LESTIJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNTA HAKEE
OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVÄÄ

PERHEPÄIVÄHOITAJAA
YLI-LESTIN ALUEELLE

Työ alkaa elokuussa 2009 ja on määräaikainen. Pätevyysvaatimuksena on perhepäivähoitajan kurssi,
perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus ja kokemus lasten kanssa
työskentelystä. Palkkaus on KVTES:n liitteen 12 mukainen.
Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-tilastaan ja
lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen tulee toimittaa 10.6.2009 mennessä osoitteella:
Lestijärven kunta, sivistyslautakunta/päivähoito, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antaa päivähoidon ohjaaja Merja Lamminpää, puh. 050-537 0089
Lestijärvi 22.5.2009

Lestijärven kunnan sivistyslautakunta

Kunnantoimisto on suljettu
6.7. – 24.7.
Sosiaalitoimi järjestää päivystyksen.
Heinäkuun kuntatiedotteessa ilmoitetaan tarkemmin.

KISSANKELLON RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI ON
SULJETTU 12.6.2009
HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSEN TAKIA.

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

LESTIN PÄIVÄ
sunnuntaina 12.7.2009
klo 10.00 jumalanpalvelus kirkossa
klo 11.00 ruokailu museolla (maksullinen)
klo 12.00 juhla
ohjelmassa
-tervehdyssanat Tarja Mäkelä
-yhteislaulua, Matti Korkiala yhtyeineen
laulattaa yleisöä
-juhlapuhe Harri Kavanterä
-yhteislaulua, Matti Korkiala yhtyeineen
-esitelmä Kimmo Hautala
-kotiseutulaulu
-kahvitus (vapaaehtoinen kahvimaksu)
Sateen sattuessa ruokailu ja juhla koululla.
Tervetuloa!

järj. sivistyslautakunta

YLI-LESTIN KOULU
Yli-Lestin koulun toiminnan päättyessä kiitämme kaikkia yhteistyöstä.
Leena Koivisto, Tuija Pekkarinen, Teija Tiala ja Ritva Valtonen

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

Juhannusaattona suljettu.
Tulossa: 15.7.-13.8 keskipohjalaisen nykytaiteen kiertonäyttely.
******
Lainausasemat suljettu.

VAPAA-AIKATOIMI
Valkeisen Vaellus perjantaina 5.6.09
Lähtö Valkeiselta klo 19.00. Matka noin 5.5km. Osallistujien kesken arvontaa!
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!
Kesätoiminta 1.6-28.6.09 välisenä aikana
-Urheilukoulu maanantaisin yleisurheilukentällä
klo 13.00 alle kouluikäiset
klo 14.00 alakoululaiset
Urheilukoulussa harjoitellaan eri yleisurheilulajeja.
klo 15.00 yläkoululaiset harjoittelevat heittolajeja
-Jalkapalloa maanantaisin kk kentällä, klo 18.00 yli 13-vuotiaat ja klo 19.30 miehet.
-Beach-volley tiistaisin Parannan rannalla.
klo 15.00 yläkoululaiset
klo 16.30 yli 16-vuotiaat
klo 18.00 tytöt ja naiset
klo 19.00 miehet
-Pesäpalloa pesäpallokentällä keskiviikkoisin
klo 15.00 4.-6.luokkalaisille sekä yläkoululaisille.
-Jalkapallokerho torstaisin
klo 11.00 Syrinkylällä,
klo 13.00 kirkonkylällä ja
klo 15.00 Yli-Lestillä.
Jalkapallokerho on tarkoitettu kaikille kylän lapsille ja nuorille.
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).
Frisbee-golfin ohjatut tutustumiskierrokset perjantaisin 12.6, 26.6 ja 3.7. Ryhmä 1 klo 17.00 ja
ryhmä 2 klo 18.30. Säävaraus, jos voimakas tuuli tai sade, niin perutaan.
Aikuisten pesis sunnuntaisin klo 19.00 pesiskentällä.
Edellämainittujen kerhojen ja pelien ohjaajana toimii Timo Kiviniemi.
Lisätietoja Niina Tialalta puh. 050-4437023.
Uimakoulu 22.6-26.6 Valkeisella klo 11.00 uimataidottomat ja klo 13.00 uimataitoiset. Uimakoulun
opettajana Kaisu Valtonen. Uimakouluun ilmoittautumiset 16.6 mennessä Kaisulle 050-4925411.
Uimakoulumaksu ulkopaikkakuntalaisilta 20€.
Tulossa… Frisbee-golf turnaus perjantaina 10.7, seuraa ilmoittelua!
Huhtikuun kävelykampanjassa arpa suosi
seuraavia
jumppapallo Taimi Liimatainen
T-paita
Ritva Valtonen
sukat
Taisto Valtonen
Kampanjaan osallistui yhteensä 54 kävelijää ja
247 suoritusta merkattiin.

Pyöräilytempaukseen 17.5 osallistui 23
pyöräilijää. Arpaonni suosi seuraavia
T-paita
Marketta Similä
juomapullo Raili Pasanen
pefletti
Ida Nevala

VILJELIJÄTIEDOTTEET
HAKEMUKSESSA ILMOITETTUJEN TIETOJEN MUUTTAMINEN 15.6.2009 MENNESSÄ
Muutokset pinta-aloissa ja kasveissa tulee tehdä kirjallisesti lomakkeella 117 viimeistään
maanantaina 15.6.2009. Kylvöalailmoitusta ei voi jättää myöhässä, vaan 15.6.2009 jälkeen
toimitetut ilmoitukset hylätään. Myös peruslohkojen pinta-alojen muutokset 102Clomakkeella on ilmoitettava 15.6.2009 mennessä. Viimeinen kylvöpäivä on kaikilla
kasveilla 30.6.2009.
Mitä voi muuttaa
Peruslohkon pinta-alamuutokset tehdään aina 102C-lomakkeella. Muutokset kasveissa ja kasvulohkojen
pinta-aloissa tehdään lomakkeella 117. Väärin ilmoitettuja kasvulohkojen pinta-aloja voidaan korjata.
Yksittäisiä lohkoja voidaan lisätä hakemukselle. Kesantoa voidaan lisätä tai vähentää. Muutokset
15.6.2009 jälkeen 15.6.2009 jälkeen muutoksia voidaan tehdä rajoitetusti eikä lomakkeella 117 ollenkaan.
Koko hakemus tai osa hakemuksesta voidaan perua.
Myös lohkoja tai lohkon osia voidaan perua hakemuksesta joko lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella
kirjallisella ilmoituksella. Perumista koskeva ilmoitus voidaan jättää ennen tietoa mahdollisesta valvonnasta. Peruutetusta lohkosta tai lohkon osasta ei makseta tukea. Tukiehtojen täyttymättömyydestä (esim.
sadon korjaamatta jättämisestä) on ilmoitettava esim. lomakkeella 166 välittömästi, kun tukiehtojen
täyttymättömyys on havaittavissa ja joka tapauksessa ennen paikan päällä tehtävän valvonnan ilmoittamista. Lomakkeita saa maataloustoimistosta tai internetistä osoitteesta: http://lomake.mmm.fi.
Satovahingoista ilmoitetaan lomakkeella 118.
Muutokset sähköisesti 15.6.2009 saakka
Kylvöalailmoituksen (nro 117) palauttaminen sähköisesti on mahdollista vain niiden tilojen osalta, jotka
ovat jättäneet perus- ja kasvulohkolomakkeensa sähköisesti. Sähköisesti ei voi jättää peruslohkojen
yhdistämisiä tai jakoja, lohkojen poistoja tai lisäyksiä. Näitä koskevat muutokset on ilmoitettava paperilomakkeella. Sen sijaan sähköisesti voidaan ilmoittaa muutoksia pinta-alaan, tilatukiominaisuuteen ja
hukkakauratietoihin. Ilmoituksen yhteydessä perustetaan lomakkeet 117 ja 102A. Aiemmin ilmoitettu tieto
korvataan muuttuneella kasvulohkotiedolla. Sähköinen kylvöalamuutoslomake sisältää sekä muuttuneet
että ennallaan pysyneet kasvulohkot.
TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VIIMEISTÄÄN 15.6.2009
Tukioikeuksien siirroista tulee ilmoittaa luovuttavan tilan kuntaan 15.6 2009 mennessä. Jos hallintaan tai
omistukseen on tullut uusia peltoalueita ja tukioikeuksien vuokraamisesta tai ostamisesta on sovittu,
lomake 103A ja 103B tulee jättää luovuttavan tilan kuntaan viimeistään 15.6.2009. Näin mahdollistetaan
tilatuen maksaminen tukioikeuksien saajalle vuonna 2009. Lisätietoja maataloustoimistosta.
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUS 2009
ProAgria järjestää ruiskujen testauksen Lestijärvellä perjantaina 10.6.2009 klo 13.30 – 15.30 P.Kauppisen
huoltoaseman maaseutuoppilaitoksella konehallin edustalla. Ruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä
tulee olla 200 litraa vettä. Testaaminen maksaa 110 €. Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä
varaosia ruiskuihin. Lisätietoja Jouni Huhtala p. 020-747 3265, 040-512 3703 tai
jouni.huhtala@proagria.fi.

Suomenselän kansalaisopisto
Skräppäyskurssi 3.-4.7.09 Lestin koululla. Perjantaina alkaa klo 16.00 ja lauantaina klo 10.00.
Skräppäys on valokuvien tallentamista albumiin, leikaten, liimaten, koristellen…Albumin voi tehdä mistä
kuvista vain, esim. lapsista, harrastuksista, lemmikkieläimistä, lomamatkoista, vuosijuhlista, häistä…
Sitovat ennakkoilmoittautumiset tiistaihin 23.6 mennessä Tialan Niinalle puh. 0500-730368, sovitaan
albumien sekä muiden materiaalien hankinnoista etukäteen. Kurssimaksu 10h/10€

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.

Tonnitalkoo haasteet (toukokuu)
haasteeseen vastannut
Lassi Mäkelä
Inkeri Rautapuro
Hanne-Kaisa Rautapuro
Esko Tuikka
Anna-Liisa Kiviniemi
Hannu Asiala
Anita Ritola
Jari Savolainen
Arja Tuikka
Olli Pirkkanen
Änäkkälä
Arja Huhtala
Tarja Honkonen
Marja Koskela
Haukilahti
Similä Marketta
Arja Muli

haastetut
Esa Lindbom, Jarmo Salo, Markku Syri
Tea Kangasvieri, Helmi Mattila, Aki Rautapuro
Juho Peritalo, Esa Syri, Kauno Syri
Merja Lamminpää, Tiina Kinnunen, Arja Lindholm
Aivar Otsing, Virpi Jokela, Jukka Jokela
Teija Kesänen, Raija Heikkinen, Sirkka Jussila
teknisen lautakunnan jäsenet
Hannu Honkonen, Aarne Tuikka, Hannu
Pirjo Änäkkälä, Pirjo Kiiskilä, Leena Kauppinen
Katja Hietapakka, Leena Koivisto, Teija
Jukka Hillukkala, Jarmo Kanninen, Päivi Virkkala
Regina Rantamäki, Sirpa Parkkila, Liisa Honkala

Tonnitalkoita suuremmalla summalla ovat tukeneet
- Viljamin sekatyö
- Toholammin seurakunta
- Toholammin osuuspankki

SKI-TEAM LESTIJÄRVI
Beach Volley turnaus parannassa 11.7 .
Sarjat:

Miehet A ja B -sarja
Naisten sarja

osallistumismaksu 20 €/joukkue
Ilmoittautumiset viim. 9.7. Arttu Rentola 050-4023896 tai Toni Kuorikoski 044-3225001

Vanhusten ehtoollishartaus
tiistaina 16.6.2009 klo 14.00
Lestijärven kirkossa.
Sukulaiset ja ystävät, tarjoutukaa rohkeasti kyyditsemään läheistänne ja kenties myös
muita samalla suunnalla olevia yhteiseen hartauteen.
Lisätietoja hartaudesta ja apua kyyditysasioissa antaa diakoni Anna-Kaisa Syrjälä, jonka
tavoittaa numerosta 050-3845766.

SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry
KAIKILLE AVOIN MARKKINATORI
Lestijärven Kuturannassa (Ahontie 3) 27.6.2009 klo 10.00 – 16.00
Paikkamaksu vain 2 €. Omat pöydät mukaan. Tervetuloa myymään ja ostamaan!

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
Tämän kesän kesäretki tehdään KYLPYLÄHOTELLI PEURUNKAAN 3.-5.8.2009.
Lähtö 3.8. klo. 08.00 kirkonkylältä ja klo. 08.15 Yli-Lestiltä. Omavastuuosuus 20,00€ maksettava tilille:
Lestijärven Sotaveteraanit ry 547112-59195 kesäkuun loppuun mennessä.
Tiedustelut: Seppo puh. 0400-680146.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Yhdistys järjestää kyydin LUONTO&ERÄ-messuille Jyväskylään 6.6.2009. Kyyti jäsenille ilmainen, eijäsenille 15 euroa. Liput, 10 euroa, maksetaan itse (ryhmälippu). Lähtö Parilan edestä klo 7 ja kyytiin
voi tulla myös matkan varrelta. Mukaan mahtuu vielä, ilmoittautumiset perjantai-iltaan mennessä p. 040
5903576.
Talkoot ampumaradalla la 13.6. klo 8.30 alkaen. Omat työvälineet mukaan. Tarjolla kahvia ja makkaraa.
Haulikkoammunnat radalla perjantaisin 5.6. alkaen klo 17.30. Yhdistyksellä varattuna kiekkoja ja
patruunoita ammuntoja varten.
Riistakolmiolaskennat pyritään suorittamaan hyvissä ajoin ennen elokuun alkupuolen kesäkokousta, joten
vapaaehtoiset ilmoittautukaa laskentaan. Erityisesti uudet jäsenet innokkaasti mukaan, ettei laskenta
vuosittain jäisi samojen jäsenien harteille.

KESÄKERHO 6-12 -VUOTIAILLE
Kesäkerho alkaa ti 2.6.2009 klo 11.30 keskuskoululla. Kerhoa pidetään kesäkuun aikana
(2. - 26.6.) klo 11.30 – 15.30. Lapsille tarjotaan kesäkerhossa välipala, jonka hinta on
1,50€/lapsi/päivä. Välipalat laskutetaan vanhemmilta kesäkerhon päätyttyä. Ei omia eväitä
kerhoon! Ohjaajat toivovat, että lapset pysyvät kesäkerhossa koko päivän sinne
saavuttuaan.
Tervetuloa mukaan! Järj. Kunta, Seurakunta ja 4H

