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                                                        Lestijärven kunta 

                                              EDUSKUNTAVAALIT 2023 
               Sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavista eduskuntavaaleista ilmoitetaan seuraavaa: 

 

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myön-

tää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin aluevaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten 

äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa. 

 

Ennakkoäänestys  

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.3.2023 - 28.3.2023 seuraavassa paikassa: 

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi 

Avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo 10.00-16.00.  

Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla. 

 

Kotiäänestys 

Kotiäänestys toimitetaan 22.3.2023 - 28.3.2023. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky 

liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän 

pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun 

henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muut-

tamisesta 431/2010).  

 

Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on 

tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on 

äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.  

 

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanna 

Tuikalle puh. 040-6841195 tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 Lestijärvi, puhelin 

06-8889111, viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00. 

 

Vaalitoimitus 

Vaalitoimitus on 2.4.2023 klo 9.00–20.00 seuraavasti: 

Äänestysalue     Lestijärvi    

Äänestyspaikka     Kunnanvirasto 

 

Lestijärvellä 1.2.2023 

Lestijärven kunnan keskusvaalilautakunta 

 



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 

 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla numerosta 0800 93 377 
 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 
korvauksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
     

 
 
 
 

 
 
 

                              
 
 

                                                       KIRJASTO 
Aukioloajat  
Ma 12-18                  
Ti   10-15                    
Ke  suljettu 
To  11-18                 
Pe  10-15 

 
 

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.  

RUOKAJAKELU 
09.03. klo 16.00-17.00 
23.03. klo 16.00-17.00 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 

ePress -aikakaulehtipalvelu  
Kirjaston ePress-palvelu (ent. eMagz) on nyt käytettävissä etäyhtydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien 
lukemisen tietokoneella. Tarvitset kirjautumiseen kirjastokortin, sekä pin-koodin. Palvelu löytyy osoitteesta an-
ders.emagz.fi. Uusina lehtinä sieltä löytyy myös kaksi sanomalehteä: Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning. 
 

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. Kuu-

kaudessa on mahdollista katsoa viisi elokuvaa ilmaiseksi. 

 

*Kirjasto suljettu 5.-6.4.2023 
*Passikuvaus 23.3..2023 klo 11-12. Tarkista passin 
  ja henkilökortin voimassaolo.  
*Maaliskuussa kirjasto saattaa olla kiinni remontin  
  vuoksi. Seuraa ilmoittelua somessa ja ilmoitustau- 
  luilla. 



 

                

                                                 UUDET VENEPAIKKAMAKSUT 

Tekninen lautakunta on päättänyt 7.2.2023 uudet venepaikkamaksut  

Parannan venepaikat                 40 € / v 
kalasataman pienvenepaikat   40 € / v  
kalasataman laituripaikat         70 € / v 

                                         LESTIN KOULU JA PÄIVÄKOTI 
 

LESTIN KOULU ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2023 - 2024 Esiopetus on säännöllistä esi-
opetuksen perusteiden mukaista ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille koulun alkua edeltä-
vänä vuonna. Ensi syksyn esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2017 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 15.3.2023 mennessä. 
 

LESTIN KOULU PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lukuvuodelle 2023 - 2024. Lestijärvellä huoltajien ei 
tarvitse jättää hakemusta, kun esikoululainen siirtyy perusopetukseen. He saavat päätöksen oppilaan lähikou-
lusta, 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-ja-koulutus/lomakkeet/. Hakemus palautetaan koulutoimistoon 15.3.2023 mennes-
sä. 
 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA järjestetään tarvittaessa 1.-2. luokan oppilaille sekä erityisopetukseen siirre-
tyille oppilaille. Toiminta on valvottua ja siitä peritään sivistyslautakunnan määrittelemä kuukausimaksu. Ensi 
syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 15.3.2023 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Lomak-
keita saa koulutoimistosta ja Lestijärven kunnan verkkosivuilta osoitteesta: 
 https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/.  
 

                                                     Lisätiedot rehtorilta puh. 044 0540839 

                                                   Kutsu yleisötilaisuuteen 
 
Lestijärven kunnassa sijaitseva Lestijärvi on Keski-Pohjanmaan suurin järvi ja Keski-Pohjanmaan maakun-
tajärvi. Järvi on pinta-alaltaan 64,7 neliökilometriä ja sen suurin pituus on 13 kilometriä ja suurin leveys 8 
kilometriä. Järven keskisyvyys on 3,6 metriä ja suurin syvyys 7 metriä. Lestijärven kunnolla on suuri mer-
kitys Lestijärven matkailulle sekä virkistyskäytölle. Järven rannoilla on yli 400 vapaa-ajan asuntoa ja se on 
kunnan ja maakunnan vetonaula.  
 
Lestijärven kunta on käynnistänyt ”Lestijärven Järvikartta” -nimisen esiselvityshankkeen, jonka tavoittee-
na on käynnistää Lestijärven kunnostukseen tähtäävä hankejatkumo niistä toimenpiteistä, joita Lestijär-
ven valuma-alueen kuormituksen vähentämiseksi sekä järven sisäisen tilan kunnostamiseksi tulisi tehdä. 
Kutsumme teidät kuulemaan lisää hankkeesta yleisötilaisuuteen, joka järjestetään keskiviikkona 8.3.2023 
klo 19:00 alkaen koulukeskuksen oppimistorilla osoitteessa Lestintie 40, Lestijärvi. 
Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös verkossa Teams-yhteydellä osoitteessa. Kutsulinkki tilaisuuteen 

löytyy Lestijärven kunnan kotisivuilta osoitteesta https://lestijarvi.fi (Ajankohtaiset) 

 
Tilaisuudessa esitellään järven tilaa sekä kerrotaan niistä toimenpiteistä, joita järven ekologisen tilan yllä-
pitämiseksi on suunniteltu sekä järvessä että valuma-alueella. 
 
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää yhteisen Lestijärvemme tulevaisuudesta 
Lestijärven kunta 

https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/
https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/
https://lestijarvi.fi/kasvatus-ja-koulutus/lomakkeet/
https://lestijarvi.fi/


 

vapaa-aikatoimi 
                                         liikunta – nuoriso – kulttuuri              @lestijarven_vapaa_aikatoimi @visitlestijarvi 
LIIKUNTA 
 

INBODY KEHONKOOSTUMUSMITTAUS TO 9.3. klo 17-19 Lestin koululla 
Varaa itsellesi henkilökohtainen mittausaika vapaa-aikaohjaajalta 050 4437023. Mittauksen ja henkilökohtaisen palaut-
teen kesto yhteensä noin 10 minuuttia. Mittauksen hinta 10 € ja sen suorittaa Keski-Pohjanmaan liikunnan työntekijä 
Satu Heinoja. 
 

TALVILIIKUNTAKAMPANJA 1.1. – 31.3.2023  
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus on kestänyt 
vähintään 30 min. Suoritusvihoista lasketaan myös latujen käyttöasteet. Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken 
arvotaan lahjakortti sekä muita tuotteita.  
 

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON KUNTIEN ULKOLIIKUNTAKAMPANJA 1.3. – 31.3.2023 
Kaustisen seutukunnan ja Perhon liikuntatoimet järjestävät yhdessä ulkoliikuntakampanjan.  
• Kampanjassa mitataan, mikä kunta käyttää suhteessa väkilukuun eniten aikaa ulkoliikunnan parissa. Kampanjan voitta-
nut kunta saa liikuntakampanjoiden kiertopokaalin.  
• Osallistujakortteihin merkitään aika, jonka on käyttänyt päivän aikana ulkoliikuntaan. Arvontaan osallistumiseksi edelly-
tetään vähintään 5 suoritusta. Osallistujakortti löytyy tästä kuntatiedotteesta ja niitä voi hakea kirjastosta ja kunnan-
toimistolta. Palauta osallistujakortti viimeistään 9.4. mennessä Lestijärven kirjastoon. 
Kampanjan pääpalkintona arvotaan kaikkien osallistujien kesken urheilukello. 
 

KUNTOSALI avoinna ma-su klo 6.00-22.30 
HUOM!! kuntosalikortti on henkilökohtainen ja väärinkäytöksistä tulee 14 vrk käyttökielto. 
Kuntosalikortin voi ostaa Lestijärven kunnan verkkokaupasta https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/kuntosali. 
kuntosalimaksut (1.1.2023 alkaen) 
                nuoret 15-17v   25 € kertamaksu (varaudu todistamaan ikäsi) 
                aikuiset 1kk  25 € 

   6kk  40 €  
 12kk  70 € 
yli 65v  25 €/vuosi (varaudu todistamaan ikäsi) 
vieraskävijä    6 € / kertamaksu 

Uutuutena vieraskävijämaksu 6 €/kerta. Kertamaksun voi suorittaa kuntosalilla olevan ohjeen mukaan. Osto ei sisällä 
erillistä kulkuavainta eikä erikseen lähetettävää koodia. Ulkopuolinen käyttö sallitaan voimassa olevan kulkuavaimen 
haltijan vastuulla. 
Kuntosalikortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava koulutoimistoon. Uuden lätkän ohjelmoinnista peritään  
20 €.  Lisätietoja koulutoimistosta 040 6504231.  
 
LUMIKENKIEN VUOKRAUS 
Vuokraa lumikengät Lestijärven kunnan verkkokaupasta https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/valinevuokraus ja lähde 
nauttimaan talvisesta luonnosta. Vuokrattavissa on 6 paria aikuisten lumikenkiä ja 10 paria lasten lumikenkiä. Lisätietoja 
vapaa-aikaohjaajalta 050 4437023. 
 

Kaustisen seutukunnan ja Perhon kuntien marraskuun Kuka kulkee pisimmälle –liikuntakampanjan tulokset 
1. Halsua 8,56km/asukas yht. 9207km 
2. Lestijärvi 6,65km/asukas yht. 4748km 
3. Veteli 3,81 km/asukas yht. 11408km 
4. Perho 1,65km/asukas yht. 4420km 
5. Kaustinen 1,305km/asukas yht. 5524km 
6. Toholampi 0,76km/asukas yht. 2208km 

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin urheilukello ja sen voitti Ilkka K. Halsualta. 
Lestijärven osallistujien kesken arvottiin tuotepalkintoja ja arpaonni suosi seuraavia: 

lahjakortti  Liisa P. 
Muumi-termos Oona T. 

 kuksa Juhani H.SYKSYN (loka-marraskuu) LIIKUNTAKAMPANJAN ARVONTA 
 lahjakortti  Virpi J. 
 kangaskassi Liisa H. 
 kahvipaketti Teuvo H. 
Arpavoitot haettavissa kirjastosta. Kiitos kaikille viime vuoden kampanjoihin osallistuneille! 
Voittajille ilmoitettu henkilökohtaisesti 

https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/kuntosali
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/valinevuokraus


 

                                     ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS  
  
ti 7.3.2023 klo 12 päiväkahvitilaisuus, järjestötalo, Jukolantie 2B 
Mukana diakoni Anniina Lintilä.  Vaihdetaan kuulumisia, lauletaan, voi esittää omaa ohjelmaa, tehdä 
käsitöitä.   Tervetuloa! 
 

Ti 21.3.2023 klo 12 päiväkahvitilaisuus Lestijärven kunnanvirasto, valtuustosali 
Aiheena siirtolaisuus.  Tavoitteena saada paikalle Kauppi Virkkala kertomaan siirtolaisuudesta. 
 

Jokaiselta paikkakunnalta on vuosikymmenien saatossa lähdetty siirtolaiseksi ja myös palattu. 
Kaukosiirtolaisuus koskettaa melkein kaikkia sukuja ja perheitä. Suvuilla ja perheillä on runsaasti 
siirtolaisuusmuistoja kodeissaan – valokuvia, postikortteja ja matkoilta tuotuja esineitä. Onko teillä? Juuri 
nyt eläkeiässä olevat sukupolvet ovat aivan ratkaisevassa asemassa, kun kerätään talteen muistitietoa tai 
tunnistetaan vanhoissa valokuvissa olevia henkilöitä. Voit ottaa mukaan siirtolaisuusaiheisia kuvia ja 
esineitä. Tilaisuus on avoin kaikille, myös ei-jäsenille.  Tule rohkeasti mukaan! 
 

EL:n Keski-Pohjanmaan piirin PILKKIKILPAILUT 
ke 22.3.2023 klo 9-15 Halsualla 
Yhdistys maksaa osallistujien osallistumismaksun.  Ilmoita puheenjohtajalle tai sihteerille, jos olet 
kiinnostunut lähtemään.  Aikaisemminkin Lestiltä on saatu joukkue, miksei myös nyt! 
 

Yhdistyksen toiminnasta lisätietoja antavat: 
pj. Marketta Similä, p. 044-0638342, siht. Tarja Kangasvieri, p.040-913 1004 

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 kehotetaan esim. 
pillittämään ja kyttäämään kettuja. Yhdistykselle on hankittu ketun jalkanaruja ja näädän hetitappavia 
rautoja. (Muistakaa rautojen oikeaoppinen asennus!!) Em. pyydyksien lainaamisesta yhteys Jokelan Pasiin 
p. 040 7005956. 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. 040 5903576. 
 
Riistakolmion talvilaskenta  pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan helmikuun aikana tai vii-
meistään maaliskuun alussa.  Ilmoittautumiset laskentaan heti Pasi Jokelalle p. 0407005956. Erityisesti 
pienriistanmetsästäjiä velvoitetaan osallistumaan laskentaan.  
 
Talvikokous pidetään kevään aikana.  Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.  Käsitellään vuosikokous-
asiat ja mm. päätetään yhteislupiin osallistumisista ja  metsäkaurispukin kevätpyynnistä. Uudet jäsenha-
kemukset pyydetään lähettämään ennen kokousta johtokunnalle. 
 
Ammuntasimulaattori on käytettävissä, ja mukavasti väkeä käynyt tutustumassa laitteistoon ja ampu-
massa. Alkuvuosi ollut hiljaisempaa. Muistetaan pitää paikat siisteinä ja kirjata käyttäjät tilassa olevaan 
listaan.  
 
Vuokrasopimukset Metsähallituksen kanssa on päivitetty heidän toivomuksestaan. Lisäalueita on tullut 
koskien lähinnä hirvenmetsästystä mm. Isonnevan laidalta ja Valkeisen takaa Iso-Ruonasen ja Tervasen 
väliselle alueelle. Huomioitavaa on myös, että tielle ja tiealueelle on nuotion tekeminen kielletty ja riista-
kameroiden sijoittamiseen tarvitaan erillinen lupa, ja lupa myönnetään vain ruokintapaikkojen yhtey-
teen. Lisäksi nuolukiviä ei saa sijoittaa suojelualueille. Tarkemmin rajoituksista tiedotetaan myöhemmin 
kotisivuilla. 
 
Suurpetohavainnot on erittäin tärkeää ilmoittaa välittömästi suurpetoyhdyshenkilöille. Erityisesti pen-
tuehavainnoilla on merkitystä mahdollisia kannanhoidollisia lupia haettaessa!!! 



 

 

                                                   

 

 

 

  

    Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme 

elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa 

laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toimin-

nasta ja ajankohtaisista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kausti-

senseutu.fi 

 

Mukaan-hanke paistaa makkaraa  

Lestijärven torilla ti 7.3. klo 10–12 

Tule tutustumaan Kaustisen seutukunnan Mukaan-

hankkeen toimintaan ja työntekijöihin Lestijärven torille. 

Kiinnostaako erikoiskasvien viljely? Paikalla myös Kase ERKKA-hanke, jonka 

tavoitteena on lisätä erikoiskasvien viljelyä alueella. Mehu- ja makkaratarjoilu! 
 

 

 

 

 

 

 

Urheiluseura LESTIJÄRVEN KIISTO etsii uusia toimijoita 
 

Lestijärven Kiisto on yli 70 -vuotta vanha seura ja vuosien varrella toiminta on ollut hyvin aktiivista, joten toivottavaa 
olisi saada seuran toiminta jatkumaan. 

 
Oletko sinä kiinnostunut Kiiston toiminnan jatkumisesta? 

Tule keskustelemaan ja ideoimaan Kiiston tulevaisuudesta 
to 16.3. klo 17.30 Lestin koululle. 

 
Paikalla Kiiston johtokunnan väkeä sekä Keski-Pohjanmaan liikunnasta  seura-asiantuntija Eeva-Maria Fränti. 

Uudet toimijat voivat kehittää seuran toimintasuuntaa esim. perheliikuntaan, kuntoliikuntaan, luontoliikuntaan, se-
nioriliikuntaan, urheilutoimintaan tai suuntautua useampaan. 

 
Lämpimästi tervetuloa!   Lestijärven Kiisto 

Syrin Maa-ja kotitalousseura 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
to 16.3.2023 klo 19.00  
Syrin koululla. 
 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

LC-Lestijärvi  
 

tarjoaa vuokralle 10 litran kahvinkeitintä, 2 kpl isoja kahvi-
termoksia, siistejä pöytiä ja tuoleja. 
 
Tarkempia tietoja 050 3750888 Riitta Tuikka 

                                                   TARJOUSPYYNTÖ 

Lestijärven Vuokrakodit Oy, Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo ja Lestijärven Yhteisökehitys Oy pyytävät 

tarjousta isännöinnistä ja kiinteistöjen huoltotöistä 31.3.2023 mennessä. 

Lisätietoja Maketta Similältä puh. 0440 638 342 , marketta.simila@lestijarvi.fi 

https://kaustisenseutu.fi/
https://kaustisenseutu.fi/
https://kaustisenseutu.fi/
https://kaustisenseutu.fi/


 

 

 

Tomas Luoma on aloittanut yrityskehittäjänä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluissa 

Yrityskehittäjä Tomas Luoman tehtävät suuntautuvat pääosin yritysten välisen yhteistoiminnan ja verkos-

toitumisen kehittämiseen, suurhanketoimiston palvelujen tuottamiseen sekä alueen toimialojen kehittämi-

seen. Tomaksen vastuualueeseen kuuluvat myös yritysten sijoittumispalvelut sekä aluemarkkinointi sisäl-

täen mm. alueelle sijoittuvien yritysten hankinnan. Lisäksi Tomaksen tehtäviin sisältyy yrityskohtaista oh-

jausta ja neuvontaa. 

 

Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide jatkavat KASE Yrityspalveluissa nykyisissä tehtävis-

sään. 

Ota yhteyttä! 

Tomas Luoma, yrityskehittäjä, p. 040 656 5303                      

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538 

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154 
 

Suurhankkeet etenevät - ilmoita yrityksesi suurhanketoimisto.fi-palveluun 

Lestijärven tuulivoimapuiston rakentamisessa alkaa tulevana kesänä ensimmäisten tuulimyllyjen pystytys 

ja tarve mm. majoitukselle kasvaa entisestään. Keliberin litiumkaivoshanke on siirtymässä rakennusvaihee-

seen jo lähiaikoina. Hankkeen rakentaminen alkaa Kokkolan kemiantehtaan projektilla. 

Jos et vielä ole ilmoittanut yritystäsi kiinnostuneeksi alihankkijaksi/kumppaniksi alueen suurhankkeisiin, tee 

se nyt rekisteröitymällä täällä: https://suurhanketoimisto.fi/login 

 

Etsi tai ilmoita vapaita toimitiloja! 

Kaustisen seutukunnan tontti- ja toimitilahakemisto on kanava, josta voit etsiä yrityskäyttöön tarkoitettuja 

tontteja ja toimitiloja. Hakemistoon voit myös ilmoittaa myytäväksi tai vuokrattavaksi yritystontin tai liike-

toimintaan tarkoitetun toimitilan. Palvelu on maksuton! Huomaathan, että hakemistossa ei ilmoiteta 

asuinkäyttöön tarkoitettuja tontteja tai kiinteistöjä.  

Tutustu tarkemmin osoitteessa: https://kaustisenseutu.toimitilapalvelut.fi/. 
 
Maanomistaja, oletko kiinnostunut aurinkoenergian tuottamisesta 
Kokoamme yhteistyöhön aurinkoenergian tuottamisesta kiinnostuneita maanomistajia, joilla on vähintään hehtaarin 
kokoinen alue. Kiinnostus aurinkosähkön tuottamista kohtaan on lisääntynyt valtavasti viimeisen vuoden aikana ja se 
tarjoaa maanomistajille mielenkiintoisen uuden ansaintamahdollisuuden. Yhteistyö on keskeisessä roolissa, koska 
usein yksittäinen alue ei vielä muodosta tarpeeksi isoa kokonaisuutta. Jos asia kiinnostaa, soita tai laita sähköpostia 
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi tai 040 656 5303. 
 

Seminaari erä- ja kalastusmatkailun kehittämisestä Keski-Pohjanmaalla 
Aika: tiistai 7.3.2023 klo 9–13 

Paikka: STEP-koulutus, Kaustisen kampus, Opistontie 30, 69600 Kaustinen   
Luonto- ja erämatkailu ovat kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Keskipohjalainen luonto tarjoaa 

paljon mahdollisuuksia erä- ja kalastusmatkailun kehittämiseen. Olet tervetullut keskustelemaan ja 

vaikuttamaan erä- ja kalastusmatkailun kehittämiseen maakunnassamme! 

 

Aiheina mm. kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnalliset linjaukset, kalatalouden nykytilanne Keski-

Pohjanmaalla, kalastusmatkailu yrittäjyytenä ja valtion toimet vaelluskalakantojen vahvistamiseksi. 

Mukana mm. Maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, ELY-keskus, Kaustisen seutukunta ja K-P Liitto.  
 

Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen: bit.ly/erajakalastus  

 

 

 

https://suurhanketoimisto.fi/login
https://kaustisenseutu.toimitilapalvelut.fi/
mailto:tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
http://bit.ly/erajakalastus


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   SIIRTOLAISUUSINFO 

 

Lestijärvi kuuluu siirtolaisuuden ydinalueisiin ja lähes jokaisesta talosta tai ainakin suvusta on lähdetty siirtolaiseksi, 

joko valtamerien taakse tai Pohjanlahden toiselle puolelle. Tilastojen mukaan Lestijärveltä on vuosina 1870-1945 

lähtenyt siirtolaiseksi valtameren taakse  392 henkilöä.  

Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushankkeessa tietojen keräysvastuu Lestijärvellä on kotiseutuyhdistyksellä ja 

perustetulla keräystyöryhmällä, johon kuuluvat Timo Lappi (pj), Aimo Itäniemi, Pentti Untinen, Anneli Kentala ja 

Irmeli Kivelä. Tällä kokoonpanolla on tarkoitus kerätä siirtolaisuustietoa ja koota se yhteen Siirtolaisuus Lestijärveltä -

kirjaksi.  Urakka on suuri ja monipolvinen. Yksin emme tästä selviä, vaan tarvitsemme apuasi.  

Viime syksynä toteutettiin kylätapahtumat NiinaTialan ja Pentti Untisen johdolla. Tapahtumissa kerättiin kylittäin 

tietoja taloista ja tiloista ja niiden asukkaista. Kokoontumiset olivat miellyttäviä muisteluhetkiä. Paljon puhuttiin ja 

kerrottiin, mutta siirtolaisuutta ei käsitelty. Nyt tämän kokemuksen myötä keräystyöryhmässä sovittiin, että tehdään 

uusi kyläkierros Lestijärven siirtolaisuusasioiden tiimoilta. 

Tarkoitus on kutsua ihmisiä eri kyliltä ja taloista juttelemaan siirtolaiseksi lähteneistä ja heidän elämänkohtaloistaan. 

Kokoontuminen tapahtuisi kirjastossa perjantaisin klo 14.00 lähtien. Olemme ajatelleet, että ensimmäinen 

kokoontuminen olisi Niemen kylän ja järven taustan taloista esim.  Hirvinen, Hautala, Muhola, Kiiskilä, Peurala  jne. 

Tämä kokoontuminen  tapahtuisi perjantaina 10.3.2023 klo 14.00 kirjastossa. Tästä eteenpäin kyläkokoontumiset 

seuraisivat kylittäin toinen toisiaan kahden viikon välein. Tiedotamme aikataulusta tarkemmin aina kuntainfossa ja 

Lestijärviryhmässä 

Kokoontumisissa keskustellaan henkilöistä, jotka tiedetään lähteneen siirtolaiseksi joko Pohjois-Amerikkaan, 

Australiaan, Ruotsiin tai muualle 1850 – 1960 välisenä aikana. Henkilöitä voi olla kotitalosta, naapurista, kotikylältä, 

kotipitäjästä – kaikki tiedot ovat tärkeitä. Toivomme, että kokoontumista varten selvittäisit ja kokoaisit suvustasi tai 

lähipiiristäsi näitä henkilöitä ja heihin liittyvää aineistoa kuten valokuvia, postikortteja, kirjeitä, muistoesineitä, kirjoja, 

lehtiä, arkkuja yms..  

Lähdemme liikkeelle tiedossa olevan aineiston keräämisessä näillä kylätapahtumilla ja niiden jälkeen voimme tehdä 

myös tarkentavia haastatteluja. Sen jälkeen koottu aineisto digitoidaan.. Digitoitu aineisto siirtyy sitten aikanaan 

siirtolaisuushankkeen käyttöön. Kaikki saatu materiaali palautetaan omistajilleen. 

Kokonaiskuvan saamiseksi Lestijärven siirtolaisuudesta toivomme Sinun apuasi. Kohta tiedot katoavat unholaan. 

Jokaisen panos on tärkeä, kaikki tiedonmurut ovat arvokkaita ja talkootyömme iso kokonaisuus rakentuu pienistä 

osista. Tietoja voi lähettää myös suoraan työryhmän jäsenille 

Yhteistyöterveisin,  

LESTIJÄRVEN  SIIRTOLAISUUSTYÖRYHMÄ 

Timo Lappi  puheenjohtaja, puh 040 7433710,  timo.lappi@kase. 

Pentti Untinen, puh 0503217441, pentti.untinen@gmail.com 

Aimo Itäniemi, puh. 0400946670, a-k.itaniemi@lestijarvi.fi 

Irmeli Kivelä .puh 0407737249, irmkive@gmail.com 

mailto:timo.lappi@kase
mailto:pentti.untinen@gmail.com
mailto:irmkive@gmail.com


 
 

 
 
 
TULEVIA KOULUTUKSIA JA WEBINAAREJA 
Ympäristösopimukset -info 23.3.2023 webinaari to 23.3.2023 klo 12 – 14.30 
Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus. Ei-tuotannolliset investoinnit. Kosteikot. Alkuperäiskasvit. 
Neuvon hyödyntäminen suunnittelussa. Helmi-kunnostus. 
Tilaisuudesta tehdään tallenne. Ilmoittautumisohjeet tulevat  https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  -
sivuille. 
 

Investointi- ja aloitustuet -info webinaari to 30.3.2023 12 – 14.15  
Tilaisuudesta tehdään tallenne. Ilmoittautumisohjeet tulevat  https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  -
sivuille. 
  

UUSIA OPPAITA JULKAISTU 
Ehdollisuuden opas ruokavirasto.fi/opas/ehdollisuus. 
Ehdollisuus koskee kaikkia viljelijöitä 
Peltotukien hakuopas ruokavirasto.fi/peltotukien-hakuopas 
 
VUOKRASOPIMUKSET AJANTASALLE 
Vuokrasopimukset on nyt hyvä tarkistaa ja tehdä uudet sopimukset tarvittaessa. Sopimus on hyvä olla kirjal-
linen. Vuokrasooimuspohjia saa maaseutuasiamiehiltä. 
 
VIPU-MOBIILI ON VILJELIJÄN TÄRKEÄ TYÖKALU 
Viljelijän ja hallinnon välinen ajantasainen tiedonvaihto on tärkeää. Viljelijöiden apuna yhteydenpidossa on 
mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Sovellus on jatkossa jokaisen tukia hakevan viljelijän työkalu. 
Sovellus täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä. Tuet haetaan edelleen Vipu-palvelussa, mutta Vipu-
mobiilista saat nopeasti tiedon, jos hakemuksessasi havaitaan ristiriitoja satelliittikuviin verrattuna. Sovel-
luksen avulla voit ottaa kuvia lohkoista ja lähettää ne hallinnolle.  
Vipu-mobiilin voit ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta. Vipu-mobiiliin voivat kirjautua tilan 
ensisijaiset viljelijät. Voit kirjautua sovellukseen Vipu-palvelun tapaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmen-
teella. 
 
TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA  
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkaa MTK-Keski-Pohjanmaan Myötätuulta 
tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista työtä maakunnan maatalousyrittäjien auttamiseksi. Välitä viljelijästä -
projektin projektityöntekijänä Keski-Pohjanmaalla toimii Katja Leppälä. Katja auttaa maatalousyrittäjiä mm. 
talouteen, jaksamiseen, ihmissuhteisiin, työkykyyn ym. elämään ja yrittämiseen liittyvissä haasteissa. Katjan 
tavoittaa puhelimitse numerosta 050 406 9614 tai sähköpostilla katja.leppala@mela.fi. Yhteyttä kannattaa 
ottaa rohkeasti matalalla kynnyksellä. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.  
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LESTIJÄRVEN SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET 

maaliskuu 2023 
 
 
 

JUMALANPALVELUKSET Lestijärven kirkossa 
Su   5.3. klo 12.30, Messu, Jukkola, Rautiola. 
Su 19.3. klo 10.00  Messu, johon kutsutaan kuluvana vuonna 70 ja 75 vuotta täyttävät, Seppä, Lintilä, Rautiola  
      Messun jälkeen juhla seurakuntakodilla 
Su 2.4.   klo 12.30   Palmusunnuntain Perhekirkko, sanajumalanpalvelus, Seppä, autiola, kirkkokahvit 
 
Hiljaisen viikon Ahtisaarnat 
Ma 3.4. klo 19 Johannes Häkämies, kanttori 
Ti 4.4.   klo 19 Markku Huhtala, kanttori 
Ke 5.4   klo 19 Eija Seppä, kanttori 
To 6.4. klo 19 Kiirastorstain Messu, Tapani Kirsilä, kanttori 
Pe 7.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, Eija Seppä, kanttori  
Su 9.4. klo 12.30 Pääsiäisaamun Messu, Eija Seppä, kanttori 
Ma 10.4.klo 12.30 Sanajumalanpalvelus, Eija Seppä, kanttori 
 
 
DIAKONIA 
Ti 7.3 ja 18.4 klo 12 Senioreiden päiväkahvit Järjestötalossa ( Jukolantie 2). 
Kerhossa nautitaan päiväkahveista, yhdessäolosta, hartaudesta ja vaihtuvasta ohjelmasta. 
NUORISOTYÖ 
Torstaisin klo 18–21 nuortenilta seurakuntakodilla. 
MUSIIKKITYÖ 
Joka toinen torstai kirkkokuoro seurakuntakodilla klo 19, seuraava 15.3, Rautiola 
MUUTA 
Ke 8.3 klo 18 Naistenilta Toholammin seurakuntakodilla, aiheena Naiset Jeesuksen kärsimyshistoriassa, vuorovaikutuk-
sellinen ilta musiikin, Itämaisen iltapalan ja hartauden kera, mukana Eija, Iiris ja Anja. Iltapalaa varten ilmoittautuminen 
viim. 3.3 Lealle p. 0440 819316. Tervetuloa Lestijärveltäkin yhteiseen Naisteniltaan. 
 
Yhteisvastuukeräys on alkanut ja kinkereillä kerääjiksi lupautuneet käyvät kodeissa lippaan kanssa. Voit halutessasi osal-
listua keräykseen myös pankin kautta. 
Saaja: Kirkkopalvelut ry/ Yhteisvastuukeräys, tilinro FI14 5000 0120 2362 28 ja viite 303697 (seurakuntamme viite, ke-
räyksestä jää 20 % omaan seurakuntaan). Keräyskohteena ovat nuoret väkivaltaisessa maailmassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


