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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Tervetuloa töihin Lestijärvelle!
Lestijärvi on pieni, reilun 700 asukkaan kunta Keski-Pohjanmaalla. Kunnassa on parasta aikaa käynnissä ja lähiaikoina käynnistymässä isoja rakennushankkeita, mm. tuulivoiman parissa.
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 kun
nanjohtaja Esko Ahonen p. 050-3823201.

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. - 14.8.2020
Ma 12-18
Ti 10-15
Ke suljettu
To 12-18
Pe 10-15
Poistokirjamyynti alkaa 1.6. jatkuen koko kesän ajan. Tule penkomaan parhaat päältä. Poutapäivinä kirjaston
portailla poistopiste josta voi ottaa ilmaista aineistoa.

Soiten kesäajan poikkeavat aukioloajat
Soiten yhteispäivystys on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Soita ensin yhteispäivystyksen puhelinneuvontaan, puh. 06 826 4500. Arkisin klo 08-16 ota yhteyttä oman alueesi terveyskeskukseen poikkeavat aukioloajat huomioiden.
Soiten lastenpäivystys on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Soita ensin lastenpäivystyksen numeroon 06 826 4444.
Hammassärkypäivystys on avoinna ma-pe klo 16-21, la-su klo 8-21. Soita: 06 828 7450.
Soiten sosiaalipäivystys päivystää sekin ympäri vuorokauden 24/7. Soita: 044 780 9173.
Soiten yksiköiden poikkeavat aukioloajat kesä-elokuussa on listattu alla. Koronatilanteesta johtuvat
poikkeavat aukioloajat löytyvät korona.soite.fi -sivustolta.
Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso:
Lestijärven vastaanotto suljettu 6.7. - 19.7.2020.
Toholammin vastaanotto: avoinna koko kesän arkisin klo 8-16.
Kannuksen vastaanotto: avoinna koko kesän arkisin klo 8-16.
Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso:
Lestijärven hammashoitola suljettu 04.08.2020 saakka.
Toholammin hammashoitola suljettu 26.7.2020 saakka.
Neuvola ja kouluterveydenhuolto Lestijokilaakso:
Lestijokilaakson perheneuvola suljettu 29.06. – 26.07.2020.
Lestijärven neuvola suljettu 22.06. – 16.08.2020.

Vapaa-aikatoimi
TIEDOTE KUNTOSALIN KÄYTÖSTÄ
Kuntosalin sulku jatkuu toistaiseksi, koska tällä hetkellä ei pystytä noudattamaan THL:n edellyttämää hygieniatasoa siivouksen suhteen.
Lestijärven kunta
YU-KISAT maanantaisin klo 18.30
Kisaillat 20.7., 27.7. ja 3.8.
Kisoissa noudatetaan koronaohjeistuksia
-riittävä turvaväli muihin
-noudatetaan hygieniaohjeistuksia (käsidesiä löytyy ilmoittautumispisteestä)
-eikä tulla flunssaisena
LESTIN YMPÄRIPYÖRÄILY pe 3.7. klo 18.00
Pyöräiltävä matka on 42 km, josta noin puolet soratietä. viidellekymmenelle (50) ensimmäiselle ilmoittautuneelle
luvassa Lestin ympäripyöräily t-paita. Ilmoittautumiset ennakkoon soittamalla Lestijärven kunnan numeroon 06
8889 111 tai paikan päällä klo 17.45 mennessä. Osallistumismaksu 10 €, joka suoritetaan paikan päällä käteisellä
tai tilisiirtona omalla puhelimella. Tänä vuonna saunomismahdollisuutta ei koronan takia järjestetä. Tapahtumassa noudatetaan koronaohjeistuksia!
KESÄINEN YHTEISLAULUILTA MUSEON PIHALLA su 5.7. klo 18.00
Karaokepiiriläiset esiintyvät ja laulattavat yleisöä JiiPeen johdolla. Kotiseutuyhdistyksen puffetista kahvia ja toppaamista (vapaaehtoinen kahviraha). SÄÄVARAUS! Lestijärven vapaa-aikatoimen facebook-sivulla ilmoitetaan
sunnuntaina tapahtuman mahdollisesta peruuntumisesta tai asian voit varmistaa sunnuntaina iltapäivällä vapaaaikaohjaajalta 050 4437023. Koronaohjeistukset huomioidaan tapahtumassa: ei tulla flunssaisena, noudatetaan
hygieniaohjeistuksia (käsidesiä löytyy paikan päältä) ja pidetään riittävät turvavälit!
järj. vapaa-aikatoimi ja Lestijärven kotiseutuyhdistys
SUP-LAUDAT
SUP-lautoja voi vuokratta Lestijärven kirjastosta. Vuokrattavia lautoja on 2 kappaletta.
SUP-laudan vuokra per lauta 15 € / 2h , 25 € / vrk , 40 € / viikonloppu (pe-ma)
Laudan vuokraan sisältyy lauta, kelluntaliivi, mela ja karkuremmi. Lautojen vuokraus ja palautus kirjaston aukioloaikoina! Laudat ovat korkealaatuisia, kevyitä, ilmatäytteisiä lautoja, jotka sopivat niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin harrastajalle. SUP-laudat ovat valmiiksi täytettyjä! Laudan kantavuus on 120kg. SUP-lauta on
tarkoitettu vain vedessä liikkumiseen ja laudalla saa olla vain yksi hlö!
Suppailu tapahtuu aina vuokraajan vastuulla. Vuokraaja on vastuussa välineistä ja on velvollinen korvaamaan
välineille aiheutuneet vahingot Lestijärven kunnalle. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi, mikäli
välineet katoavat tai rikkoutuvat puh. 040 6504 237 / kirjasto tai 050 4437 023 / vapaa-aikatoimi (kesäloman
aikaan vapaa-aikatoimen numerosta ei vastata). Suppailuvälineet palautetaan kirjastoon vuokra-ajan umpeutuessa, siinä kunnossa kuin ne olivat vuokrattaessa. SUP-lautoja voi varata / vuokrata kirjastosta 040 6504 237. Alle
15v huoltajan kanssa!
KYLIEN VÄLINEN LIIKUNTAKAMPANJA 4.5. - 31.7.2020
Tänä vuonna perinteinen pyöräily- ja liikuntakampanja toteutetaan koronan vuoksi uudella tavalla. Kampanjaan
voi osallistua liikuntakortilla, joka löytyy toukokuun kuntatiedotteesta tai sen voi tulostaa Lestijärven kunnan
nettisivulta www.lestijarvi.fi kohdasta ajankohtaista tai toinen vaihtoehto on osallistua netissä liikuntapäiväkirjaan merkitsemällä suoritukset osoitteessa liikunta.kase.fi/lestijarvi
Liikuntakortti
Korttiin merkitään pyöräilyt kilometreinä tai muu liikunta (väh. 30 min kestävä) rastilla (X). Kortin alareunaan
oma nimi ja kylä. Kortit palautetaan kunnantoimistolle tai kirjastolle 14.8. mennessä.
Liikuntapäiväkirja netissä: Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa liikunta.kase.fi/lestijarvi
Valitse organisaatioksi Lestijärven kunta ja toimintayksiköksi kylä, missä asut. Puhelinnumero on pakollinen, jos
merkintöjä tekee kännykällä!

Jos olet vailla SUP-lautaa tai grilliä. Kysele Palomiesyhdistykseltä puh. 040 4882 838.

Koulunkäynninohjaaja 12.8.2020-5.6.2021
Lestijärven kunnan perusopetuksessa on haettavana ajalle 11.8.2020-5.6.2021 koulunkäynninohjaajan tehtävä. Pyydämme lähettämään hakemuksen määräaikaan mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai
kirjeitse Lestijärven kunta Sivistyslautakunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo tai vastaava ja kelpoisuuden osoittavat todistukset. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Kelpoisuusehdot: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, nro 986/1998, myöhempine
muutoksineen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 29.7.2020 klo 23.59

www.kaseka.fi Ajankohtaista-osiosta pääset katsomaan tuoreimmat asiat ja lisätietoja.
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10. – 15.1. 16.1. – 15.3. 16.3. – 15.8. 16.8. – 15.10. Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrräpalvelussa osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta
toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus)
ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p.
0295 028 612, vaihde 0295 028 500.
VILJELIJÄTUKIEN VALVONNOISTA
ELY-keskusten tarkastajat ilmoittavat tänä vuonna kaikista valvontakäynneistä etukäteen. Poikkeustilanteessa on vältettävä lähikontakteja, joten tänä vuonna peltovalvontakäynnille ei kannata osallistua turvallisuussyistä.
HAKEMUKSEN TAI SEN OSAN PERUMINEN
Voit halutessasi perua osan hakemuksestasi tai koko hakemuksen 15.6. jälkeen. Perumisen voit tehdä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Tee
ilmoitus viivytyksettä. Koko hakemuksen perumisen jälkeen tilanne on sama kuin ennen hakemuksen palauttamista. Hakemukselta perutusta lohkosta ei saa tukea. Hakemuksesta peruttujen lohkojen osalta olet
kuitenkin velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, joita sinun on noudatettava koko tilallasi, esimerkiksi täydentävät ehdot. Voit peruuttaa hakemuksesi osittain tai kokonaan siihen saakka, kunnes viranomainen on
ilmoittanut tilan valvonnan järjestämisestä tai kunnes tilan hallinnollisen valvonnan tuloksista on ilmoitettu,
ja lohkolla todetaan tai on todettu sääntöjenvastaisuutta.
YLIVOIMAINEN ESTE TAI POIKKEUKSELLISET OLOSUHTEET
Voit säilyttää oikeutesi tukeen kokonaan tai osittain, jos et ole voinut toimittaa hakemustasi tai muuten
täyttää velvollisuuksiasi ylivoimaisen esteen (force majeure) tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja ilmoitat siitä toimivaltaiselle viranomaiselle. Ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden tulkinnassa noudatetaan EU-säädöksiä ja oikeuskäytäntöä. Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista
olosuhteista toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimita tiedot ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta
olosuhteesta ja siihen liittyvistä todisteista kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Ideoidaan yhdessä!
Pirityiset ja Kyytiin2 -hanke kutsuvat kaikki kuntalaiset osallistumaan maaseudun kehittämiseen. Maaseudun kuljetukset ovat työn alla ja niiden kehittämiseksi on otettu käyttöön Ideariihi-Innovointialusta.
Linkki Innovointialustaan on tässä: https://app.viima.com/pirityiset/idea-riihi/?categories=54212
Jos luet kuntatiedotteen painettua versiota etkä voi klikata yllä olevaa linkkiä, löydät linkin helpoiten
sivuston www.kyytiin2.fi etusivulta.
Ideariihessä voit lukea toisten keksimiä ajatuksia, kommentoida ja tykätä niitä sekä lisätä omia ehdotuksiasi kuljetuspalveluiden kehittämiseen. Palvelua on helpoin käyttää tietokoneella, mutta myös kännykällä se onnistuu. Liikkuminen liittyy kaikkeen, oli sitten kyseessä työmatka, lomailu, harrastus, asiointi,
tapahtuma tai kouluun meno. Tule mukaan kehittämään verkossa!
Lisätietoja ja apuja antaa:
Tomas Luoma, projektipäällikkö
Kyytiin2 –hanke, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040-142 4257

Kaustisen seutukunnan lahjakorttiverkkokauppa on avattu
Kaustisen seutukunta ja Liveto ovat yhteistyössä alueen yritysten kanssa avanneet KASE -Kaupan, josta
voi ostaa alueen yritysten lahjakortteja, ja siten tukea paikallisia toimijoita. Kase –Kauppa toimii osoitteessa www.kaustisenseutu.fi. Lahjakorttiverkkokaupassa maksuvälineenä käyvät yleisimmät maksutavat, ja lahjakortit toimitetaan ostajalle sähköpostitse.
Lahjakorttiverkkokaupan perustamisen taustalla on Kaustisen seutukunnan halu auttaa yrittäjiä, joiden
liiketoimintaa koronavirustilanne on vaikeuttanut. Keväällä tehtyjen kyselyjen perusteella katsottiin,
että seutukunta voisi tällä tavalla olla yritysten tukena tilanteessa, jossa ihmiset eivät liiku ja käytä palveluja kuten normaaliaikoina. Kaustisen seutukunta toimii lahjakorttiverkkokaupan ylläpitäjänä ilman
erillistä korvausta. Yhteistyökumppaniksi löytyi Liveto, jonka palvelusta ei synny yrittäjälle ylläpito- tai
käyttömaksuja. Liveto pidättää yrittäjiltä pienen provision jokaisesta KASE –Kaupan kautta myydystä
lahjakortista.
KASE –Kaupalla Kaustisen seutukunta haluaa myös madaltaa yrittäjien kynnystä verkkokaupan kokeilemiseen. Verkkokaupasta kiinnostuneita yrittäjiä on mukana lähes 20, joista ensimmäiset ovat nyt sitoutuneet palvelun käyttöön. Lahjakorttiverkkokaupassa mukana olevien yritysten lukumäärällä ei ole ylärajaa ja mukaan tulee toivottavasti uusia yrityksiä, joten Kaustisen seutukunnan kotisivuilla toimivaa
verkkokauppaa kannattaa käydä säännöllisesti tarkkailemassa.
Palvelu kulkee lahjakorttiverkkokaupan nimellä. KASE Kasvuohjelma –hankkeen projektipäällikkö Timo
Pärkkä kertoo, että verkkokaupan kautta voi kuitenkin myydä monipuolisesti erilaisia palveluja ja tuotteita.
- Oman perustuotteen ja lahjakortin ympärille voi rakentaa kokonaisuuksia, ja myydä vaikka palvelupaketteja, kursseja, maistiaisiltoja tai muuta vastaavaa, Pärkkä kuvailee.
Kaustisen seutukunta selvitti voisiko paikallinen toimija olla toteuttamassa verkkokauppaa, mutta koronatilanteen vaatimalla nopealla aikataululla se ei ollut mahdollista. Tärkeimmäksi asiaksi katsottiin
Pärkän mukaan se, että pystytään pikaisesti helpottamaan koronatilanteen aiheuttamaa myynnin heikkenemistä alueen kivijalkaliikkeissä. Ratkaisulla halutaan madaltaa verkkokaupankäynnin kynnystä sekä
yrittäjien että asiakkaiden keskuudessa.
- Uudet yrittäjät ovat tervetulleita mukaan verkkokauppapalveluun. Koko Kaustisen seutukunnan yrityspalvelutiimi auttaa mielellään asiassa eteenpäin, Pärkkä kertoo.
Lisätietoja:
Timo Pärkkä, projektipäällikkö, p. 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi
Jarno Peltola, projektipäällikkö, p. 040 562 2512, jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

LC Lestijärvi
Muikkumarkkinoita ei järjestetä
tänä vuonna koronatilanteen vuoksi.

KOTISEUDULLE-APURAHA
Kotiseutuliiton Kotiseudulle-apurahojen ensimmäinen haku avataan elokuussa. Nyt on oikea aika tutustua hakuohjeisiin sekä ideoida ja hioa hankesuunnitelma.
Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hanke voi
olla paikallinen tai alueellinen. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan
noin 15 000 euron edestä apurahoja.
Apurahaa voi hakea vain hakuaikana 1.-31.8. ja vain sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen ja lomakkeen sisällöstä annetaan yksityiskohtaiset tiedot sivulla
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet.
Tiedusteluihin vastataan vain hakuaikana sähköpostitse arkisin: toimisto@kotiseutuliitto.fi.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Harjoitusammunnat haulikkoradalla perjantaisin klo 17.30 alkaen 3.7. Vuorolista valvojista haulikkoradalle toimitetaan valvojille.
Karhuradalla harjoitukset sunnuntaisin 26.7. alkaen klo 17. Huomioikaa ajankohdat ja eri ratojen samanaikainen käyttö ehdottomasti kielletty!
Riistapellon perustamista varten yhdistyksellä on varattuna vielä tarpeita. (mm. kauran ja rehukaalin
siementä) Vielä ehtii riistapellon perustaa. Ottakaa yhteys puheenjohtajaan p. 0405903576, mikäli tarvitsette siemeniä ym. riistapeltoja varten. Yhdistyksellä on lapiorullaäes, jota voi lainata riistapellon
muokkaukseen. Kyyhkyjen ja sorsien ruokintaan hankitaan jonkin verran viljaa (ja hernettä.)
Jäseniä ja kaikkia muitakin luonnossa liikkujia muistutetaan ilmoittamaan kaikki havainnot suurpedoista
petoyhdyshenkilöille (www.riista.fi-sivulla tiedot). Erityisesti pentuehavainnot ovat tärkeitä.
Kesäkokous pidetään elokuun alkupuolella ja sitä ennen suoritetaan riistakolmiolaskenta 25.7.-9.8. välisenä aikana.
Erityisesti kanalintujen metsästäjiä velvoitetaan osallistumaan kolmiolaskentaan. Laskennan tuloksia
käytetään syksyn kiintiöitä ja rajoituksia päätettäessä. Ilmoittautuminen laskentaan 20.7. mennessä
puheenjohtajalle.
Jäsenhakemukset tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen kokousta puheenjohtajalle tai johtokunnalle.

Yli-Lesti-seura

r.y:n

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS ke 15.7.2020 klo 19.00
Yli-Lestin työväentalolla, osa. Lestijärventie 994, Yli-Lesti. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa! Hallitus

Lestijärven kalastuskunnan (osakaskunnan)
KEVÄTKOKOUS
ti 7.7.2020 klo 18.00 alkaen
Lestijärven kotiseutumuseolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa Hoitokunta

HUS PSYKIATRIAN AMMATTILAISET NEUVOVAT POTILAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ
MIELENTERVEYSTALON KORONAHUOLI-CHATISSA.

CHAT ON KAIKILLE SUOMALAISILLE AVOIN, MAKSUTON,
KAHDENKESKEINEN CHAT!
Osoitteessa www.mielenterveystalo.fi sijaitsee Milli, virtuaalinen apuri. Nyt Millin kautta pääsee
myös chattaamaan ammattilaisen kanssa Koronahuoli-chattiin.
Chatissa asioidaan anonyymisti, eikä siitä muodostu hoitosuhdetta. Chatissa vastaavat sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset HUS Psykiatriasta, joihin lukeutuu mm. sairaanhoitajia, psykologeja ja
sosiaalityöntekijöitä.
Chatissa saa apua koronapandemian aiheuttamiin mielen oireisiin kuten ahdistuneisuuteen, unettomuuteen ja stressiin. Lisäksi chatissa saa neuvoja elämäntilanteeseen liittyviin huoliin, kuten taloudelliseen pärjäämiseen, asumiseen, lasten tai läheisen vointiin, päihteiden käyttöön tai lähisuhdeväkivaltaan.
Chat on avoinna arkisin ma-to 12-16 ja pe 12-15. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan sosiaalityöntekijöiden toimesta keskiviikkoisin 12-16.
Chat palvelee asiakkaitaan läpi kesän.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Eläkeliiton K-P:n piirin rantaongintakisat pidetään to 2.7.20 Kalasatamassa ilm. klo 9 alkaen, kilpailuaika
klo 11-14. Buffetti, arvontaa. Muistakaa toimittaa arpajaisvoittoja Marja-Liisalle, Ritvalle tai suoraan
kisapaikalle. Yritetään saada Lestiltä oma joukkue kisaan.
Tervetuloa joukolla seuraamaan kisoja ja kannustamaan onkijoita ja ostamaan arpoja!
EL:n K-P:n piirin Joulu-lehteen tulevat jutut ja ilmoitukset tulisi olla tiedossa elokuun alkuun mennessä.
Yhteydenotot puh 050 3273027 Pirjo Lindholm, puh 040-5385107 Ritva Lappi tai
puh 040-8411885 Marja-Liisa Uusitalo.
Haluatko tutustua Frisbeegolfiin? Ota yhteyttä Ritvaan, niin keräämme porukan ja varaamme ohjaajalle
sopivan ajan uudelle kentälle.
K-P:n EL:n III-alueen Kirkkopyhä on sovittu alustavasti su 30.8. 20 klo 10 Toholammin kirkossa. Huomioikaa
koronatilanteen takia tulevat muutokset. Tervetuloa joukolla mukaan!

INFOKOJUN PYSTYTYSTALKOOT PARANNASSA
ma 6.7.2020 alkaen klo 9.00
Kootaan valmistavasta koju yhteisvoimin. Ota mukaan vasara
ym työvälineitä kinttaiten lisäksi. Talkoolaisille tarjolla suolaista
ja makeaa syötävää. Lisätietoja saat Marketta Similä, p. 0440638 342. Jokaisen apu on tarpeen. Tervetuloa!

HELLUNTAISEURAKUNTA (Lestintie 37)
RUOKAJAKELU
to 09.07. klo 16.00-17.00
to 23.07. klo 16.00-17.00
to 06.08. klo 16.00-17.00
to 20.08. klo 16.00-17.00

KIRPPUTORI
to klo 10.00-13.00
la klo 10.00- 13.00

Lestijärven kotiseutumuseo
avoinna ma-pe 10.00-16.00
Tervetuloa!

