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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

ONNITTELUT KAIKILLE
OPISKELUPAIKAN SAANEILLE!
Syksy tulee ja opinnot alkavat monelle uudelle Lestijärveläiselle
opiskelijalle. Aloittelevalle opiskelijalle moni asia on uutta. Opintojen
aloittamiseen liittyy myös valintoja. Näistä yksi liittyy kotipaikanvalintaan.
Säilyttämällä muuttoilmoituksessa asuinpaikkanne Lestijärven kunnassa olette oikeutettuja samoihin etuuksiin opinto- ja asumistuen suhteen kuin siinäkin tapauksessa, että valitsette muuttoilmoituksessa asuinpaikaksenne uuden opiskelupaikkakunnan.
Muuttoilmoituksessa kysytään, onko uusi asuinpaikka tilapäinen vai pysyvä? Rastittamalla kohdan - tilapäinen - säilytätte edelleen Lestijärven kunnan jäsenyyden.
Kuntamme jäsenenä tuette paikkakuntamme julkisten palvelujen säilymistä. Valtionosuudet, joilla palvelumme suurelta osaltaan rahoitetaan ovat sidottuja kunnan
asukasmäärään. Asuinpaikkakuntanne valinnalla opiskeluaikana on merkitystä vanhempienne ja muidenkin kuntalaisten palveluiden rahoituspohjalle.
Suomen koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on korostaa osaamista ja tietoa,
joka hyödyttää maan kaikkia alueita tasapuolisesti. Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta ja kyvystä hyödyntää osaamista. Onnea opintoihin, olette tulevaisuuden tekijöitä!

Muualla opiskeleville Lestijärveläisille myönnetään vuosittain
168 euron stipendi.
STIPENDI TULEE HAKUUN VUODEN ALUSSA

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
Kesäaukioloajat 2.6. - 31.8.2020
Ma 12-18
Ti 10-15
Ke suljettu
To 12-18
Pe 10-15

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä järjestämään toimintaan tarkoitetut NUORISO- JA LIIKUNTATOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET haettavaksi 1.9. 2020 mennessä. Hakemuksia saa
kunnantoimistolta. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 39,
69440 Lestijärvi

Vapaa-aikatoimi
MAASTOJUOKSU-CUP maanantaisin klo 18.30
ma 10.8. kirkonkylä urheilukentän maasto
ma 17.8. Syrin pururata
ma 24.8. Yli-Lestin pururata
Sarjat alle 3v. – 13v. Ilmoittautumiset paikan päällä. Maastojuoksut koostuvat kolmesta osakilpailusta.
Cupin jälkeen lasketaan osakilpailupisteet, jotka ratkaisevat sijoitukset. Vähintään kaksi osallistumista
oikeuttaa cupin kokonaiskilpailun palkitsemiseen.
KUNTOSALI
Kuntosali on jälleen käytössä osoitteessa Halsuantie 9.
Jokainen käyttäjä huolehtii käsihygieniasta, ja treenailee vain terveenä. Muistakaa kirjata käyntinne
vihkoon, jotta saadaan kävijämäärät tilastoitua.

Lestijärven kunnassa jatketaan hakua
Rehtorin virkaan
Lestin koulun rehtorin toimenkuvaan kuluu rehtorin toimen lisäksi myös sivistysjohtajan tehtävät. Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 luvun 2
mukaisesti. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen
hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
Palkkaus OVTES:n mukaan. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin
mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen pyydämme
toimittamaan 10.08.2020 klo 23:59 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai lestijarven.kunta@lestijarvi.fi. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Esko Ahonen p. 050-3823201.

Haemme ammattitaitoista ja osaavaa RAKENNUSTARKASTAJAA pientä työyhteisöämme
täydentämään.
Tehtäviisi sisältyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, lupakäsittelyt, katselmukset ja rakentamisen ohjaus
sekä neuvonta ja valvonta. Tulevaisuudessa työpanostasi tullaan jakamaan mahdollisesti myös Halsuan kunnan
kanssa.
Viran kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukainen pätevyys eli tehtävään soveltuva
rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen
liittyvistä tehtävistä. Arvostamme kunnallishallinnon kokemusta, asiakaspalvelutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä hyvää yhteistyökykyä.
Palkkaus KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen pyydämme
toimittamaan 14.08.2020 klo 23:59 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi.
Lisätietoja antavat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jorma Koski-Vähälä p. 040-0867822 tai kunnanjohtaja
Esko Ahonen p. 050-3823201.

PERUSOPETUS LUKUVUONNA 2020-2021
Opetus järjestetään Jukolantie 2b ja 4 väistötiloissa.
Tekninen käsityö Kinnulassa.
Lukuvuosi alkaa ke 12.8.2020 klo 8.55
Syysloma pidetään viikolla 42
Syyslukukauden viimeinen työpäivä on lauantai 19.12. 2020
Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021
Talvilomaa vietetään viikolla 9
Koulu päättyy lauantaina 5.6.2021

ESIOPETUS LUKUVUONNA 2020-2021
Esiopetus järjestetään alkuopetuksen yhteydessä Jukolantie 4
Esiopetus alkaa ke 12.8.2020 klo 8.55
Eskareiden iltapäivähoito järjestetään päiväkodilla Yli-Lestillä.
Kuljetus bussilla Yli-Lestille eskarin päätyttyä.

KOULUKULJETUSAIKATAULUT
Ilmoitattehan puhelimitse, mikäli oppilas ei tule aamulla kuljetukseen.
Sakari Similä 040 504 0304 tai Pohjolan matka Seppo Pesola 040 504 6063
REITTI 1 Yli-Lesti / Pohjolan matka
Mustikantie 67
Lestijärventie 1053
Konttikoskentie
Jokelantie
Lestijärventie 969
Katajaniementie
Paranta
Koulu

8.05
8.10
8.20
8.30
8.35
8.40
8.43
8.50

REITTI 2 Päivärinnan th-Niemi / Sakari Similä
Päivärinnan th
Peuralantie 217
Peuralantie 193
Niementie 551
Koulu

8.00
8.12
8.13
8.25
8.50

REITTI 3 Syri / Sakari Similä
Savolaisentie 36
Kivimaantie 352
Haravojantie 205
Haravojantien pysäkki
Toholammintie 758
Koulu

8.12
8.17
8.25
8.28
8.30
8.50

RETKIHAASTE
Osallistu retkihaasteeseen julkaisemalla kuvasi mistä tahansa Lestijärven retkikohteesta Instagramissa
tai Facebookissa #lestijärvenretkeilijät ja #lestinretkihaaste.
Kilpailu on voimassa elo- ja syyskuun ajan. Upeat palkinnot arvotaan kilpauluajan päätyttyä.
Muistathan, että Instagram tilisi tulee olla julkinen, osallistuaksesi kilpailuun. Jos näin ei kuitenkaan ole,
voit lähettää kuvasi, nimen ja yhteystietojen kera Lestijärven vapaa-aiaktoimelle numeroon 050 4437
023.
Osallistuessasi kilpailuun, annat luvan alla mainituille tileille postata lähettämsi kisakuvat Instagramiin.

POLUT JA LAAVUT TUTUIKSI!
Tervetuloa tutustumaan kanssamme Lestijärven retkipolkuihin ja laavuihin. Tänä vuonna kohteiksemme
on valittu uusi, vuonna 2019 valmistunut Pomokallion luontopolku sekä Lehtosen järven laavu.
Lehtosenjärven laavulle lähdemme 11.8.2020 klo 16.40
kunnantalon pihasta. Jos haluat tulla omalla autollasi, voi
ajaa rajatietä Lehtosenjärven polun parkkipaikalle, josta
lähdemme noin 2 km päässä sijaitsevaa laavua kohti klo 17.00.
Laavulla pidämme evästauon ja siellä on mahdollisuus paistaa
esimerkiksi makkaraa, joten muista ottaa omat eväät mukaan.
Toinen kohteemme on Pomokallion luontopolku, jonne lähdemme tutustumaan 18.8.2020 klo 17.00. 1,2 km mittaiselta polulta löytyy tietoa mm. Lestijärven kasvillisuudesta sekä eläimistä. Kokoontuminen Riemuhiekantien päässä, josta lähdemme polulle. Luontopolku sopii hyvin myös lapsiperheille.
Tervetuloa tutustumaan.
Visit Lestijärvi & Lestijärven vapaa-aikatoimi

SYYSPÄIVÄ MUSEOLLA
Tervetuloa koko kunnan yhteiseen päivän viettoon kotiseutumuseolle 5.9.2020 klo 12-15. Myynnissä
paikallisia herkkuja, tuotteita, arpoja sekä pientä purtavaa ja kahvia. Ohjelmassa musiikkia ja muuta
kivaa koko perheelle!
Tervetuloa!
Paikalliset yhdistykset, yritykset sekä kirppismyyjät voivat varata myyntipaikat Lestijärven vapaaaikatoimelta puh. 050 4437 023. Muista ottaa oma myyntipöytä mukaan.

KUNTALAISTEN ILTASUMPIT
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja ideoista kotiseutumuseolle 25.8.2020 alkaen klo
18.00. Parannetaan yhdessä Lestijärveä ja sen tulevaisuutta keskustelun ja ideoinnin kautta. Rentoon
kahvitteluun ovat kaikki tervetulleita, joten nähdään siis Museolla.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Eläkeliiton K-P:n piirin rantaongintakisat järjestettiin to 2.7. Kalasatamassa.
Ilmat suosivat jälleen kisoja, osallistujia oli 46 henkilöä. Parhaan saaliin sai halsualainen Tauno
Kalliokoski, 2271g. Lestin joukkue sijoittui neljänneksi. Kiitämme kaikkia innokkaita osallistujia. Lestin
Eläkeliitto kiittää hyviä arpajaispalkintoja lahjoittaneita: Lestijärven kunta, Kampaamo Tytti, Lestijärven
Apteekki, Osuuspankki, SALE, Holm & Uusitalo Oy sekä useat yhdistyksemme jäsenet. Erityisesti lämmin
kiitos ahkeralle talkooporukalle!
Hallituksen kokous to 6.8. klo 13 Museolla. Suunnitellaan syksyn toimintaa mm.osallistumista kunnan
vapaa-aikatoimen, järjestöjen ja yhdistysten yhteiseen ”Sadonkorjuutapahtumaan la 5.9.”
Koronarajoitukset huomioiden. Lisätietoja kuntatiedotteessa. Tervetuloa!
Kahvitilaisuus to 13.8. klo 13 Museolla. Alli ja Pirjo keittävät kahvit.Tervetuloa joukolla mukaan,
erityisesti uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan toimintaamme.
Helenan kerho kokoontuu Seurakuntakodissa 19.8. klo 14.
Paula S. ja Marja-Liisa keittävät kahvit. Lämpimästi Tervetuloa!
K-P:n EL:n III-alueen Kirkkopyhä on Toholammin kirkossa su 30.8. klo 10.
Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen. Tervetuloa joukolla mukaan!

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Kesäkokous perjantaina 7. elokuuta klo 18 ampumaradan kämpällä. Käsitellään kesäkokousasiat ja päätetään hirvien lupajaosta.
Jäsenmaksut on postitettu tällä viikolla ja muistutetaan jäseniä, että metsästysoikeutta ei ole ennen
kuin jäsenmaksu on maksettu! Lisäksi yhdistyksen jäsenmaksun laiminlyöminen on erottamisperuste.
Karhunmetsästyspalaveri ja ilmoittautuminen jahtiin sunnuntaina 16.8. klo 19 kämpällä. Ilmoittautumismaksu jahtiin 20 eur/jäsen, sisältäen oikeuden Metsähallituksen maille karhujahtiin. Yhdistyksen
jäsenmaksu tulee olla suoritettuna palaveriin mennessä ja se tarkistetaan paikan päällä. Ei jälkiilmoittautumisia.
Pienpetokilpailu järjestetään jäsenien kesken 1.8.-30.4. välisenä aikana. Kolme parasta pyytäjää palkitaan lahjakorteilla eräliikkeeseen. (1.150 euroa 2.100 euroa 3.50 euroa.) Saalisilmoitukset p. 040 5903
576 ja 1 piste/saaliseläin. Eniten pisteitä kerännyt voittaa kilpailun. Kannattaa liittyä OmaRiistapalveluun. Palvelussa ajantasainen kartta esim. pienriistan metsästysalueista suoraan puhelimen näytölle ja oma paikka kartalla. Pienriista-alueen koodi on 3YLZJSLR6B. Koodi tulee laittaa, kun kartan asetuksissa kysytään aluekoodia. Ilmoittaudu OmaRiistaan Timo Ruuskalle p. 044 2938860.
Havainnot suurpedoista tulee välittömästi ilmoittaa petoyhdyshenkilöille.
Syyskuun kuntatiedotteessa, www.lmyry.fi-sivulla ja facebookissa kesäkokouksen päätökset kauden
kiintiöistä ym. asioista.

LESTIN KOULUN STIPENDIT JA PALKINNOT KEVÄTJUHLASSA 2020
Seitsemännen ja kahdeksannen luokan priimusstipendit yläkoulun stipendirahasto, 7. lk Miia Väisänen. 8. lk Helmi
Syrjälä. 9. lk Julia Tuikka, Lestijärven Lions Club.
Matematiikkakisan voittaja: Aleksi Kangasvieri 6. luokka.
5.-6. luokan shakkiturnaus; kultaa Ninni Kuorikoski, hopeaa Luukas Syrjälä, pronssia Ruuben Haaponiemi.
Esko Yli-Havusen muistorahasto; Ninni Kuorikoski, 6. lk priimus
Yläkoulun oppilaskunnan stipendit pj. Reetta Sassali 9. lk, sihteeri Ella Koskela 9. lk , rahastonhoitaja Veeti Hietapakka
9. lk
Valtakunnallisen taloustaitokilpailun voittajat palkitsi Toholammin Osuuspankki. 1. Julia Tuikka 9. lk, 2. Reetta Sassali
9. lk.
Valtakunnallinen Metsävisa-kilpailu; Helmi Syrjälä 8.lk
Kieliopintojen palkinnot: Pohjola -Norden, ruotsin kieli, Julia Tuikka 9. lk ja Roosa Sassali 6. lk
Lestijärven yrittäjät, kädentaitojen stipendi, yrittäjähenkisyys, Timo Oikari 8. lk.
Lestijärven Martat; taito- ja taideaineiden stipendi, Minttu Uusitalo 8. lk.
Osuuspankin ryhtipalkinto; Veeti Hietapakka 9. lk.
Kunnallisneuvos Väinö Hautalan muistorahasto. Reetta Sassali 9. lk
Korpelan Voiman stipendi matemaattis-luonnontieteellisessä opinnoissa menestyneelle: Julia Tuikka 9. lk, Kaisa Syri 8.
lk ja Daniel Haaponiemi 7. lk
Maria ja Esko Ahosen stipendit;
Kirjallinen tai suullinen ilmaisutaito, alakoulu Veera Oikari 5.lk yläkoulu Ella Koskela 9. lk. Reippaan oppilaan stipendi
Kristian Pekkarinen 5.lk
Alakoulun vanhempaintoimikunta, sosiaalisuus, luokkahengen edistäjä, hyvä kaveri, Julianna Vertala 2. lk, Niiles Haaponiemi 4.lk ja Ruuben Haaponiemi 5. lk
LC-Lestijärvi; Aurora Pekkarinen 8. lk, hyvä koulumenestys ja Juuso Tuikkanen 9. lk, hyvä menestys englannin opinnoissa
Lestin urheilun ystävät; myönteinen asenne liikuntaan, toisia kannustava,; sisukas Benjami Haaponiemi 8. lk.
Lestijärven MTK lahjoitti omenapuun, jonka 9. luokka istutti Palolan pihamaalle. Kiitos kaikille yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille stipendeistä ja palkinnoista!

HELLUNTAISEURAKUNTA
(Lestintie 37)
RUOKAJAKELU
to 06.08. klo 16.00-17.00
to 20.08. klo 16.00-17.00

