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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

TEKNINEN TOIMI
Myydään 400 l:n komposti. Tiedustelut vs. rakennustarkastaja Silja Syri, puh. 0440668702.
Tarjoukset 11.11. 2016 mennessä postitse osoitteeseen Lestijärven kunta, tekninen toimi,
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostitse rakennustarkastaja@lestijarvi.fi.
Kunta pidättää oikeuden itsellään hylätä tehdyt tarjoukset.
Tiedoksi
Vs. rakennustarkastaja Silja Syrin sähköpostiosoite: rakennustarkastaja@lestijarvi.fi
Kiinteistöhuollon sähköpostiosoite: kiinteistohuolto@lestijarvi.fi.

TEKNINEN TOIMI
VESIMITTARILUKEMAT
Vielä on vesimittarilukemia saamatta. Pyydämme
teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat
ilmoittamaan vesimittarilukemanne mahdollisimman pian, viimeistään pe 11.11.2016 kunnantoimistoon puh. 040 6504 207 tai 06 8889 111.
Määräajan jälkeen laskutamme mahdolliset ilmoittamatta jääneet lukemat arvion perusteella.
Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!

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

ma 5.12. SULJETTU

Hyötyjäteasema

Ajankohtaista kirjastolla:
ePress –sanomalehtipalvelun kautta voi lukea kotimaisia paikallis- ja
maakuntalehtiä digitaalisina näköisversioina heti niiden ilmestyttyä
painosta.

avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

Heikki Salonsaaren makrovalokuvanäyttely kestää 18.11 asti.

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 6.00 SAAKKA

PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

04.11. – 07.11.
11.11. – 14.11.
18.11. – 21.11.
25.11. – 28.11.
02.12. – 05.12.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

KELA-kyytien tilauksen puhelinnumero 0100 85444.

Muista pyytää Lestijärven taksi

AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2017
Kunnanhallitus päätti julistaa vuoden 2017 avustukset hakuun. Avustukset tulee kohdentaa lestijärveläiseen
toimintaan ja myöntämisen edellytyksenä on, että kyseessä on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on
Lestijärvi tai muuten kuntalaisten hyvinvointiin läheisesti liittyvään palveluun.
Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee toimittaa 30.11.2016 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta,
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Jarmo Kanninen puh. 040 0329 525

KIRJASTO
Jouluaskartelua – tule tekemään itselle tai lahjaksi
ti 10.11. klo 10.00 - 14.30 kranssi kartonkitähdistä. Valmistus n. 1,5 – 2 tuntia. Tarvikkeet n. 6 €.
ma 14.11. klo 16.00 - 19.00 lahjoja neuloen. Tule tutustumaan tai jakamaan vinkkejä ja ideoita mm. sukkien ja
muiden neulottujen lahjojen tekoon. Mukana Lestijärven Martat.
to 24.11. klo 10.00 - 14.30 tähtikoriste paperipilleistä. Valmistus n. 1 – 1,5 tuntia. Tarvikkeet n. 5 €.
ma 28.11. klo 13.00 - 16.00 joulupalloja mm. valokuvista. Ota mukaan valokuvia. Tarvikemaksu käytön mukaan.
to 8.12. klo 16.00 - 18.00 pieniä koristeita virkaten. Mukaan omat virkkuukoukut ja langat.
Jouluaskartelupaja kirjaston lukusalissa 21.11. – 1.12. välisenä aikana. Kirjaston aukioloaikoina voi käydä askartelemassa joulukoristeita itselle tai kirjaston kuusta koristamaan.
Kirjaston satujoulukalenteri 1. – 22.12. Tule avaamaan luukku tai käy lukemassa luukusta tullut teksti.
Joulunavaus kirjastolla 1.12. klo 12.00 – 18.00.
klo 12-15 virkattu pitsipallo. Osallistumismaksu 5 € + tarvikkeet.
klo 13-17 askartelupaja. Pajassa voi käydä askartelemassa joulukoristeita.
klo 14.00 joulumuorin satuhetki
klo 15.00 lapsille piparin koristelua
klo 16.00 kirjaston joulukuusen koristelu
klo 17.00 joulumuorin satuhetki
Lapset voivat tuoda jouluisen piirustuksensa. Piirustukset laitetaan kirjastoon näytille. Pipari ja kahvitarjoilu!

Suomenselän kansalaisopisto
JOULUASKARTELUA LESTIJÄRVEN KIRJASTOSSA
8.11. klo 12.00 – 15.00 Kranssi solmupuun avulla paperinauhasta, langasta ja/tai niinestä.
22.11 klo 12.00 – 15.00 HImmelityyppisiä tähtiä lasiputkista ja pilleistä. Ota mukaan terävät sakset, neula ja lankaa.
1.12 klo 12.00 – 15.00 Virkattu pitsipallo. Ota mukaan ohutta virkkuulankaa, neula ja virkkuukoukku
Tarvikkeita voi myös ostaa opettajalta. Kurssimaksu 10 euroa, mikäli osallistut kaikkina päivinä ja yksittäinen osallistumiskerta on 5 euroa. Kurssille voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista.

Vapaa-aikatoimi
Keskiviikkojumppa
16.11. klo 18.00 tanssicocktail
klo 18.45 hiit
Ohjaajana Johanna Skantz. Maksu 3 €/ ohjaus ja illan molemmat ohjaukset yht. 5 €. Alle 16v ei maksua.
Kuntokampanja 1.9. - 30.11.2016.
Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min. kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan
7.12. mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien kuntokortin palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti ym.
tuotepalkintoja.
Uimakoulu jatkoryhmälle Lylyn Pisarassa to 10.11., pe 11.11., ma 14.11. ja to 24.11.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähtijöille. Jatkoryhmän uimakoulu on tarkoitettu vähintään harrastusmerkin suorittaneille. Hinta on 25 €, joka sisältää uimaliput, kyydin sekä mahdolliset uimamerkit. Ilmoittautumiset ma 7.11. mennessä 050 4437023 / vapaa-aikatoimi.
Nuoppari
5. – 9.lk tiistaisin klo 15.00 – 17.00. Vapaaehtoinen välipala 1,50.
Marraskuussa nuopparilla teemapäiviä, niihin osallistuminen vapaaehtoista.
ti 8.11. joulukorttiaskartelu
ti 15.11. mm. PS3 NHL-turnaus sekä ilmakiekkoturnaus
ti 22.11. jouluaskartelua
ti 29.11. joulukorttiaskartelu
3. – 4.lk nuoppari ke 16.11. ja ke 30.11. klo 13.00 – 14.30
Vapaaehtoinen välipala 1,50. Halukkailla mahdollisuus askarrella joulujuttuja.
Nuorten leivontakerho 5. – 9.lk ke 16.11. ja ke 30.11. koululla. Tarvikemaksu 2 € / kerta.
Piparkakkutalopaja ma 21.11. klo 15.00 – 18.30 kotitalousluokassa 3. – 9.lk.
Tarvikemaksu 5 €. Mukaan mahtuu 8 osallistuu. Ilmoittautumiset to 17.11. mennessä 050 4437023 /
vapaa-aikatoimi tai 0500 971179 / 4H-yhdistys
25.11. Pikkujoulureissu Kokkolaan, keilausta ja shoppailua
Lähtö
klo 14.30 Ojalan risteys
klo 14.35 Yli-Lesti
klo 14.50 koululta
klo 15.00 Syri
klo 16.30 keilaus (uimahallilla)
klo 17.30 ruokailu ja shoppailua
klo 19.30 lähtö kotimatkalle
Reissun hinta 12 €, sis kyydin ja keilauksen. Ruokailu omakustanteinen. Ilmoittautumiset ma 21.11.
mennessä 050 4437023 / vapaa-aikatoimi tai 0500 971179 / 4H-yhdistys. Alle 10v huoltajan kanssa.
Joulukorttipaja ma 28.11. sekä ti 29.11. klo 17.00 – 20.30 nuopparin tiloissa.
Pajassa voi valmistaa joulukortteja mm. 3D- ja korttikuvista, leimaamalla, kohokuvioimalla tai stanssaamalla. Myös suklaalevy- ja tuikkukortteja on mahdollisuus tehdä. Tarvikkeita voi ostaa paikan päällä.
Pajamaksu 2€, sis. laitteiden, leimasimien, musteiden ja leikkureiden käytön. Ilmoittautumiset to 24.11.
mennessä vapaa-aikatoimeen 050 4437023. Alle 12v. huoltajan kanssa.
Joulupolku ke 14.12. Ohjelmassa mm. joulupuuro, koululla ja kirkossa oppilaiden esittämää ohjelmaa,
museolla perinnejoulu. Tarkempi ohjelma joulukuun kuntatiedotteessa.

TARJOUSPYYNTÖJÄ
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo pyytää tarjouksia 25.11.2016 klo 14.00 mennessä seuraavasti:

1. Liiketalon kiinteistön kiinteistönhoidosta vuodelle 2017. Työ sisältää normaalit talonmiestyöt, pihan- ja
torialueen hoidon, istutusten hoidon, ilmastoinnin hoidon, pienet korjaustyöt yms. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Tarjous tulee antaa ns. kokonaistarjouksena (urakkana) ja siitä tulee ilmetä
kuukausimaksun määrä.
2. Liiketalon kiinteistön isännöinnistä vuodelle 2017. Isännöinti sisältää sekä hallinnollisen- että
teknisen isännöinnin. Hallinnolliseen isännöintiin kuuluu myös kirjanpito.
Tarjoukset lähetetään osoitteeseen Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa Jarmo Kanninen puh. 040-0329525.
Lestijärvi 04.11.2016 Hallitus

LESTIJÄRVEN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN
Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään lauantaina 26.11.2016 klo 13.00 alkaen Lestin koululla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään yhdistyksen liittymisestä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi, jolloin yhdistyksen
jäsenistä tulee Suomen luonnonsuojeluliiton jäseniä oman yhdistyksen lisäksi.
2. Päätetään sääntöjen muuttamisesta Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistyksille antaminen mallisääntöjen mukaiseksi.
3. Päätetään mahdollisesta nimen muutoksesta.
4. Päätetään yhdistyksen toimialueesta.
Hallitus

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VERKKOTENTTI VIPU-PALVELUSSA
Verkkotentin voi suorittaa Vipu-palvelussa (www.vipu.mavi.fi) 30.4.2017 mennessä, jos olet sitoutunut
ympäristökorvauksen ravinteiden tasapainoinen käyttö –toimenpiteeseen. Vaihtoehtona on osallistua
yhden päivän (6 h) koulutukseen ympäristökorvauksesta ensi keväänä. Lisätietoja maaseutuasiamiehiltä .

Lestijärven Vasemmistoliitto ry

Lestijärven Kotiseutuyhdistys ry

Lestijärven hevosystäväin seuran

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS

PIKKUJOULU

su 20.11.2016 klo 18.00
Yli-Lestin Työväentalossa.

torstaina 24.11.2016 klo 19.00
kunnantalon valtuustosalissa
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
TERVETULOA!

pe 25.11.2016 klo 19.30 – 24.00
Pikkupeurassa

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
TERVETULOA!

Hinta 25 €/hlö. Ilmoittautumiset
18.11. mennessä puh. 044 9725 393 /
Susanna

KUULOLAITTEIDEN HUOLTO
Kuulolaitteiden huolto terveyskeskuksessa tiistaisin klo 11.30 - 13.00

ILMAISET KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET SYKSYLLÄ 2016
Influenssarokotukset Jyta terveyskeskusten alueella käynnistyvät marraskuun aikana.
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
Raskaana olevat naiset
Kaikki 65 vuotta täyttäneet
Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
Sairautensa tai hoitonsa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
Varusmiespalvelukseen astuvat
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen kohderyhmään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hänen tulee hankkia rokote itse.
Pikkulapset ja raskaana olevat saavat rokotteen neuvolassa tai yleisinä rokotuspäivinä, riskiryhmiin kuuluvat
koululaiset ja opiskelijat koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kotihoidon asiakkaat ja palvelutalojen ja
vanhainkotien asukkaat rokottaa ko. yksikön hoitohenkilöstö.
Muut ilmaiseen rokotukseen oikeutetut rokotetaan joukkorokotuspäivinä.
Myös riskiryhmiin kuulumattomille henkilöille, jotka ovat hankkineet rokotteen reseptillä, annetaan rokote
joukkorokotuspäivinä. Reseptin voi pyytää terveyskeskusten vastaanotoilta.
Influenssarokotteen yhteydessä voi ottaa rokotteen myös pneumokokkitauteja vastaan. THL suosittaa rokotetta ikääntyneille ja influenssarokotuksen lääketieteellisille riskiryhmille. Vakavan pneumokokkitaudin yleisin muoto on keuhkokuume. Pneumokokkirokotteen asiakas maksaa itse (n. 90 €), mutta uusintarokotuksia
ei pääsääntöisesti tarvita. Pneumokokkirokotetta varten tarvitaan resepti, jonka voi pyytää terveyskeskusten vastaanotoilta.
ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA KAIKENIKÄISILLE
LESTIJÄRVI NEUVOLA
ke 23.11. klo 08.00 – 12.00
ke 30.11. klo 08.00 – 12.00
ke 7.12. klo 12.00 – 16.00
Tämän jälkeen tai jos yleiset rokotuspäivät eivät sovi, rokotukseen on varattava aika neuvolasta. Rokotuksilla
voi käydä myös toisen Jyta kunnan alueella yleisinä rokotuspäivinä. Muiden kuntien rokotusajat löytyvät
Jytan nettisivuilta www.jyta.fi.
Rokottamisen helpottamiseksi on hyvä pukea ylle vaatteet, joissa olkavarren saa helposti paljaaksi. Rokotuksen jälkeen varaudu viipymään 10-15 minuuttia rokotuspaikalla

JOULUMYYJÄISET
lauantaina 3.12.2016 kello 11.00-14.00
Yli-Lestin Työväentalossa
TERVETULOA MYYMÄÄN TUOTTEITANNE
yhdistykset, koululaiset ja arvanmyyjät ovat myös tervetulleita
MYYNTIPAIKKA ON ILMAINEN
Myyntipaikan voi varata Paula Tialalta puh. 040 5935660
Puhvetista joulupuuroa, torttukahveja ja arpoja
Kaakkolammen Lohi paikalla klo 12.00
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan kinkku!
TERVETULOA

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Legokerho
torstaisin klo 10.50 – 11.20 Lestin koululla.
Syrin 4H-kerho torstaisin klo 17.00 – 18.00 Syrin koululla
Nuoppari
tiistaisin klo 15.00 – 17.00 (5. – 9.luokkalaisille)
keskiviikkona 16.11. ja 30.11. klo 13.00 – 14.30 (3. – 4.luokkalaisille)
Retki Joulupukin Pajakylään ja/tai Santa Parkiin Rovaniemelle
Lauantaina 19.11.2016
Lähtö klo 6.00 Lestijärvi, Parila klo 6.30 Toholampi
Matkan hinta 25€/4H-jäsen, 30€/ei jäsen
Paluumatkalle lähdemme n. klo 17.00, yksi pysähdys meno- ja paluumatkalla
Ilmoittautumiset 10.11.2016 mennessä p. 0500 971 179 / Henna
Alle 12-vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Ostosretki Kuopion Ikeaan ja Matkus Shopping Centeriin
Lauantaina 3.12.2016
Lähtö klo 7.00 Toholammilta, klo 7.30 Lestijärvi, Kauppisen huoltoasema, klo 7.50 Reisjärvi
Matkan hinta 20€/4H-jäsen ja 25€/ei jäsen
Paluumatkalle klo 17.00, yksi pysähdys meno- ja paluumatkalla.
Ilmoittautumiset 25.11.2016 mennessä p 0500 971 179 /Henna
Tue paikallista nuorisotyötä liittymällä Lestijärven 4H-yhdistyksen jäseneksi nettisivuillamme lestijarvi.4h.fi
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

VYYHTI –Vedet ja ympäristöt yhdessä hyvään tilaan
Kolmen VYYHTI-hanke järjestää Lestijärven kunnantalolla tiistaina 22.11. klo18.00 vesistöjen kunnostusillan. Vyyhtiniitto hankkeemme toteuttaa Lestijärvellä Jokelan lahden ja Kuivaniemen lahden kunnostusta. Lahdet on niitetty nyt
kolmeen kertaan ja vielä kerran, ensi kesänä, YmpäristöOjansuut Oy:n niittokone tulee leikkaamaan molemmat
lahdet. Sitten tämä urakka on valmis ja työn tulokset nähtävillä.
Kolmen VYYHTI on tälle meidän Vyyhti –hankkeelle jatkoa. Se toimii Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeessa tarkastellaan vesistöjen, rantojen ja valuma-alueiden kokonaisuuksia ja suunnitellaan vesien
tilaa parantavia toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönhoitoa erilaisin kunnostustoimenpitein. Kolmen VYYHTI -hanke rahoitetaan Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella. Hanke kestää 31.3.2018 saakka.
Nyt on aika ryhtyä etsimään uusia kohteita. Kolmen Vyyhti antaa meille tähän mahdollisuuden Siispä jokaisen lestiläisen, joka on kiinnostunut vesi- ja ympäristöasioista. kannattaa tulla mukaan keskustelemaan kohteista, toimenpiteistä ja rahoituskuvioista Tavoite on jatkaa kunnostustöitä Lestijärvellä, kunhan sopivat kohteet löydetään. Kokemukset lahtien niitosta ovat siksi hyvät. Lestin vesi- ja ympäristöiIlassa ovat mukana Kolmen Vyyhti –hankkeesta:
Satu Järvenpää, Jaana Höglund ja Eero Hakala.
Kahvit tarjotaan klo 17.30

TERVETULOA!
Timo Lappi
Vyyhti kakkosen vetäjä

LESTIN WIRKEÄT
Lestin Wirkeät jatkaa kokoontumisia Kotipirtissä tiistaisin kello 13:00
08.11. klo 13:00 Pohjanmaan syöpäyhdistys; Heikkilä- Nyman Maria, Kokkola. Asiaa kaiken ikäisille!
15.11. klo 13:00 Sydänhoitaja Sari Kukkohovi tai muistihoitaja Marjo Virkkala
22.11. klo 13:00 Kotikuntoutus, Satu- Kaarina Romppainen
29.11. klo 13:00 Lauletaan joululauluja
HUOM! Itsenäisyyspäivän viikolla Lestin Wirkeitä. Olemme järjestämässä ko. viikolle lääkäri Olli Kiiskilän luentoa sydänsairauksista.
Aloitetaan Lestijärven kunnan sponsoroimalla kahvituokiolla!
Tarvitsetko kyytiä? Ole yhteydessä: Aimo Itäniemeen p. 0400 946670 tai Esko Lintilään p. 040 7530144

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Lestijärven alueelle myönnettiin 2 kpl ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia hakemuksen mukaisesti. Aloitetaan
jahti heti kun mahdollista ja lumen tultua maahan. Jokaisen kannattaa seurata ilvesten liikkeitä ja ilmoittaa havainnot
luvanhakijalle ja petoyhdyshenkilöille. Ilveksen metsästykseen osallistujat ilmoittautuvat metsästykseen tekstiviestillä
p. 040 5903576, kootaan ryhmäviesti, jolloin tiedottaminen on helpompaa. Metsähallituksen maille (koskee myös
seurojen alueiden sisällä olevia palstoja) pitää ostaa ilvesjahtiin lupa, 25 euroa/hlö, numerosta 020 69 2424. Jahdista tiedotetaan myös kotisivuilla (www.lmyry.fi) ja Facebookissa lähempänä jahdin alkua.
Myös muiden suurpetojen havainnot tulee ilmoittaa välittömästi petoyhdyshenkilöille. (www.riista.fi sivuilla luettelo
suurpetoyhdyshenkilöistä)
Metsäkauriin metsästys jatkuu tammikuun loppuun saakka. Tähän mennessä ei ilmoituksia ole tullut kaadoista, joten
jatketaan metsästystä kuten tähän saakka ja mahdollisesti yhteisjahtina myöhemmin. Mahdollisesta kaadosta ilmoitus välittömästi em. puhelinnumeroon ja ennen kaatoa varmista, että kiintiötä (3 kpl) on jäljellä. Kaataja huolehtii
ilmoituksen riistakeskukselle kaadosta.
Hirvipeijaiset järjestetään marras-joulukuun vaihteessa ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

