Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

LESTIJÄRVEN KUNTA
EUROPARLAMENTTIVAALIT
Sunnuntaina 26.05.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi
myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa. Henkilöllisyyden todistamiseen käy poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen
asiakirja.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.05.2019 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su klo
10.00-15.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 15.-21.05.2019. 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. 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 Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39,
69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 14.05.2019 klo 16.00 mennessä.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 26.05.2019 klo 09.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka

Lestijärvi
Kunnanvirasto

Lestijärvellä 12.04.2019
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

klo 15.00 – 18.00
Lisätietoja: Millespakka Oy /
Ira Kekarainen 044 - 2844 183

KIRJASTO
Kirjaston aukiolo:
ma 13.00 – 19.00
ti 10.00 – 16.00
ke suljettu
to 13.00 – 19.00
pe 10.00 – 15.00

SULJETTU
10.5.2019

.

Lestijärven kunnassa on haettavana
tuntiopettajan virka Lestin yläkoulussa 1.8.2019 alkaen.
Opetettavina aineina biologia, maantieto, kemia, liikunta, terveystieto. Opetustuntimäärä noin 20 viikkotuntia.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) 3 §: n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Liitä kirjalliseen hakemukseesi ansioluettelo, kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista ja mahdollisista
työtodistuksista. Hakemukset on toimitettava 6.5.2019 klo 15.00 mennessä. Lisätiedot rehtori Tarja Mäkelä,
puh.0440540839

LESTIN KOULUN LUKUVUOSI 2019-2020
Lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019. Syysloma pidetään viikolla 42. Syyslukukauden viimeinen työpäivä
on lauantai 20.12.2019.Syyslukukaudella on yhteensä 92 työpäivää.
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2020. Koulu päättyy lauantaina 30.5.2020. Talvilomaa vietetään viikolla 9. Esikoululaisilla on noin 8 vapaa-päivää lukuvuoden aikana, niistä ilmoitetaan lukuvuoden alussa.
Koulukyytien aikataulut ilmoitetaan elokuun alussa kunnan nettisivujen ilmoituksissa ja Wilmassa

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen.
Lestijärven asemakaava Pappilanpuron alueella on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 16.4.2019 65
§.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa Pappilanpuron alueella korttelit 219-223 sekä, Rantatie
ja Rantakuja sekä näihin liittyvät virkistysalueet.
Kaavan laatijana toimii Arkkitehti SAFA Kai Tolonen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos aineistoineen pidetään
(14 vuorokauden ajan) yleisesti nähtävillä 3.–16.5.2019. Samalla kuulutetaan kaavan laatija ja aluerajaus.
Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Allekirjoitetut mielipiteet
yhteystietoineen on jätettävä viimeistään 16.5.2019 Lestijärven kunnanvirastoon osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Mielipiteitä voi lähettää myös määräaikana sähköpostilla osoitteeseen: lestijarvi.kunta@lestijarvi.fi
Sähköisesti jätettävät mielipiteet tulee olla allekirjoitettu yhteystietoineen.
Kaavoihin voi tutustua Lestijarven kunnan asiakaspalvelussa, Lestintie 39, sekä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Lisätietoja asiasta:
Lestijärven kunta: kunnanjohtaja Esko Ahonen, puh. 050 3823201, esko.ahonen@lestijarvi.fi
FCG Suunnittelu ja tekniikka: Kai Tolonen puh. 044 771 8419, kai.tolonen@fcg.fi

ESIKOULULAISTEN TUTUSTUMISPÄIVÄ
Tulevien esikoululaisten tutustumispäivä pidetään Lestin koululla
alakoulun tiloissa (entisen päiväkodin tilat)
perjantaina 17.5. klo 8.50 - 11.00 välisenä aikana.
Tervetuloa tutustumaan eskariin!
Terveisin rehtori, puh. 044 0540839

KOHDEAVUSTUKSET
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä järjestämään toimintaan
tarkoitetut KOHDEAVUSTUKSET haettavaksi 27.5.2019 mennessä.
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

MAATILOJEN KEHITTÄMINEN
Vuoden kolmas valintajakso päättyy 15.8.2019. Nuorten viljelijöiden aloitustuen toinen valintakierros päättyy
30.4.2019 ja päätökset hakemuksiin tehdään 30.6.2019 mennessä.
SIIRRÄ TUKIOIKEUDET
Tukioikeudet tulee aktivoida vähintään joka toinen vuosi, sillä kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättä jääneet tukioikeudet viedään kansalliseen varantoon. Välttääkseen varantoonviennin täytyy tukioikeudet siirtää
aktiiviviljelijälle, mikäli niitä ei itse käytä (ei hae perustukea, ala on pienentynyt ym.).

LESTIJÄRVEN VEDESSÄ EI ÄKILLISIÄ POIKKEAVUUKSIA, AINAKAAN HUONOON SUUNTAAN
Pääsiäisen aikoihin keskusteluihin oli noussut Lestijärven rannoilta ja erityisesti joiltakin jokisuilta tehdyt
”pintamuran” havainnot. Jopa Kannuksessa Korpelan padolla oli havaittu tummaa vettä, jonka alkuperäksi oli
arveltu Lestijärvi.
Lestijärven veden laatu riippuu suuresti vuosien sateisuuksista. Viime kesän poikkeuksellisen kuivuuden seurauksena järven vesi oli ELY-keskuksen vedenlaatumittausten mukaan syksyllä liki puolet kirkkaampaa kuin
edellisvuonna. Tälläkin hetkellä selkävesi on kirkkaampaa kuin kertaakaan edellisen kymmenen vuoden aikana tehdyissä mittauksissa. Alas Lestijokeen virtaa siis hyvälaatuista vettä ja alajuoksulla havaittava tummuus on jostain muusta lähteestä peräisin.
Kuivan ja tuulisen kevään sulamisvedet näyttäisivät kuitenkin irrottaneen mukaansa jonkinlaista kuivaa pölymäistä maata, joka kelluu vettymättä veden pinnalla ja kertyy ainakin Lehtosenjokisuulla paikoin näkyviksi
keoiksi saakka. Tämän pölyn lähde ei ole tiedossa. Esimerkiksi Teerineva ja viimekesien kunnostuksen kohteena ollut Tervasenjärvikin voivat antaa oman osansa, mutta mitään erityistä päästölähdettä ei ole näiltäkään valuvista vesistä voitu tarkistuksissa havaita. Todennäköisesti aine on peräisin laajoilta ja satunnaisilta
alueilta turvemaiden peltojen tai ojitusalueiden viime kesän kuivattamista ojien penkoista. Seuraavat sateet
ja tulvan laskeutuminen poistanevat ongelman.
Palautetta ja tietoa veden laadusta ja siihen omien havaintojen mukaan vaikuttavista asioista voi käydä antamassa kunnantalolla tai vaikka sähköpostitse osoitteeseen lestijarven.kunta@lestijarvi.fi. Kaikki kenttähavainnot ovat hyödyksi mm. erilaisia hankerahoituksia haettaessa.
Lisätietoja: Arto Hautala

TEKNINEN TOIMI
Kevätsiivous
Kevään saapuessa on taas aika kiinnittää huomiota, olisiko aihetta myös oman kiinteistön siistimiseen ja
hoitamattomien julkisivujen kunnostamiseen. Pyrkimyksenä on saada koko kunnan kokonaisilme kohoamaan. Ilmettä voisi parantaa mm. poistamalla pihamaaltaan näkyvät asumiseen kuulumattomat
tarpeettomat koneet, romuautot ja kalusteet. Samalla voisi kiinnittää huomiota myös siihen, onko pihalla tai teiden varsilla rakennuksia, jotka olisi jo aika kunnostaa tai purkaa.
Kunnantoimiston alaparkkipaikalla on maanantaina 13.5. ja tiistaina 14.5. lava, jonne voi toimittaa
vain oksat ja haravointijätteet.

Kaivojen turvallisuus
Rakennusvalvonta pyytää kiinteistön omistajia kiinnittämään huomiota omistamallanne maalla sijaitsevien
kaivojen kuntoon. Varsinkin vanhat, käytöstä poistuneet kaivot saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai kotieläimille. Kuilukaivot katsotaan pienehköiksi rakennelmiksi ja niitä koskee kiinteistönomistajan yleinen vastuu siitä, että kiinteistö ei aiheuta vaaraa käyttäjilleen eikä ympäristölleen. Tämä koskee sekä käytössä olevia että käytöstä poistettuja kaivoja. Vastuu kaivon kunnosta ja turvallisuudesta on siis aina kiinteistönomistajalla.
Jos tiedossanne on vaarallisia, mahdollisesti hylättyjä kaivoja tai jos haluatte muuten lisätietoa aiheeseen liittyen, ottakaa yhteyttä rakennustarkastajaan, puh. 044 0668702 tai sähköpostilla rakennustarkastaja@lestijarvi.fi.

Moottoriajoneuvoilla ajo kirkonkylän ranta-alueella
Moottoriajoneuvoilla (kuten mönkijät ja mopot) ajaminen kirkonkylän ranta-alueella välillä VENESATAMA JYKYRI, on EHDOTTOMASTI KIELLETTY! Rantapolulle pääsee Jykyrin, venesataman tai kirjaston kautta mutta EI
YKSITYISTEN PIHOJEN KAUTTA.

Rantakaavaan merkityillä V ja VL alueilla on kaavamääräysten mukaan sallittua vain
maisemanhoidollisesti tarpeellinen puuston harvennus
Koska kaavan laatimisvaiheessa kaavarajauksina on noudatettu pääasiassa maastossa jo luonnostaan olevia rajauksia (tiet, linjat, valtaojat ym.), voidaan joidenkin aluevarausten katsoa olevan maanomistajien kannalta kohtuuttoman suuria. Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus harkintansa mukaa sallia kaavamääräyksistä poikkeavia metsänkäsittelytoimenpiteitä, mutta kuitenkin niin että koko rantaosuudella (V, VL alueet) on jätettävä vähintään n.
viidenkymmenen metrin suojakaista vesirajasta mitattuna. Tällä suojakaistalla hyväksytään vain kaavamääräysten
mukainen metsänkäsittely. Myös M-, ja kaavoittamattomilla alueilla tulee jättää riittävä suojakaista rantaa vasten.
Kaikki kaavasta poikkeavat toimenpiteet on kuitenkin tuotava ennakkoon teknisen lautakunnan päätettäväksi.
Tontit ja rakennuspaikat
Tontilla tulee säilyttää kohtuullinen puustomäärä sellaisissa paikoissa, missä puusto ei ole rakennusten, rakennelmien ja kulkureittien esteenä. Rantapenkassa oleva kunnollinen puusto on pääosin säilytettävä koskemattomana,
sellaisilla paikoilla missä ei ole kunnollista puustoa tulee rannan ja rakennusten väliin istuttaa suojapuusto. Vesirajan ja vanhan rantapenkan voimakas muokkaaminen ja muuttaminen on kielletty. Vähäisimmistäkin toimenpidesuunnitelmista on hyvä olla ennakkoon yhteydessä ympäristösihteeriin.
Rannan ruoppaamisesta tulee ilmoittaa ennakkoon naapureille ja ELY-keskukselle. Kivien ja ruoppausmassojen
kasaaminen maalaituriksi/aallonmurtajaksi on kielletty ilman vedenomistajan ja naapureiden suostumusta. Lisätietoa ruoppauksista https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

Korjausvelvoitteet
Kaavamääräysten ja rakennusjärjestyksen vastaisen, omavaltaisen toiminnan korjaamiseksi tekninen
lautakunta tulee vaatimaan toiminnan suorittajalta / maanomistajalta pätevän suunnittelijan (esim. maisema-arkkitehti) laatimaa korjaussuunnitelmaa, sekä maisemakorjauksen suorittamista lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti

Lestijärven vapaa-aikatoimi
NAISTEN KUNTOSALIVUOROT maanantaisin
-klo 17.00 naisten omatoimivuoro, ei ohjausta
-klo 18.00 naisten ohjattu kuntosali, ohjaajana Eveliina Jussila. Osallistumismaksu 3€.
Seuraa ohjatun kuntosalin jatkoa Lestijärven vapaa-aikatoimen facebookista.
UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ pe 10.5.
torstaina 9.5.
klo 18.00 Unelmien liikuntapäivän etkot koulun pihapiirissä.
Kuntopiiri, joka soveltuu kaiken kuntoisille. Kuntopiirin liikkeet on suunniteltu niin, että löytyy sekä haastavampia että helpompia vaihtoehtoja eli jokaiselle jotakin.
Sään mukainen vaatetus! Sateella liikuntasalissa. Ohjaajana Noora Lappi.

perjantaina 10.5.
klo 10.00 senioreille suunnattu kävelysauvoilla tehtävä jumppa/venyttely Rantaraitilla (kirkonkylän uimarannan kohdalla). Tutustutaan myös rannan ulkoliikuntalaitteisiin. Säävaraus, pieni sade ei jumppatuokiota haittaa. Omat sauvat mukaan.

klo 18.00 Valkeisen vaellus
Lähde viettämään Unelmien liikuntapäivän iltaa Valkeisen maisemiin. Lähtö Pikku Peuran parkkipaikalta.
Pökkelöniemessä pysähdytään nauttimaan eväitä. Omat eväät mukaan. Reitin pituus on 5,5km. Osa reitistä pitkospuita. Säänmukainen vaatetus!

MAASTOJUOKSU-CUP viikolla 21 klo 18.30
ma 20.5. Syrin pururata
ti 21.5. kirkonkylän urheilukentän maasto
ke 22.5. 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.
POLUT JA LAAVUT TUTUIKSI – Jatkonkoski su 26.5.
Lähde tutustumaan Lestijärven polkuihin ja laavuihin mukavassa porukassa. Ensimmäinen retki tehdään su 26.5.
Kokoonnutaan klo 14.45 liiketalon parkkipaikalle ja siitä jatketaan kimppakyydein. Retki soveltuu myös lapsille.
Käveltävä matka on yhteensä 2,5km. Omat eväät mukaan sekä sään mukainen vaatetus!
Seuraava retki on su 30.6. Paikka ja kellonaika selviää myöhemmin.
KYLIEN VÄLINEN LIIKUNTAKAMPANJA 1.5. – 31.7.2019
Tänä vuonna uudistetaan perinteinen pyöräily- ja rullaluistelukampanja ja tilalle tulee liikuntakampanja.
Kampanjaan voi merkitä pyöräilyn, kävelyn, juoksun, sauvakävelyn, rullaluistelun/-hiihdon tai muun ulkoliikunnan joka on kestoltaan väh 30 min. Liikuntasuoritukset merkitään vihkoihin, jotka löytyvät alla mainituista paikoista. Suoritusvihkoihin merkitään oma nimi, kylä, liikuntasuoritus. Kampanjan päätyttyä lasketaan kaikki suoritukset ja katsotaan kylän asukaslukuun suhteutettuna, mikä kylä on liikkunut aktiivisimmin kesän aikana. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan mm. tuotepalkintoja.
Yli-Lesti:

Paranta:
Änäkkälä:
Syri:
Niemi:

Ojalantien risteys
Itälahdentien risteys
SDP:n talolla
Parannan risteys
Hakalantien risteys
Toholammintie 800 (bussipysäkki)
Niementien risteys (kuntislaatikko)

kirkonkylä:

Kiiskilä:

kirjaston ja koulun liittymässä
(postilaatikkorivissä)
Ruisahontien risteys
Niemeläntien risteys
Kangasvieren risteys
Peuralantien risteys (kuntislaatikko)
Takalontien risteys (kuntislaatikko)

RETKIHAASTE 1.5. – 30.9.2019
Retkeily ja luonnossa liikkuminen on mukavaa puuhaa. Retkeillä voi yksin tai yhdessä perheen, ystävän tai
vaikkapa lemmikin kanssa. Retkihaasteeseen on koottu 20 kohtaa, joiden mukaan voit retkeillä. Testaa
montako retkeä ennätät kesän aikana tehdä.
Palauta retkihaaste Lestijärven kunnantoimistolle viimeistään 10.10.2019 ja olet mukana arvonnassa.
Retkihaasteen tapahtumasivu löytyy facebookista. Siellä voi julkaista omia retkikuvia ja vinkata muille mukavia retkikohteita. Muistetaanhan luonnossa liikkuessa myös jokamiehenoikeudet!
TALVILIIKUNTAKAMPANJA
Tammi - maaliskuun aikana merkittiin 674 hiihtosuoritusta ja hiihtokilometrejä kertyi yhteensä 9224 km
(kampanjavihkoihin merkityt kilometrit). Suosituin latu oli retkilatu, jossa hiihdettiin noin puolet kokonaismäärästä. Lämpimät kiitokset kaikille suorituksensa merkanneille ja isot kiitokset myös laduntekijöille!
Arpaonni suosi seuraavia
lahjakortti
Kimmo Jormalainen
t-paita
Meeri Jussila
Lestijärvi pipo
Mikko Viitasalo
uimaliput 2kpl Lylyn Pisara Riitta Kauppinen
Lestijärvi sukat
Kaisu Valtonen
juomapullo
Jarmo Kanninen
Onnea voittajille! Arpavoitot voi hakea kunnantoimistolta toukokuun aikana.
Tulossa…
YU-KISAT joka toinen maanantai klo 18.30.
Kisapäivät 3.6., 17.6., 1.7., 29.7. ja 12.8. Sarjat 3v – 13v. Ilmoittautumiset paikan päällä klo 17.45 mennessä.
Kaikki palkitaan!
LESTIN YMPÄRIPYÖRÄILY X pe 5.7. klo 18.00
Pyöräiltävä matka on 42 km, josta puolet soratietä. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 10 € 28.6.2019
mennessä Lestijärven kunnan tilille FI7554711220000282. Viestikenttään merkintä LY, osallistujan nimi ja
paidan koko. Ilmoittautuminen on sitova. Maksua ei palauteta. Jälki-ilmoittautuminen on 15 € ja maksu
tapahtuu paikan päällä klo 17.45 mennessä. Pyöräilyn päätteeksi osallistujilla mahdollisuus saunomiseen
Jukolan savusaunassa tai tavallisessa saunassa.
NUORTEN KESÄTYöT (tonnitalkootyö)
Lestijärven nuoret voivat hakea kesätöitä Toholammin 4H-yhdistyksen sivuilta
https://toholampi.4h.fi/nuorille-kesatyot/
Hakuaika on 2. – 17.5. Kesätyön kesto on 55 tuntia, jonka voi tehdä kahdessa viikossa (max 6h/pv) tai jaksottaa pidemmälle aikavälille. Lisätietoja 050 4437023 / Lestijärven vapaa-aikatoimi tai 050 3738226 / Toholammin 4H.
Kaustisen seutukunnan piirustuskilpailun ”Minun sankarini” -näyttely
Lestijärven kirjastossa 6. – 24.5. Näyttelyssä esillä palkitut piirustukset sekä Lestin koulun oppilaiden kilpailupiirustukset.
Lesti-viikko 1. – 7.7.2019
Lesti-viikon tapahtumat tulee ilmoittaa viimeistään 6.5. sähköpostilla niina.tiala(at)lestijarvi.fi. Ilmoituksessa tulee olla tapahtuman nimi, pvm, kellonaika, paikka, lyhyt kuvaus tapahtumasta sekä tapahtuman järjestäjä.

Toholampi-Lestijärvi Sydänyhdistys
Sydänviikon 5.-12.5.2019 tapahtumat
Ma 6.5. klo 17.30 ”Heikin lenkki” -kävelytapahtuma
(sauvoilla tai ilman). Toholammin torilta lähtö. Kierretään: Koskelantie –Juustola-Sievintie. Lenkin jälkeen tarjotaan kahvit Sillankorvassa. Nyt joukolla reippailemaan.
Ti 7.5 klo 11.00-16.00 ”Kauppatapahtuma” S-Market Toholampi
Ti 7.5 Sydänilta Toholammin kunnan kulttuurisali.
klo 17.00 alk. tarjoilu, arpojen myynti ja Info-pöytä.
klo 18.00 Tervehdyssanat ja juonto sydänhoitaja Sari Kukkohovi.
Luento, Onerva Raivio Raahen seudun muistiyhdistys aihe: ”Aivoterveys arjessa”
Musiikkia, Lassi Mäkelä laulu, säestää Maiju Mäkelä , Aarre Similä kaksirivisellä.
Vapaa pääsy, Sydämellisesti tervetuloa!
Ke 8.5 ”Sydänystävälliset lounaat”
Ritjan Keidas, Toholampi klo 10.00-14.00.
Lounasravintola Rauhala, Kannus klo 10.30-14.00
Kotipirtti ,Lestijärvellä klo 11.00-12.30
Ke 8.5. 18.00 Lestijärvellä, Lestin Lenkki kävelytapahtuma (sauvoilla tai ilman).Lähtö Torilta, Kalasataman kautta Rantapolulle. Lenkin jälkeen tarjotaan kahvit Parilassa. Nyt joukolla reippailemaan.

Lestijärven Palomiehet ry
vuokraa kaasukäyttöistä grilliä yhdistyksille
ja yksityisille. Lisätietoja: Tero Kanninen
puh. 050 3793 776

EU-RUOKAJAKELU
to 9.5.2019
klo 16.00 – 17.00
Lestijärven Helluntaiseurakunta
os Lestintie 37 Tervetuloa!

LESTIN WIRKEÄT
07.5. klo 13:00 Apteekki; ajankohtaista
asiaa lääkehoidosta
14.5. klo 13:00 Virkkala Vuokko; erilaisia hoitoja hyvinvointiin, jumppa
21.5. klo 13:00 Eläkeliitto, Similä Aarre
28.5. klo 13:00 Wirkeät kirkossa, vanhusten kirkko
Aloitetaan Lestijärven kunnan sponsoroimalla kahvituokiolla!
Tarvitsetko kyytiä? Ole yhteydessä: Aimo
Itäniemeen p. 0400 946670, Raija Heikkisen ( Yli- Lesti) p. 040 5746171 tai
Esko Lintilään p. 040 7530144

KOTISEUTUYHDISTYS
JÄRJESTÄÄ YHTEISTYÖSSÄ LESTIN KOULUN KANSSA

SIIVOUSTALKOOT
MUSEOLLA Perjantaina 17.5. 2019
Aloitamme koulun kanssa klo 12.00 ja muun väen kanssa klo 17.00.
TERVETULOA saattamaan museo-rakennukset ja museoalue edustavaan kesäkuntoon.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Koirien ryhmänäyttely lauantaina 18.5. Lestijärvellä, paikkana urheilukenttä.
(www.showlink.fi/shows/lestijarvi2019). Näyttelypalaveri 5. toukokuuta klo 17 koululla. Käydään läpi
näyttelyyn liittyvät asiat ja tehtävät.
Siivous- ja näyttelykentän pystytystalkoot perjantaina 17.5. klo 16 alkaen. Omat työvälineet mukaan.
Talkooväelle kahvia ja purtavaa. Siivotaan ja kunnostetaan näyttelyaluetta näyttelyä varten. Lisäksi lauantaina tarvitaan mm. liikenteenohjaajia ja lipunmyyjiä ym. henkilökuntaa näyttelyn aikana. Näyttelyn
jälkeen alue siistitään ja näyttelyrakenteet puretaan. Varatkaa siis aikaa koko päiväksi, ettei tehtävät jää
pienen ja saman porukan tehtäväksi. Näyttelystä saatavat tuotot käytetään yhdistyksemme toiminnan
kuluihin ja aluevuokrien maksuun, joten jokainen jäsen on velvollinen osallistumaan järjestelyihin.
Talkoot ampumaradalla lauantaina 8. kesäkuuta. Siivotaan ja kunnostetaan ampumaradan aluetta ja
päätetään tulevan kesän ammunnoista. Omat työvälineet mukaan. Tarjolla kahvia ja purtavaa talkooväelle. Alkaen klo 8.30.
Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa. Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa heti havainnon tehtyä suurpetoyhdyshenkilöille. Havainnot tärkeitä, mikäli aiotaan saada suurpedoille poikkeuslupia. Erityisesti pihakäynnit ja pentuehavainnot ovat tärkeitä. Lista yhdyshenkilöistä www.riista.fi -sivulla.

VETOUISTELUKILPAILU
to 30.5.2019 klo 10.00 – 16.00 Venesataman ranta.
Puffetti.
Vedenjakajan-Cupin osakilpailu.
järj. Lestijärven Palomiehet ry

Lestijärven Kalastuskunnan (Osakaskunnan) KEVÄTKOKOUS tiistaina 14.5.2019
klo 19 kunnanvirastossa. Esillä sääntömääräiset asiat.

HAUTOJENHOITOPALVELU KESÄLLÄ 2019
50€/kesäkausi/hauta (kesäkuu – elokuu) sisältää
kukkien kastelun kolme kertaa viikossa tai tarvittaessa, sekä hautapaikan siisteydestä huolehtimisen kesäkautena 2019
Tilaukset p. 050-3738 226/Sari Pajakoski

Osuuskunta Paunetin OSUUSKUNTAKOKOUS ti 14.5.2019 klo 15.00 Lestijärven
kunnanvirastossa. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Lestijärven Hevosystäväin seuran
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Yli-Lestin
työ-väentalolla ti 7.5.2019 klo 18.00 Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Lestijärven Vasemmistoliitto ry
KEVÄTKOKOUS su 26.5.2019 klo 18.00 YliLestin Työväentalossa. TERVETULOA

KOKOUSKUTSU
Lestijärven 4H-yhdistyksen YLEINEN KOKOUS
pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 18.00 alkaen kunnantoimistolla, osoite: Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen purkamiseksi. Yhdistyksen kokous on tehnyt
23.4.2019 päätöksen yhdistyksen purkamisesta.
Sääntöjen 17 § mukaisesti purkamispäätös on
tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa.
Lestijärven 4H-yhdistyksen hallitus

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY.
Kokous:

-Kahvitilaisuus ja hallituksen kokous to 16.5.2019 klo 13 Valtuustosalissa.
Suunnitellaan kevään ja kesän tapahtumia: mm. Piirin rantaongintakisat Lestin viikolla
kalasatamassa. Muista arpapalkinto. Tervetuloa joukolla mukaan!

Muuta:

-Ompelukerho to 2.5. klo 13 Maiju Hietapakan luona, Kuruntie 56 Yli-Lestillä.
Mennään kimppakyydeillä. Tervetuloa!
- EL:n Vetovastuu Wirkeissä 21.5. Tervetuloa Kotipirttiin klo 13.
-MTLH:n Tuettu Loma, Lehmirannassa 11.11. - 16.11.2019. Hakuaika 3 kk ennen
alkamispäivää. Hakulomakkeita saatavissa Raijalta tai Ritvalta.
-Miettikää Piirin Joululehteen 2019 juttuja ja kuvia hyvissä ajoin. Myös mainokset
tervetulleita.

Liikuntaa:

-Kirkonkylän ja Yli-Lestin kävelyporukat ovat siirtyneet kesäaikaan. Tarkemmat tiedot
vetäjiltä.

Lestijärven Martat haastaa kaikki mukaan yhteiselle

Roskalenkille to 2.5.2019 klo 18.00 !
Kevät on tullut ja roskat paljastuneet lumen alta. Hirveä näky! Tehdään sille siis
yhdessä jotain, eikä vaan harmitella asiaa. Tule mukaan roskalenkille, jossa yhdistetään lenkkeily ja roskien kerääminen. Voit kävellä tai juosta ja tyyli on vapaa.
Kokoontuminen Lestin koulun pihassa. Ota mukaan jätesäkki, hanskat ja iloista
mieltä. Osallistujien kesken arvontaa ja mehutarjoilu.
Jollet pääse roskalenkille, voit silti osallistua yhteiseen roskienkeruuseen keräämällä oman talosi lähiympäristöstä ja tienvarrelta roskia. Pidetään yhdessä huolta luonnosta ja asuinympäristöstämme!

Lestijärven Martat ry.
Lisätietoja Noora Lappi 040-5932379

LESTIJÄRVEN HELLUNTAISEURAKUNTA
Eväät elämään tapahtuma
lauantaina 11.5. klo 10.00 – 13.00
Kirpputorilla pussipäivä
Leivonniasia ym myyjäistuotteita
Rukoushuoneella ”Avoimet ovet” – tule tutustumaan uusittuihin tiloihin.
Kahvitarjoilu!
Tapahtuman tuotto Kongon lapsille
Tervetuloa!
Helluntaiseurakunnan 60-vuotisjuhla
sunnuntaina 19.5.2019 klo 11.00
(Lestintie 37)
mukana mm. Heimo Enbuska
Lämpimästi Tervetuloa!

