Hyvät lestiläiset ja lomalaiset!
Tervetuloa viettämään perinteisen mukavaa
Lestinpäivää sunnuntaina 12.7.
Juhla alkaa klo 10.00 jumalanpalveluksella,
jonka jälkeen on ruokailu ja juhla museolla.
Klo 12.00 alkavassa yhteistilaisuudessa on
mukana mm. Matti Korkiala yhdessä Toimi
Pasasen ja Tapani Riipan kanssa.
Ruokailu on maksullinen. Vapaaehtoinen
kahviraha. Lauluvihko 2€.
Lestijärven sivistyslautakunta

Lestijärvi-Kinnula siirtoviemärilinjan, yhdysvesijohdon ja vedenottamon rakentamishanke

Hyvät Maanomistajat,
Me, Lestijärven kunta ja Kinnulan kunta kiitämme Lestijärvi-Kinnula siirtoviemärin, yhdysvesijohdon ja
vedenottamon rakentamisvaiheessa maansa ja tiealueensa käyttöönsä antaneita maanomistajia. Onnistuneen
ja tässä tapauksessa vielä erittäin kiireellisen maanrakennusurakan toteuttaminen on monen eri tekijän
summa, joista yksi olette te Maanomistajat.

Kiitos Teille!

Lestijärven kunta
Kinnulan kunta
LESTIJÄRVEN KUNTA

KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja -asetuksen 93 §:n kuulutetaan Valkeisen ranta-asemakaavan
muutos, kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 7.5.2009 § 39. Päätöksestä ei ole valitettu ja kaava on
lainvoimainen.
Lestijärvi 01.07.2009

Kunnanhallitus
Lestijärven kunnan sivistyslautakunta jatkaa

määräaikaisen perhepäivähoitajan toimen
hakuaikaa 31.7.2009 saakka. Toimen sijoituspaikkana on Kissankellon ryhmäperhepäiväkoti.
Pätevyysvaatimuksena on perhepäivähoitajan kurssi tai tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus ja
kokemus lasten kanssa työskentelystä. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen työn
alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan os. Lestijärven kunnan sivistyslautakunta, Lestintie 39,
69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa päivähoidon ohjaaja Merja Lamminpää, puh. 050 – 537 0089.
Lestijärvi 25.6.2009

Lestijärven kunnan sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Sivistyslautakunta pyytää tarjouksia ruokaperunasta lukuvuodelle 2009-2010. Arvioitu kulutus
noin 3000 kg.
Tarjoukset pyydetään jättämään 31.7 mennessä osoitteeseen Lestijärven kunta, sivistyslautakunta,
Lestintie 40, 69440 Lestijärvi. Lisätiedot rehtori puh. 045-6718623.

Kunnantoimisto on suljettu
6.7. – 24.7.
JYTA
SOSIAALITOIMI
SOSIAALITOIMEN päivystysnumerot kesäajalle Toimeentulotuki- ja lastensuojeluasioissa
6.7 .- 19.7. 040-7501511
20.7. - 5.8. 044-7885230

TERVEYSKESKUS
Terveyskeskus ja Hammashoitola on SULJETTU ajalla 6.7.-2.8.2009.
Kiireellisissä vastaanottoasioissa yhteys Toholammin terveyskeskukseen, puh. 8885 300.
Heinäkuun aikana terveyskeskuksen vaihteeseen soittaessa puhelut ohjautuvat
automaattisesti Toholammin terveyskeskukseen.
Toimittakaa tarvitsemanne lääkereseptit kesäkuun aikana uusittavaksi terveyskeskukseen.
Heinäkuun aikana uusittavat reseptit tulee viedä Lestijärven apteekkiin, josta ne toimitetaan uusittavaksi.
Tällöin on huomioitava, että reseptien uusinnassa voi olla viivettä.
Laboratorionäytteet otetaan heinäkuun aikana Toholammin terveyskeskuksessa. Kotisairaanhoito huolehtii
omien asiakkaiden näytteenotosta. Yhteys kotisairaanhoitoon puh. 050-5439 388 tai 8889 246.
Kiireellisissä neuvola-asioissa yhteys Toholammin äitiys- ja lastenneuvolaan puh. 8885 303.
Hammashoitolan puhelut ohjautuvat automaattisesti Toholammin hammashoitolaan heinäkuun aikana.
Normaaleihin aukioloaikoihin palaamme 3.8.09.
Marevan- potilaat, potilaiden tulee itse soittaa ja kysyä tulokset Toholammin vastaanotosta 6.7.-2.8.2009
puh. 8885 300. Soittoaika Ma – To klo 14.00 – 15.00 ja Pe klo 13.00 – 14.00

TYÖTERVEYSHUOLTO - Lestijärven maanviljelijät !!!!!!
Työterveyshuoltosopimuksenne on 1.5.2009 siirretty JYTA-työterveyshuollon hoidettavaksi
entisen työterveyshoitajanne jäätyä eläkkeelle. Minulla on ilo jatkaa työterveyshoitajananne.
Teen tilakäyntejä suunnitelmien mukaisesti. Mikäli työskentelyolosuhteet tilallasi ovat
muuttuneet viimeisen tilakäynnin jälkeen tai haluaisit tulla terveystarkastukseen, soita tai laita sähköpostia.
Kesäisin terveisin: Tarja Kujala, työterveyshoitaja, JYTA-Työterveyshuolto
040-7631714, tarja.kujala@kpshp.fi

KISSANKELLON RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI
OLEMME LOMALLA AJALLA 13.–31.7.2009.
(Yhteydenotot kiireellisissä tapauksissa p. 050–537 0089).

Pääkirjasto on avoinna 1.6. - 31.7.
MA
TI
KE
TO
PE

13.00 - 19.00
11.00 - 15.00
13.00 - 19.00
12.00 - 16.00
12.00 - 17.00

Taidenäyttely ARTTURI - Keskipohjalaista
nykytaidetta Pääkirjastossa 15.7. - - 13.8. Esillä
Jaana Erkkilän ja Jyrki Portinin töitä.
Näyttelyn avajaiset 15.7. klo 19.00
Pääkirjastossa. Tervetuloa!

Maaseututoimi
Valvonnat ovat alkaneet
Peltoalavalvonnat alkoivat 16.6. 2009. Valvonnassa kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota vesistöihin
liittyviin asioihin (mm. suojakaistat sekä pientareet ja niiden kunto). Katso 24.6.2009 ilmestyneestä
Maaseudun Tulevaisuudesta juttu.
Viljelijätukihakemusten muutosmahdollisuudet
Viljelijä voi perua osan tai koko hakemuksen ennen kuin tilalle on ilmoitettu valvonnasta. Alkuperäisessä
hakemuksessa ilmoitettuja lohkojen pinta-aloja voi pienentää (esim. tietoimituksen takia). Perumisesta on
tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus tai ilmoittaa asiasta lomakkeella 145 kunnan
maaseutuasiamiehelle.
Tallennusilmoitukset
Viljelijöille on lähetetty tallennusilmoitus heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Hakijan on syytä tarkastaa
tallennusilmoitus ja ilmoittaa virheistä määräajassa maaseutuasiamiehelle.
Sika- ja siipikarjatukien haku
Sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän, tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen haku on
14.8.2009 mennessä. Hakuun liittyvät lomakkeet ja ohjeet postitetaan kaikille sika- ja siipikarjatiloille koko
maassa heinäkuun puolivälissä.
Sonnipalkkiohaku vuonna 2009
Vuoden 2009 seuraava sonnipalkkiohaku on 3.-17.8. Vuoden 2009 viimeinen haku on 9.-23.11.
Sonnipalkkiota haetaan lomakkeella 105. Sonnipalkkion voi jättää myös sähköisesti Vipu-palvelun kautta.

VAPAA-AIKATOIMI
Yleisurheilukisat joka toinen keskiviikko (parittomilla viikoilla) klo 19.00. Sarjat alle 3v-15v.
Ilmoittautumiset klo 18.45 mennessä. Joka kisoissa pienet palkinnot ja syksyllä päätöstilaisuus, missä
palkitaan ahkerimmat kisailijat. Toimitsijoita kisoihin tarvitaan, myös vapaaehtoiset henkilöt ja isovanhemmat
ovat tervetulleita toimitsijoiksi!

Juoksukoululaisten yhteislenkit jatkuvat joka maanantai, lähtö koululta klo 19.00.
Yhteislenkki on tarkoitettu kaikille juoksusta kiinnostuneille. Lenkin pituus noin tunti.
Tervetuloa juoksemaan!
Frisbee-golf rata kulkee kirkonkylän rannassa. Lähtö koulun kohdalta ja päättyy museon lähelle.
Frisbeet vuokrattavissa Lestijärven kirjastosta tai Parilasta, aukioloaikoina. Vuokra 5 euroa. Frisbeet
kuitannut henkilö on vastuussa niistä ja on velvollinen korvaamaan palauttamattomat (10€/kpl).
PS. Kesäkerhoon jääneet sukat ym. tavarat voi hakea päiväkodilta 10.7 mennessä.

KAUSTISEN SEUTUKUNTA / ypp
Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki
Tukea voidaan myöntää yritykseen palkattavan ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisajankohtaa
seuraavan enintään kahden vuoden pituiselta ajanjaksolta aiheutuviin palkkakustannuksiin ja lomarahaan.
Palkkakustannukset voivat muodostua yhden henkilön kahden vuoden palkkauksesta tai esim. neljän
henkilön kuuden kuukauden palkkakustannuksista.
Tuki enintään 50 %
Hakemus on jätettävä TE-keskukseen ennen työsuhteen alkua.
Lisätietoja Mikko Hänninen, yritysneuvoja

LESTIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS
Lestijärven Rhy:n ammunnat klo 10.00 – 12.00 ampumaradalla
8.8. , 29.8. , 5.9. , 12.9.
Ilmoittautuminen päättyy klo 12.00. Harjoitukset edeltävänä torstaina klo 18.00.
Metsästäjätutkinto 4.8. klo 18.00 Lestin koulu

MESSI-09 PARTIOLEIRI
Himangan Nuotioveljet, Vääränjoenvartijat ja Tohotaivaltajat
Messi -09 partioleiri järjestetään Discolandin alueella 22-26.7. Leirille osallistuu arviolta sata partiolaista
Himangalta, Kannuksesta, Rautiosta sekä Toholammilta.
Kutsumme mukaan Suurelle Iltanuotiolle Discolandin rantaan perjantaina 24.07. klo.20.00 kaikki asiasta
kiinnostuneet. Autolla saapuvan täytyy pysäköidä ennen leiriporttia. Ota mukaasi retkijakkara tai
istuinalusta sekä leikkimieltä.
Tervetuoloa sunnuntaina 26.07 klo. 12.00 järjestetävään Leiri-Jumalanpalvelukseen, kolehti kerätään
ParioJylhän hyväksi. Jumalanpalvelus järjestetään yhteistyössä Toholammin seurakunnan kanssa, liturgina
Sakari Typpö, partiolaiset avustavat. Siirrymme leirialueelta kirkkoon paraatissa klo 11.30 alkaen.
Tervetuloa mukaan !

LESTIJÄRVEN HELLUNTAISEURAKUNTA
TELTTAKOKOUKSIA Yli-Lestillä to 16.7. – su 19.7. työväentalon pihassa. To-Pe klo 19.00 ja
Su klo 13.00. Puhuu Kaisu ja Sulo Paajaste ym. lauluryhmä.
ISRAEL-ILTA ja Päivi Giren-Saukon levyn julkistaminen Su 19.7. klo 18.00 Rukoushuoneella. Puhuu
Teuvo Tikkanen. Kahvitarjoilu!
TELTTAKOKOUKSIA Lestijärvellä to 23.7. – su 26.7. Jukolan pihassa. To-La klo 19.00 ja Su klo 18.00.
Puhuu Kaisu ja Sulo Paajaste ym. lauluryhmä.
Jokainen sydämellisesti tervetullut tilaisuuksiin!

MATKAHUOLTO SYKÄRÄINEN
Nesteen Huoltoasemalla puh. 8623 041 tai 040 4120740/Aini
Huolehdithan jos tilaat Ellos, Halens, Cellebs tuotteita, että annat puhelinnumerosi. Saat viestin paketistani
nopeammin. Jos pakettia ei haeta 14 vuorokauden sisällä saapumisesta, se palautetaan takaisin lähettäjälle.

MÖKKILÄISINFO

LESTIJÄRVEN RANTAKAAVA-ALUEELLA TAPAHTUVAT HAKKUUT,
MAASTOTYÖT JA RUOPPAUKSET
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.
Kaikki kaava-alueella, kaavasta poikkeavat toimenpiteet, on tuotava ennakkoon teknisen lautakunnan
päätettäväksi.
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.

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 naapureille ja tekniselle lautakunnalle. Kivien ja ruoppausmassojen
kasaaminen maalaituriksi/aallonmurtajaksi on kielletty.

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

JÄTEHUOLTO:
Eko-maksua vastaan kotitaloudet ja vapaa-ajanasunnot saavat toimittaa kouluilla (Yli-Lesti, kirkonkylä,
Syrinkylä) sijaitseviin ekopisteisiin mm. keräyspaperia, - lasia ja –muovia ja pienmetallia. Paristot voi
toimittaa Salen eteisessä olevaan pahvilaatikkoon.
Sekajätteiden hausta ja kustannuksista voi jokainen sopia haluamansa yrittäjän kanssa.
Hyötyjäteasemalle voi ekojakeiden lisäksi viedä pahvia, isot metalliesineet sekä ongelmajätteet ja valkoromun
(jääkaapit, mikrot ym.)

HYÖTYJÄTEASEMA
Lestijärven hyötyjäteasema Sikosaarentiellä
jätevedenpuhdistamolla on avoinna
11.5.-31.8.2009: puh. 044-0299511
torstaisin klo 17.00 - 18.00
Huom! lauantaisin klo 11.00 – 13.00

VESIPOSTI sijaitsee kirkonkylän
kalasatamassa (puh. 044-0299511).

NUOHOOJA Jarmo Korkeaniemi, Halsua,
puh. 068638207, 0400-137892

Tonnitalkoohaasteet
Haasteeseen vastannut
Aarne Tuikka
Ville Kiiskilä
Tiina Kinnunen
Arja Lindholm
Jukka HillukkalaJ
Merja Lamminpää
Liisa Honkala
Leena Kauppinen
Kauno Syri
Jarmo Kanninen
Juho Peritalo
Saila Salminen
Aki Rautapuro
Regina Rantamäki
Kirsi Brandt-Hirvinen
Timo Syrjälä
Esa Lindbom
Pirjo Änäkkälä
Hannu Änäkkälä

Haastetut
Pauliina Latvala, Juha Koskela, Tero Kanninen

Aira Lähteinen, Hannele Laasanen, Sane Kiiskilä
Juhani Jussila, Jukka Hillukkala, Seppo Niemi
Tarja Kangasvieri, Liisa Honkala, Arja Muli
Jenni Vertala, Piia Aarnio, Niina Nevala
Ritva Keski-Sämpi, Tuula Virkkala, Leila Toikkanen
Linda Otsing, Minnamari Asiala, Kaisu Valtonen
Olli Tuikkanen, Juho Tuikkanen, Antti Halonen
Erkki Jämbäck, Tapio Tuikka, Tuomas Kiiskilä
Marika Kanninen, Leena Koivisto, Helena Jussila
Matti Laakso, Sisko Hautala, Petri Tuikka

Tonnitalkoita suuremmalla summalla on tukenut: -Lestipuu Oy

ILLANVIETTO
Anttilan riippusillan luona
”Perinteinen” (vuodesta 2002, aina heinäkuun toinen perjantai-ilta)
Perjantaina 10.7. klo 18.00 aloitamme makkaranpaistolla, kahvia ja mehua nauttien.
Tikanheittoa, arpajaiset, yhteislaulua ja historiaa Yli-Lestiltä. Musiikista vastaa Kalervot Juusela ja Brandt.
(Sadeilman yllättäesä menemme sos.dem. talolle)
TERVETULOA!

KaseNet laajentaa Lestijärvellä
Kiinnostaako Teitä nopeat ja luotettavat
valokaapeliyhteydet?
Mikäli olette kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä pikimmiten, sillä ehditte vielä mukaan
käynnissä oleviin rakennushankkeisiin! Tällä hetkellä rakentaminen on käynnissä
seuraavilla alueilla ja niiden ympäristössä:

Keskustan alue: Koko keskustan alue, ulottuen terveyskeskuksen lähettyviltä Sinsillankujalle ja sen lähimaastoon.
Mikäli asut mainitun alueen ulkopuolella, täytä silti kysely.
Ilmoitamme, kun rakennamme alueella!

Miksi valokaapeli?
Tänä päivänä nopea ja ennen kaikkea luotettava internetyhteys on monille välttämättömyys
niin työssä, kuin vapaa-aikana.
Valokuituyhteys mahdollistaa sen, että tulevaisuuden kehittyvät ja monipuoliset
verkkopalvelut ovat helposti saatavilla. Jo nyt nopeiden yhteyksien kautta on saatavana
myös useita viihdepalveluita kuten esimerkiksi Laajakaista -TV -palvelu, joita ei aina saa
perinteisten kupariliittymien kautta.
Etätyöskentely internetin välityksellä on nykypäivää ja sen tulee olla turvallista ja
luotettavaa.
Valokaapeliyhteys nostaa myös kiinteistön arvoa, mistä on etua myytäessä tai vuokratessa
asuntoa.

Voit täyttää kyselyn netissä osoitteessa:
http://www.kasenet.fi/kuitukysely
tai palauta tämä kysely Lestijärven toimipisteeseen Lestintie 41 A
(postilaatikko entisen Teerenpelin rappujen alapäässä, Osuuspankin
nurkalla)
Asiakkaan tiedot:
Nimi: __________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________
Puhelin ja sähköposti: ____________________________________________

