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LESTIJÄRVEN KUNTA

KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja -asetuksen 93 §:n kuulutetaan Lestijärven ranta-asemakaavan
muutos koskien tilaa Pihlajamaa 35:6, kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 24.08.2007 § 15. Päätöksestä ei
ole valitettu ja kaava on lainvoimainen.
Lestijärvi 05.10.2007

Kunnanhallitus

TERVEYSKESKUS
Terveydenhuollon hyvään palveluun kuuluu myös lääkehoito. Lääkärit ovat alkaneet kiinnittämään entistä
enemmän huomiota siihen, että potilaiden lääkelistat ja käytössä olevat lääkkeet ovat ajantasalla.
Tästä syystä Lestijärven terveyskeskuksessa uusittaviin lääkeresepteihin ja niiden
käyttöön aletaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota huomioimalla potilaan
kokonaislääkkeet ja niiden käyttötarve. Varsinkin uni-, kipu- ja mieliala lääkkeet sekä
kuuriluontoisesti käyttöön tarkoitetuttujen lääkkeiden käyttöä ja kulutusta tullaan
seuraamaan entistä tarkemmin. Tämän johdosta osa toimittamistanne resepteistä
saattaa jäädä uusimatta ja teiltä tullaan pyytämään tarkempaa selvitystä lääkkeen
käytöstä tai varaamaan aika lääkärin vastaanotolle jatkossa.
Toimittakaa reseptinne jatkossa mahdollisimman hyvissä ajoin uusittavaksi apteekkiin tai terveyskeskukseen.
Jos olette tulossa lääkärin vastaanotolle ottakaa kaikki reseptinne mukaan, myös ne joita käytätte vain
tarvittaessa.
Palauttakaa terveyskeskukseen lainaamianne PEF-puhallusmittareita. Ne on tarkoitettu väliaikaiseen
lainaan - ei pysyvään. Jos myös muita apuvälineitä jotka ei enää tarpeen palauttakaa..

TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARIASIAA
Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan vesimittarilukemanne
19.10.2007 mennessä tekniseen toimistoon puh. 8889 207/ Päivi tai 8889111. Lukeman määräaikaan
mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan viisi kahvipakettia.
Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

TEKNISEN TOIMISTON TARJOUSPYYNNÖT
A. SATUNNAISET KAIVUUTYÖT
Pyydämme tarjoustanne satunnaisista kaivuutöistä vuosille 2008 - 2009 (yksittäisen työkohteen arvioitu
kestoaika enintään kolme päivää; yksittäisiä työkohteita voi olla useita peräkkäin). Tarjouksessa mainittava:
konetyyppi, teho, tuntihinta. Suuremmista töistä pyydämme tarjoukset erikseen. Kunta teettää satunnaiset
kaivuutyöt tapauskohtaisesti sillä urakoitsijalla, jolle se kulloinkin parhaiten soveltuu.

B. KAIVOJEN TYHJENNYS
Pyydämme tarjoustanne Yli-Lestin rivitalon ja teollisuushallien lietesäiliöiden tyhjentämisestä sekä kunnan
kiinteistöjen (Yli-Lestin ja Syrin koulu, Syrin paritalo) sakokaivojen tyhjentämisestä vuosille 2008 – 2009.

C. TRAKTORITYÖT
Pyydämme tuntihintaan perustuvaa tarjoustanne vuosille 2008 - 2009
KAAVATEIDEN JA YLEISTEN ALUEIDEN LIUKKAUDEN TORJUNNASTA.
Kunnalla on hiekoitusta varten hankittuna traktorivetoinen hiekoitin. Sen täyttämiseksi traktorin
tulee olla varustettuna kuormaajalla.
Sellaisina aamuina, jolloin keliolosuhteet edellyttävät liukkauden torjuntaa, on
hiekoitustyö suoritettava hyvissä ajoin ennen aamuliikenteen alkamista. Hiekoittaja
vastaa omatoimisesti työn suorituksesta tarpeen mukaan.

D. AURAUSTARJOUSPYYNTÖ
Pyydämme tarjoustanne vuosille 2008 - 2009
1. Keskustan kaavateiden aurauksesta,
2. Lestijärven kunnan alueella olevien yksityisteiden (pysyvä asutus) aurauksesta (oma kalusto).
Tekninen lautakunta pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa yksityisteiden auraustarjouksia siten, ettei
ristiinajoja synny. Tekninen lautakunta pidättää oikeuden hylätä kaikki jätetyt tarjoukset.
Tarjoukset tulee jättää 19.10.2007 klo 14.00 mennessä tekniseen toimistoon. Kuoreen tunnus ”Tarjoukset
vuosille 2008-2009”. Lisätietoja antaa Olavi Syri, ma- ke puh. 8889209 tai 044-0668702

VIELÄ EHTII
Talviauraukset suoritetaan kunnan toimesta edelleen vanhan käytännön mukaisesti siten, että kaikki yli sata
metriä pitkät pysyvän asutuksen pääsytiet aurataan. EDELLYTYKSENÄ ON että aurausviitoitus on
asianmukaisesti suoritettu ja kaikki aurausta haittaavat esteet (kivet, kannot ym.) poistettu tai merkitty.
Auraajat eivät ole velvollisia auraamaan viitoittamattomia teitä.

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat:
Pääkirjasto:
MA 13.00-19.00
TI 11.00-15.00
KE 13.00-19.00
TO 12.00-16.00
PE 12.00-17.00

Syrin lainausasema:
Yli-Lestin lainausasema:

TI 18.00 – 20.00
TO 17.00 – 19.00

HUOM! Syyslomaviikolla (Viikko 42) lainausasemat suljettu.
Pyhäinpäivän aattona PE 2.11. Pääkirjasto on avoinna 10.00-14.00.
Viikolla 8 ja 9 Pääkirjastossa on esillä Kyllikki Laitalan Mielikirjani-näyttely.
Anders-kirjastojen välinen aineistojen yhteiskuljetus-kokeilu alkaa lokakuun alusta ja kestää vuoden
loppuun. Kuljetuspäivä on keskiviikko. Kokeilun aikana seutulainojen hinta on 0.50 snt/varaus. Jos
aineiston haluaa nopeammin postin välityksellä tai muusta kuin Anders-kirjastosta, kaukolainan hinta on
edelleen 3 €/ varaus.

Eiköhän tavata!
Kutsumme Teidät juhlistamaan

Lestijärven Palvelukodin 10-vuotis syntymäpäivää!
Juhlimme kakkukahvien kera 1.11.2007 klo 12.00 – 15.00 osoitteessa Jukolantie 4.
Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan kotiimme ja toimintaamme
terveisin

Asukkaat ja henkilökunta

TARJOUSPYYNTÖJÄ
Kiinteistö Oy Lestijärven Liiketalo pyytää tarjouksia 24.10.2007 klo 14.00 mennessä seuraavasti:

1. Liiketalon kiinteistön kiinteistönhoidosta vuodelle 2008. 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 2008. 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. 06-8889206.
Lestijärvi 05.10.2007 Hallitus

KESKUSTAN LESTIJÄRVEN PAIKALLISOSASTO
Keskustan Lestijärven paikallisosaston SYYSKOKOUS Tilitoimisto Tarja Kangasvierellä maanantaina
8.10.2007 klo 18.30. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Johtokunta kokoontuu klo 18.00.

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS
SYYSKOKOUS pidetään perjantaina 19.10.2007 klo 19.00. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle
kuuluvat asiat. Johtokunta kokoontuu klo 18.00 Tervetuloa!

Nikkarointi to 25.10. klo 18.00. Yläaste, tekninen luokka. Op. Jukka Mätäsaho.
Illan aikana suunnitellaan ja tehdään tarviketilaukset! Jos et pääse ko. iltana paikalle ilmoita osallistumisestasi
ennakkoon opistolle p. 044-4596261.
Neulo ja huovuta alkaa ma 29.10. klo 18.30 yläaste, tekstiilityön lk.
Kurssimaksu 15t /18€. Op. Paula Tiala
Ilmaisutaidon kurssi *alkaa ke 24.10. yläasteella klo 18.00.
Kurssimaksu (syyslukukausi) 14t / 15€. Op. Eeva Yli-Havunen ja Paavo Paloranta
Englanninryhmä on tauolla ja odottaa uusia opiskelijoita. Mahdollinen aloitus joulukuun alussa.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kalajoki-Raution 4H-yhdistys järjestää Kani- ja jyrsijänäyttelyn (Pet Show) Kalajoella 20.10.2007.
Osallistumismaksu 5€/eläin, 4H-jäseniltä 4€/eläin. Eläinten ei tarvitse olla rekisteröityjä.Yleisöllä vapaa
pääsy! Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ilmoittaudu Hennalle niin järjestetään kyyditys!
Kurpitza-kilpailuun osallistuneet palauttakaa kilpailukortit!
Kokkikerho aloittaa maanantaina 8.10.2007 klo 15.15. Tarvikemaksu 4H-jäseniltä 1€, ei jäseniltä 2€.
TOP-tehtäviä voit tehdä myös kotona. Etsi tehtäviä netistä: www.4h.fi, tee tehtävä ja ota siihen ohjaajan
kuittaus esim. vanhemmiltasi. Palauta tehdyt/kuitatut tehtävät 4H-toimistoon.
Kaikki vähintään 10 tehtävää vuonna 2007 tehneet 4H-yhdistyksen jäsenet palkitaan! Yrittäjyysstipendejä
on ensi vuonna jaossa peräti kaksi, kannattaa osallistua torimyyntitapahtumiin ja tehdä aiheeseen liittyviä
tehtäviä. Lisätietoja ja ohjeita saat toiminnanjohtajalta.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

TONNITALKOOHAASTEET
Haasteeseen ovat vastanneet:

Päivi Koski-Vähälä, Mari-Liisa Kiiskilä ja Kari Tarvainen.

FYSIOKIMPPARYHMÄ
käynnistyy lokakuussa
Lestijärven Yläasteen liikuntasalissa
Maanantaisin 8.10 alkaen klo 16.15 – 17.00
Fysiokimppa on sovellettua liikuntaa tuki- ja liikuntaelinsairaille,
Onko sinulla niska- tai selkäsärkyjä? polvi- tai lonkkakipuja? olkapäävaivaa? reumaa? ylipaino? tule rohkeasti
mukaan fysiokimpparyhmään, et tarvitse aikaisempaa jumppakokemusta!
Yksinkertaisia perusliikkeitä ja yksiköllistä ohjausta juuri sinulle sopivista liikkeistä!
Tullessasi ryhmään lääkärin lähetteellä, saat ryhmämaksusta Kelan korvauksen. Ryhmään voi osallistua myös
ilman lähetettä. Hinta 10€ /kerta, Kelan korvauksen jälkeen n. 6,5 €/kerta
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Kuntonäpin jumppareille P.050-3599414, 050-4616055, 050-5481407

NUOHOOJA
Jarmo Korkeaniemi, Halsua
puh. 8638 207, 0400 137 892

