia kokouksia voidaan pitää vain
virka-ajan ulkopuolella.
KOTIPIRTTI Yhdet vieraat kerralla talossa (1-2 vierasta) Samalle asukkaalle vain yhdet vieraat/vrk.
Työn takia vierailut klo 16.00 jälkeen vain tapauskohtaisesti. Vierailut tulee sopia etukäteen.
KAUPPAKASSIPALVELU
Kunta ja Sale ovat yhteistyössä ottaneet käyttöön kauppakassipalvelun niille jotka eivät koonatilanteen vuoksi itse pääse kauppaan. Sinulla tulee olla tili Lestijärven Salessa. Jos ei ole ota yhteys
Saleen jotta väliaikainen tili saadaan avattua.
Yhteystiedot: Seija Ring puh. 06 8889111, sp seija.ring@lestijarvi.fi
Sale
puh. 020 7808160

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.) 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

Taikalattia jälleen kirjastossa 7. - 18.3.
Taikalattia muuttaa kirjaston lattian interaktiiviseksi pelialustaksi. Pelivalikoimassa on satoja pelejä. Tule pelaamaan perheesi kanssa. Varaa oma peliaikasi kirjastosta soittamalla 040 6504 237 tai käymällä kirjastossa. Taikalattia on käytössä
kirjaston aukioloaikoina.

eMagz -aikakausilehtipalvelu
Kirjaston eMagz-palvelu on nyt käytettävissä etäyhteydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien lukemisen tietokoneella. 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 PINkoodilla. Sitten voit vain nojata taakse ja nauttia näkemästäsi! Aikaa elokuvan katsomiseen on 48 tuntia. Kuukaudessa on mahdollista katsoa neljä elokuvaa ilmaiseksi.

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

RUOKAJAKELU
to 10.3. klo 16 – 17
to 24.3. klo 16 - 17
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 377
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen
HUOM! Numero muuttunut 1.1.2022

LESTIN KOULU JA PÄIVÄKOTI
LESTIN KOULU ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2022 - 2023 Esiopetus on säännöllistä esiopetuksen perusteiden mukaista ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille koulun alkua edeltävänä vuonna. Ensi syksyn esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2016 syntynyt lapsi. Esiopetuspaikka on Lestin koulun ja päiväkodin tiloissa. Ilmoittautumislomakkeita saa koulutoimistosta ja päiväkodilta sekä Lestijärven kunnan verkkosivuilta
osoitteesta https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/. Hakemus palautetaan koulutoimistoon tai päiväkodille 15.3.2022 mennessä.
LESTIN KOULU PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2022 - 2023. Lestijärvellä huoltajien ei tarvitse
jättää hakemusta, kun esikoululainen siirtyy perusopetukseen. He saavat päätöksen oppilaan lähikoulusta, joka määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan. Kun haluatte lapsenne muuhun kuin lähikouluun tai olette muuttamassa
Lestijärvelle ja perheessänne on kouluikäisiä lapsia, olkaa yhteydessä sivistysjohtajaan. Ilmoittautumislomakkeita saa
koulutoimistosta sekä Lestijärven kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://lestijarvi.fi/kasvatus-jakoulutus/lomakkeet/. Hakemus palautetaan koulutoimistoon 15.3.2022 mennessä.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA järjestetään tarvittaessa 1.-2. luokan oppilaille sekä erityisopetukseen siirretyille
oppilaille. Toiminta on valvottua ja siitä peritään sivistyslautakunnan määrittelemä kuukausimaksu. Ensi syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 15.3.2022 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeita saa koulutoimistosta ja Lestijärven kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/.
Lisätiedot rehtorilta puh. 044 0540839

TEKNINEN TOIMI
Parkkialueet
Muistutuksena Lestijärven kunnan ja Lestijärven vuokrakodit Oy:n rivitaloissa asuville: autot tulee pitää omilla parkkipaikoillaan. Lumen aiheuttaman tilan puutteen vuoksi ja auraamisen helpottamiseksi on tärkeää, että autot on
parkkeerattu omille paikoilleen eikä esimerkiksi ovien tai talojen eteen.

Tekninen toimi kehottaa myös tarkkailemaan kattojen lumitilannetta.
Vesi- ja viemäriliittymien hinnat
Vesi- ja viemäriliittymähinnat nousevat 1.4 lähtien. Jos teet vesi- tai viemäriliittymäsopimuksen maaliskuun aikana,
saat sen vielä nykyisellä, edullisemmalla hinnalla. Jos haluat edullisemman liittymäsopimuksen, ole pikimmiten
yhteydessä Lestijärven kunnan tekniseen toimeen.
Yhteystiedot Janne Pekkarinen puh. 040 6126 642, janne.pekkarinen@lestijarvi.fi

Lestijärven vapaa-aikatoimi
LIIKUNTA
Liikuntaohjaukset
Koronarajoitukset ovat voimassa 13.3. ja ohjausten jatkumisesta ilmoitetaan viimeistään 14.3.
- Lasten liikkari maanantaisin klo 17.00 – 17.45, ohjaajana Elina L.
- Total body maanantaisin klo 18.00 – 19.00, ohjaajana Elina L. Ryhmä täysi!
- Miesten kuntosali tiistaisin klo 19.00 – 20.00 Ohjaajana Saara U. Osall.maksu 5 € /krt tai 18 € neljän kerran ohjaukset.
Kuutamokävely lumikenkäpolulla ke 16.3. klo 18.00, lähtö Sinsillankujalta
Lähde mukaan lumikenkäpolulle joko lumikengillä tai reitille soveltuvilla kengillä. Kuutamokävely järjestetään, mikäli
sää olosuhteet sallivat. Ilmoittautumiset viimeistään ke 16.3. klo 15.00 vapaa-aikatoimi 050 4437023 tai visit Lestijärvi 040 1549624. Kuutamokävelyn mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan vapaa-aikatoimen ja Visit Lestijärven
facebook- ja instagram-tileillä.
Seutukunnan syyslomaviikon Kuka kulkee pisimmälle –kampanjan tulokset (jääneet aiemmin julkaisematta)
Lestijärvi sijoittui hienosti toiseksi. Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! Kaikkien osallistuneiden kesken
arvottiin urheilukello ja sen voitti perholainen.
2.
3.
4.

Toholampi 6234,7 km
Lestijärvi 3413,6 km
Kaustinen 2526,1 km

4. Perho 2120,0 km
5. Halsua 1060,5 km
6. Veteli
0 km

HIIHTOLATUJEN YLLÄPITO: Kunta ei tällä hetkellä ylläpidä hiihtolatuja laiterikon vuoksi. Yli-Lestin latu on käytössä.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY.
Kokouksia:

Kokoukset järjestetään koronasta annettujen suositusten mukaisesti.
Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin Kevätkokous ke 6.4.2022 Vetelissä Pulkkisen nuorisoseuran
talolla.Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 11. Tervetuloa!
Hallituksen kokous to 10.3.2022 puhelin/sähköpostikokouksena. Asiana yhdistyksen
osallistuminen Kyläluuta-tapahtumaan Yli-Lestillä 15.3. klo 17-19. Tästä tapahtumasta
informaatiota toisaalla kuntatiedotteessa. Toivomme runsasta osallistumista!

Kahvitilaisuus: Tervetuloa pitkästä aikaa kaikille jäsenille tarkoitettuun Kahvitilaisuuteen torstaina 31.3 klo 13
kunnantalolle. Arpajaiset, ota mukaan arvottavaa. Mahdollisista muutoksista ilm. Lestijoki-lehdessä.
Keskustellaan kevään ja kesän toiminnasta, otetaan vastaan toivomuksia ja ehdotuksia retkistä ja
kulttuuritilaisuuksista
Muuta:

- Piirin viestihiihto - ulkoilupäivä pe 4.3. 12-. Paikka Houraatti/Lohtaja. Lisätietoja piirin kotisivulla.
- Yli-Lestin aamukävelyt entiseen malliin.
- Muistakaa KotiTV-kuntoutuskanavan 33 esitykset arkipäivinä klo 10(11)-13
- Varotaan LIUKKAITA kelejä! Muistetaan edelleen KORONA-suositukset.

Syrin Maa-ja kotitalousseura sääntömääräinen VUOSIKOKOUS ti 22.3.2021
klo 19.00 Syrin koululla. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Suomen Keskusta Lestijärven paikallisyhdistyksen sääntömääräinen VUOSIKOKOUS ke 23.3.2022 klo 19.00 väestösuojassa. Johtokunta kokoontuu 18:30
Tervetuloa!

KIRJASTO - KYLÄN SYDÄN
Kevään aikana suunnitellaan Lestijärven kirjaston
viihtyvyyttä ja samalla tavoitteena on tarkastella
tilojen ja opasteiden toimivuutta. Toivottavasti
jossain vaiheessa saisimme käyttöön myös omatoimikirjaston. Toivomme teiltä asiakkailta, kirjaston käyttäjiltä ja kuntalaisilta ideoita ja toiveita
kirjastotilojen viihtyvyyteen ja palveluiden kehittämiseen. Millaisia toiveita teillä olisi esimerkiksi
tilojen ja sisustuksen suhteen, lasten- ja nuorten
tiloihin, aikuisten osastolle ja tiloihin sekä lehtilukusaliin? Millaisia palveluita haluaisitte saada
kirjastosta?
Kirjaston eteisen ilmoitustaululle on mahdollista
käydä kirjoittamassa omat ideat ja toiveet 10.3. –
29.4. välisenä aikana. Ideoita ja toiveita voi laittaa
myös kirjaston sähköpostiin kirjasto@lestijarvi.fi

Kulttuurimaakunta -hankkeen keskustelutilaisuus
Oletko kulttuurin harrastaja, yhdistysaktiivi, taiteen tekijä, kuorolaulaja, luovien alojen yrittäjä taikka sitten näistä
asioista kiinnostunut kuntalainen? Tule sinäkin mukaan keskustelemaan oman kotikuntasi kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja luovien alojen vahvuuksista sekä kehittämistarpeista!
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Keski-Pohjanmaan alueellinen kehittämistehtävän Kulttuurimaakunta hanke järjestää yhdessä Lestijärven kunnan kanssa keskustelutilaisuuden
KUMAHA LESTIJÄRVI KUNTALAISFOORUMIN
to 17.3.2022 klo 17.30 alkaen Lestin koululla. Tilaisuuteen toivotaan KAIKKI kunnan asukkaat tervetulleeksi!
Ohjelmassa:
▪ Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla
▪ KUNTALAISFOORUMIKESKUSTELU Kulttuuriviljelykset tiedonkeruumenetelmällä
▪ Elävää kulttuuriperintöä Keski-Pohjanmaalla
▪ Arvontaa
https://kumaha.keski-pohjanmaa.fi/

KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 10.3.2022
Vuoden 2022 kansallisen kotieläintuen pohjoisen tuen ennakon haku sekä sika- ja siipikarjatalouden tuen haku päättyy
10.3.2022. Ennakkoa voi hakea emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, teurastetuista hiehoista, uuhista
ja kutuista.
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi hakukerta. Voit hakea ennakkoa ja lopullista tukea tai vain lopullista tukea viimeistään 10.3.2022.
NAUTAREKISTERIN VALTUUTUS
Ruokaviraston nautarekisteri tulee muuttumaan huhtikuussa 2022. Uuden rekisterin tultua käyttöön yhteys neuvonnan
rekistereihin katkeaa.
Jotta tieto siirtyy kuten tähänkin asti, pitää nautatilan rekisteröidyn eläinpitäjän antaa valtuutus Mtech Digital Solutions 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 nautarekisterin puolelle, tieto ei siirry automaattisesti.
VALTUUTUS TULEE TEHDÄ HYVISSÄ AJOIN ENNEN UUDISTUSTA. Ohjeet valtuuksien antamiseen löydät Ruokaviraston
sivuilta. Valtuudet annetaan osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. Muista ottaa käyttöön valtuuden tarkenne. Tarkenteeksi lisätään tilatunnus.
Hyödyllisiä linkkejä:
 Minun maatilani tiedote https://www.minunmaatilani.fi/blogi/ruokaviraston-nautarekisteri-uudistuu-muistamtech-valtuutus/
 Nautaeläinpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa https://epr.ruokavirasto.fi/
 Ruokaviraston ohje https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-jarekisterointi/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

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa
laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa .

TYÖPAJA 7.4. klo 9 - 12 - Tule mukaan kehittämään bioenergian mahdollisuuksia seutukunnan alueella!
KIERTHON 2.0 -hanke aloittaa työpajatyöskentelyn paikallisen uusiutuvan energian markkinaverkoston kehittämiseksi.
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusiutuvan energian liiketoiminnalle ja erityisesti biokaasun käytön lisäämiselle Kaustisen seutukunnan alueella. Maatilojen biokaasupotentiaalin käyttöönottamiseksi ja biokaasumarkkinoiden
syntymiselle tarvitaan kysyntää. Aihetta lähestytään ja aletaan edistämään teemaryhmätyöskentelyn avulla.
Ilmoittaudu osoitteessa www.kierthon2.fi > Ajankohtaista > Ilmoittaudu
tai QR-koodilla:
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 rakennerahastoohjelmasta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Korpelan Voima.

Koulukuljetusreitit kuntalaisten käytettävissä
Lestijärvellä on osassa koulukuljetuksia vielä muutama tyhjä penkki vapaana. Olemme lisänneet reitit Matkahuollon
järjestelmiin. Myös allekirjoittaneelta ja liikennöitsijältä voi kysyä lisätietoja. Kuljetuksen hinta on normaali kilometripohjainen joukkoliikennetaksa.
Reitit ovat:
7.35 Päivärinnan th - Järventaus - Niemenlampi – Kangasvieri - Lestijärvi
12.40 Lestijärvi - Kangasvieri - Toholammintie - Savolaisentie
13.05 Savolaisentie - Toholammintie - Kangasvieri - Lestijärvi
14.30 Lestijärvi - Kangasvieri - Toholammintie - Savolaisentie
Liikennöitsijä: Taksi Sakari Similä, puh. 040-504 0304
Lisätietoja: Tomas Luoma, Kyytiin2 –hanke, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
Puh. 040-142 4257

Lestijärven tuulipuiston hankekuulumiset
Haluamme pitää lestijärveläiset ajan tasalla tuulipuistohankkeen etenemisestä. Päivitämme kuntatiedotteeseen säännöllisesti tuoreimmat hankekuulumiset. Lisäksi löydät tietoa hankkeen verkkosivuilta osoitteesta:
www.ox2.com/fi/lestijarvi. Myöhemmin keväällä saat kotiisi postitettuna Lestijärven asukaslehden, johon kokoamme tarkemmat tiedot hankkeen etenemisestä.
Mitä hankealueella tapahtuu:
Lestijärven tuulipuiston rakennustyöt aloitettiin suunnitellusti viime vuoden lopulla. Puustot on poistettu Alajärven ja Eltonevan sekä Eltonevan ja tuulipuiston väliseltä ilmajohtolinjalta. Parhaillaan suunnittelemme tarkemmin liityntäverkkoa, voimaloiden perustuksia, tiestöä ja sähköasemia. Vuoden alusta käynnistyivät myös
hankealueen maanrakennustyöt.

Jos joku asia askarruttaa, ole meihin yhteydessä! Lestijärven tuulipuiston rakentamisen yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Jommi Tervo, jommi.tervo@ox2.com.
Meistä lyhyesti:
Hankkeen toteuttajana toimii uusiutuvan energian yhtiö OX2, joka kehittää ja myy tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. Suomessa olemme toteuttaneet avaimet käteen -periaatteella yhdeksän tuulivoimahanketta ja operoitavanamme on tällä hetkellä 12 tuulipuistoa. Lestijärven tuulipuistohankkeen lisäksi rakennamme parhaillaan
viittä tuulipuistoa Suomessa. Meillä työskentelee ympäri maata yli 50 uusiutuvan energian osaajaa aina uusien tuulivoima-alueiden kartoituksesta tuulivoimaloiden tuotannon hallintaan asti.
Tapamme toimia perustuu avoimeen ja aktiiviseen yhteistyöhön maanomistajien, kuntapäättäjien, alueen
asukkaiden ja toimijoiden sekä lupaviranomaisten kanssa. Olemme kiinnostuneita ihmisten lisäksi ympäristön hyvinvoinnista. Meille voit ehdottaa esimerkiksi, miten voimme edistää paikallisen lähiluonnon tilaa tai
biodiversiteettiä osana hankettamme.
Olemme ottaneet johtavan aseman laajamittaisen maatuulivoiman rakentajana toteutettuamme vuodesta
2004 alkaen noin 2,5 GW tuulivoimaa Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan. Lisää tietoa meistä löydät
kotisivuiltamme osoitteesta www.ox2.com/fi.

