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AVOIMET TYOPAIKAT kunnassa

Maaseutuasiamiehen virka haettavana 8.4.2022 mennessä.
Maaseutuasiamies työskentelee Lestijärven kunnan palveluksessa, Maaseutuyksikkö KaseKan maaseutupalveluissa. Tehtäviin sisältyvät Eu-tukien maksatus- ja hallintoviranomaistehtävät, tarkastus- ja valvonttehtävät, maaseutuelinkeinojen kehittäminen sekä viljelijöiden neuvonta ja koulutus. Toimialueena on
Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kannuksen kaupunki. Tehtävän
pääasiallinen sijoituspaikka on Kannuksen kaupungintalo. Työskentely tarpeen mukaan on mahdollista myös
muissa toimipaikoissa. Maatiloja toimialueella on noin 720.
Hakemus ja CV tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jukka.hautamaki@kaseka.fi tai
paperihakemuksena (kuoreen merkintä maaseutuasiamies) osoitteeseen Vetelin maataloustoimisto,
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI. 8.4.2022 mennessä. Hakemuksia ei palauteta.
Koko ilmoitus: http://www.kaseka.fi/

Kaustisen seutukunta hakee hallintotiimiin Hallintosihteeriä
Hallintosihteerin työtehtäviin kuuluu monipuolisia ja laaja-alaisia toimistotöitä, kuten talous-, yleis- ja
hankehallinnollisia työtehtäviä, johdon sihteeritöitä, tilastointia ja raportointia sekä muita hallintoa avustavia
työtehtäviä.
Hae paikkaa lähettämällä hakemus ja cv sähköpostilla 4.4.2022 mennessä osoitteeseen:
kirjaamo(at)kaustisenseutukunta.fi . Viestin otsikkokenttään ”Hallintosihteeri”
Lisätiedot:
Minna Kauppinen, hallintopäällikkö, minna.kauppinen (at)kaustisenseutukunta.fi puh 050 500 2102
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, petri.jylha(at)kaustisenseutukunta.fi puh. 050 551 3030
Koko ilmoitus:
https://kaustisenseutu.fi/tiedotteet/kaustisen-seutukunta-hakee-hallintosihteeria/

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.
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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 07.4. klo 16 – 17
to 21.4. 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

Lestijärven tuulipuiston hankekuulumiset
Haluamme pitää lestijärveläiset ajan tasalla tuulipuistohankkeen etenemisestä.
Löydät tästä kuntatiedotteesta hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisäksi
hankkeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.ox2.com/fi/lestijarvi.

Lestijärven hanke pähkinänkuoressa:

Mitä hankkeessa
tapahtuu tällä hetkellä?

Lestijärven tuulipuistohanke koostuu
kolmesta alueesta, jotka ovat
Kosolankangas, Hittisenneva ja Iso-












Voimalaperustusten suunnittelu on
käynnissä ja ensimmäiset perustukset
on suunniteltu.
Teiden, sisäverkon ja voimaloiden
nostokenttien suunnittelutyöt ovat
käynnissä.
Kosolankankaan sijoittelusuunnitelma
on tehty ja puuston poisto on
käynnissä. Alueelle perustetaan
työmaatoimisto ja työmaakalustoa
sekä -koneita aletaan tuoda paikalle
huhtikuussa. Samalla aloitetaan
alueen kiviaineksen käsittelytyöt.
Hittisennevan sijoittelusuunnitelman
tekeminen on käynnissä.
400 kV:n voimajohtolinjan pylväiden
perustustyöt ovat käynnissä ja noin
puolet perustuksista on tehty.
Sähköasemien ja päämuuntajien
suunnittelu on käynnissä.

Korteneva. Hanke käsittää 69 tuulivoimalaa.

Tuulipuiston lisäksi hankkeeseen kuuluu
uuden Eltonevan sähköaseman sekä 110
kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtolinjojen
rakentaminen sähkönsiirtoa varten.
Tuulipuiston alueelle rakennetaan kolme
sähköasemaa sekä 28 kytkinasemaa.

Hankkeen yhteyshenkilö:
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, rakentaa ja myy maaja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Olemme ottaneet johtavan aseman laajamittaisen
maatuulivoiman rakentajana toteutettuamme 17 viime vuoden aikana noin 3,2 GW tuulivoimaa
Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan. Suomessa olemme toteuttaneet avaimet käteen periaatteella yhdeksän tuulivoimahanketta ja operoitavanamme on tällä hetkellä 12 tuulipuistoa.
Lisätietoja: www.ox2.com/fi

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Talvikokous perjantaina 8. huhtikuuta klo 18 kunnanviraston valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
päätetään mm. metsäkauriin kevätpyynnistä ja yhteislupiin osallistumisista.
Pienpetopyyntikilpailu jatkuu 30.4. saakka (yhdistyksen jäsenille). 1 piste jokaisesta itse pyydetystä pienpedosta ja 3
eniten pisteitä kerännyttä palkitaan lahjakorteilla. Ilmoitukset saaliista heti tai viimeistään 30.4. puheenjohtajalle p.
0405903576.
Koirien ryhmänäyttely urheilukentällä 28.5.2022. www.showlink.fi/shows/lestijarvi2022 Ryhmät 5/6, 7/8, myös
pennut. Jäseniä tarvitaan järjestelyihin ja mm. liikenteen ohjaukseen kuten aiemmissakin näyttelyissä. Lisäksi alueelle
tarvitaan näyttelyn ajaksi molempia sukupuolia edustavia järjestyksenvalvojia. Heitä pyydetään ilmoittautumaan
pikaisesti p. 0405903576. Alueella on mahdollista pitää telttakahviota ja mikäli jotain tahoa kiinnostaa järjestää ko.
toimintaa, olkaa yhteydessä Hakan Hennaan p. 0456394729.
Metsästys- ja ammuntasimulaattori on käytettävissä. Toinen haulikkojäljitelmistä on korjattavana ja tulee pikapuolin
takaisin. Pidetään paikat järjestyksessä ja muistakaa ilmoittaa, jos tulee ongelmia. Käyttäjät tulee merkitä paikalla
oleviin listoihin seurantaa (ely-keskus) varten.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY.
Kokouksia ja koulutustilaisuuksia:
Tilaisuudet järjestetään koronasta annettujen suositusten mukaisesti.
- Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin Kevätkokous ke 6.4.2022 Vetelissä Pulkkisen
Nuorisoseuran talolla klo 11 alkaen.
- Eläkeliiton Joulu2022-lehden Starttitilaisuus to 7.4.2022 Halsualla Käpyhovissa.
Ilmoittautumiset 1.4.22 mennessä Tainalle.
- Vapaaehtoistoiminnan Aluekoulutus ti 12.4.22 klo 9-15 Lohtajatalolla
Alaviirteentie 4B. Lohtaja. Ilm. viimeistään 1.4.22 mennessä Tainalle.
-

Muuta: -

Kaikille Senioreille tarkoitettu KAHVITILAISUUS to 28.4.22 klo 13 Valtuustosalissa.
Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan Eläkeliiton kevään ja kesän toimintaan.
Arpajaiset. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan Lestijoki-lehdessä. Tervetuloa!
Yli-Lestin aamukävelyt entiseen malliin.
Huomioikaa KotiTV-kuntoutuskanavan 33 esitykset arkipäivinä klo 10(11)-13.
Myös TV2 esittää jumppatuokion klo 8.50 arkipäivisin.
Kansalaisopiston jumpat ja kuntosalivuorot jatkuvat pienin muutoksin.
Muistakaa edelleen maskit, käsidesit ja muut KORONA-suositukset.

Yli-Lesti-seuran sääntömääräinen kokous
ti 26.4.2022 klo 19.00 Yli-Lestin työväentalolla
Esillä sääntömääräiset asiat. Tarjoilu alkaen klo 18.30.
Tervetuloa!
Hallitus
KUULUTUS
Lestijärven kunnanvaltuusto on päätöksellään 29.12.2021 § 96 hyväksynyt ranta-asemakaavan
muutoksen; Kiiskilä (2:33 ja 2:35.) Ranta-asemakaavan hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu hallintooikeuteen, joten kaavamuutos tulee voimaan MRL 200 §:n ja MRA 93 §:n mukaisesti tällä kuulutuksella.

KUULUTUS
Lestijärven kunnanvaltuusto on 29.4.2019 tehdyllä päätöksellä (§22) hyväksynyt Päiväranta 2 -nimisen
ranta-asemakaavan. Vaasan hallinto-oikeus on 5.11.2021 antamalla päätöksellä kumonnut
kunnanvaltuuston päätöksen siltä osin kuin kaavaan on liitetty kaavamääräys, jonka mukaan RM-alueen
rakennusoikeuksia ei saa lohkoa erilliseksi rakennuspaikoiksi. Päiväranta 2 -ranta-asemakaava on saanut
lainvoiman 8.12.2021 ja tulee voimaan MRL 200 §:n ja MRA 93 §:n mukaisesti tällä kuulutuksella.

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli,
kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.
TYÖPAJA 7.4. Kaustisen seudun bioenergian markkinaverkoston kehittämiseksi - ilmoittaudu!
Työpajan aiheena bioenergian nykytilanne ja kehittymisnäkymät Kaustisen seutukunnan
alueella.
Alustava ohjelma:
- Asiantuntijaluentoja bioenergian nykytilanteesta
- Markkinapotentiaalin ja kehittymismahdollisuuksien tarkastelu, teemakohtaiset työpajat
Työpaja on torstaina 7.4.2022 klo 9.00–12.00 Teams -etäyhteydellä.
Koko ohjelma ja ilmoittautuminen: https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/tyopaja-kaustisen-seudunbioenergian-markkinaverkoston-kehittamiseksi/
tai QR-koodilla:

Lisätietoja:
Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, p. 040-4806162, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

Kaustisen seutukunnan Yrityspalvelu on tavattavissa sopimuksen mukaan Kaustisen
kunnantoimiston päädyssä sijaitsevissa tiloissa.
Lisätietoa:
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538
Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 050 337 3538

KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tarvitaan, jos
aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä suomeksi että
ruotsiksi).
https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675?gclid=EAIaIQobChMIxLrapCX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYASAAEgLd6vD_BwE
TULEVIA KOULUTUKSIA
EU-TUKIKOULUTUKSET
ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00 Kälviä, Keski-Pohjanmaan opisto, Opistontie 1 (mahdollisuus osallistua myös
etänä)
Ilmoittautuminen paikan päälle viim. 4.4.2022, etäosallistujat edellisenä päivänä linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/15BC22B6B3EF0C8A
TUKI-INFOT WEBINAAREINA
to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita
pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, mukana Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita
Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset tästä https://link.webropolsurveys.com/S/024DCE9B3BDBECD5
Ilmoittautumisia myös ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
Aikaisempien tilaisuuksien materiaaleja löytyy osoitteesta https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit
ERIKOISKASVEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA
Kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostaminen terveystuotteiksi, luonnonkosmetiikaksi ja jopa lääkkeiksi on
iso bisnes maailmalla. Yksittäisten yritysten liikevaihto esim. Keski- tai Etelä-Euroopassa voi olla useita satoja
miljoonia euroja. Merkittävinä pullonkauloina kasvulle ja uusien yritysten syntymiselle ovat mm. riittävä
raaka-aineiden saanti, raaka-aineiden ja tuotteiden laadun todentaminen erityisesti vientiä varten sekä
jalostusprosessien riittämätön tunteminen ja osaaminen.
Marraskuussa on käynnistynyt hanke ’Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla’.
Tule kuulemaan lisää:
12.4.2022 klo 9-11 Kannuksen maaseutuoppilaitos, Ilmoittautuminen viimeistään 7.4.2022
19.4.2022 klo 10-12 Kokkolan ammattioppilaitos, Närvilänkatu 8, verstas 1/2
Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.2022
20.4.2022 klo 10-12 Halsuan kunnantalo. Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.2022
Ilmoittautumiset leena.faven@centria.fi tai 044 7250 273

