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TERVEYSKESKUS
TERVEYSKESKUS ON SULJETTU KOKONAAN AJALLA 7.7. – 1.8.
•
•

•

•
•

Sulkuaikana lääkärin vastaanottoaikoja tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä Toholammin
terveyskeskukseen, puh. 8885 300.
Pakolliset, lääkehoitoon liittyvät verikokeet ( Marevan-lääkitys) ottaa kotisairaanhoidossa
työskentelevä sairaanhoitaja, näistä sovittava etukäteen puhelimitse, puh. 8889 246. Muut kiireelliset
laboratorionäytteet voi käydä otattamassa Toholammin terveyskeskuksessa. Kotisairaanhoito huolehtii
omat asiakkaansa.
Uusittavat reseptit toimitetaan apteekkiin, josta ne huolehditaan uusittavaksi kerran viikossa
Toholammille. Reseptit ensisijaisesti kuitenkin uusittavaksi ennen terveyskeskuksen sulkua, jotta
lääkehoitoon ei tule katkoa kesän aikana.
Kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) toimii normaalisti koko kesän. Yhteys kotihoitoon
numerosta 8889 246.
Hammashoitola on myös suljettu em. ajalla. Kiireellisissä särkytapauksissa yhteys Toholammin
hammashoitolaan, puh. 8885 340.

KUNNANTOIMISTO SULJETTU
7.7. – 25.7.
LESTIN PÄIVÄ JA LESTIJÄRVEN 140 V JUHLA
Lestin Päivä 13.7. Samassa yhteydessä vietetään Lestijärven kunnan 140 vuotis juhlaa. Ruokailu
tarjotaan Lestin koululla. Juhlaa vietetään Museolla, mutta sateen sattuessa Lestin koululla.

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

Lainausasemat avoinna toukokuun, suljettu 1.6.-31.8.
Pääkirjasto avoinna kesällä normaalisti.

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN
PELASTUSLAITOS
Palotarkastukset Lestijärvellä 2008
Aluepelastuslaitos suorittaa palotarkastuksia Lestijärvellä seuraavasti.
Asuinrakennusten ja huviloiden palotarkastuksia suorittaa palopäällikkö Olli Koivukoski.
Asuinrakennusten palotarkastuksia suoritetaan pääsääntöisesti Yli-Lestin ja kirkonkylän välisellä
alueella vuonna 2008.
Jälkitarkastuksia tehdään niissä kohteissa missä on aikaisemmin ollut huomautettavaa.
Palotarkastuksia tehdään myös aina pyydettäessä.
Yhteystiedot: Palopäällikkö Olli Koivukoski puh. 0400 / 151 996.
Suorittaessaan palotarkastuksia palopäällikkö saapuu kohteeseen palolaitoksen tunnuksilla olevalla
virka-autoilla, on virkapuvussa ja todistaa tarvittaessa henkilöllisyytensä virkamerkillä.
Palotarkastuksia tehdessään palotarkastajan on Pelastuslain N:o 468, 36 § mukaan päästettävä
kohteen kaikkiin tiloihin. Paikalla on aina oltava tarkastettavan kohteen edustaja.
Aluepalopäällikkö Kari Paavola
0400 / 514 200

KESÄKERHO 6-12 -VUOTIAILLE
Kesäkerho alkoi ti 3.6.2008 klo 11.30 keskuskoululla. Kerhoa pidetään kesäkuun ajan
(3. - 27.6.) joka arkipäivä 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

VALKEISEN VAELLUS
perjantaina 6.6.2008 klo 19.00
Lähtö Valkeisen leirintäalueelta klo 19.00. Matka Valkeisjärven ympäri, matka n. 5 km.
sallistujien kesken arvontaa.
Kiisto / urheilujaosto

MITÄ HYVÄÄ LESTIJÄRVELLÄ?
Sivistyslautakunta järjestää kirjoituskilpailun, jonka aiheena on ”Mitä hyvää Lestijärvellä?” Kilpailun
tarkoituksena on edesauttaa myönteisen julkisuuskuvan syntymistä kotikunnastamme. Kilpailussa palkitaan
parhaat runot, värssyt, pakinat, kirjoitelmat jne. Kilpailu on kaikille avoin ja kirjoituksia on tarkoitus
julkaista esim. kuntatiedotteessa. Nyt kaikki kirjoittamaan Lestijärvestä!
Kirjoitukset tulee palauttaa juhannukseen mennessä osoitteella Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 40,
69440 Lestijärvi tai ne voi myös palauttaa suoraan kunnantoimistoon.

MAASEUTUTOIMI
KYLVÖALAILMOITUSTEN MUUTOKSET palautettava viimeistään 16.6.2008
lomakkeella 117. Ilmoitetaan päätukihaun päättymisen jälkeen muuttuneet pinta-ala-, tukikäyttö- ja
kasvilajitiedot sekä lohkojen lisäykset ja hallinnan muutokset.
TUKIOIKEUSSIIRROT ilmoitettava viimeistään 16.6.2008 luovuttajan kuntaan
tehdään lomakkeella 103 B. Lomakkeen A-puolella haetaan hallinnan siirtoa ja B-puolella omistuksen
siirtoa. Luovuttajan ja vastaanottajan tulee allekirjoittaa sekä lomake 103 B että liitteeksi tuleva
tukioikeuslomake 103A.
MAATILOJEN KEHITTÄMINEN
Nuoren viljelijän aloitustuki on avattu 12.5.. Aloitustuki voidaan myöntää hakijalle, joka aloittaa tilanpidon
ensimmäistä kertaa ja on hakemuksen vireille tullessa alle 40-vuotias. Lisätietoja maataloustoimistosta.
INVESTOINTITUKIEN haku on avautunut ensimmäisten kohteiden osalta 28.5.2008 ja päättyy
30.6.2008.
Haussa ovat salaojituksen ja maanhankinnan (ositukset ja lunastukset) korkotukilainat. salaojitukseen voi
saada korkotukilainaa enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investointia ei saa aloittaa ennen kuin
TE-keskus on antanut asiasta tukipäätöksen.
KASVINSUOJELURUISKUN TESTAUS 11.6.2008 klo 13.30-16.00
P. Kauppisen huoltoaseman pihalla
Ympäristötukiehtojen mukaan ruisku on testattava viiden vuoden välein.
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaajalla on
mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Ruiskun testaaminen maksaa 110 €. Lisätietoja Jouni
Huhtalalta puh 020-747 3265, 040-512 3703 ja jouni.huhtala@proagria.fi

HUOMIO ELÄKELAISET!
Lähdetään joukolla liikkeelle!
Kahvinjuonnin jälkeen lauletaan, soitetaan ja leikkimielisesti kilpaillaan. Ja luonnollisesti hilpeät arpajaiset
pidetään. Jos takataskustasi löytyy leikkisä kilpailu, ota mukaan.
Tapaamme Jukolassa perjantaina 13.6.2008 klo 18.00. Mitä enemmän meitä on, sitä rattoisammin ilta
kuluu.
t. Eläkeliiton Lestijärven yhdistys

KOULUJEN STIPENDIT
Lestin koulun kevätjuhlassa jaettiin seuraavat stipendit:
Alaluokan hymypalkinnot: Sandra Saksi ja Perttu Syri.
Keskiluokalta hymypalkinnot: Henna Salminen ja Ville-Pekka Haka.
Hymypatsaat: Leila Hietapakka ja Valtteri Kiviniemi.
Matematiikkakilpailu: Riina Sassali.
Koulun shakkimestaruuskisa: pronssia Nico Saksi, hopeaa Valtteri Syri ja kultaa Valtteri Kiviniemi.
Esko Yli-Havusen muistorahaston stipendi: Emilia Hirvinen.
Oppilaskunnan stipendit: Puheenjohtaja Emmi-Maaria Päivärinta, sihteeri Sändi Otsing ja
rahastonhoitaja Mirjami Syri.
Taloustaitokilpailu: Paras oli Mirjami Syri, toinen Tero Savolainen ja kolmas Emmi-Maaria Päivärinta.
Metsävisa: Koulun paras Eino Haasiomäki..
Englannin kielen palkinnot: Janne Liimatainen, Sändi Otsing ja Emmi-Maaria Päivärinta.
Ruotsin kielen palkinnot: Mirjami Syri, Mona Tiala ja Viivi Valtonen.
Käden taídot: Tero Savolainen.
Osuuspankin ryhtipalkinto: Tero Savolainen.
Väinö Hautalan muistorahasto: Sändi Otsing ja Heikki Muli.
Lasten Päivän suojelijan rahasto: Emmi-Maaria Päivärinta ja Viivi Valtonen.
Priimusstipendit (koulun stipendirahasto): Piia Koski-Vähälä (7. lk) ja Eino Haasiomäki (8. lk)
Lions Club Lestijärvi: Mirjami Syri (päättöluokan priimus).
Yli-Lestin koululla jaettiin seuraavat muistamisia
6. luokan matematiikkakilpailun parhaat tasapistein: Jere Similä ja Roope Tiala
Hymytyttöpatsas: Inka Tuikkanen
Hypyupoikapatsas: Roope Tiala

Lukuvuoden 2008-09 työajat Lestijärvellä:
Koulu alkaa tiistaina 12.8.
Syysloma 13.10.-19.10. (vko 42).
Syyslukukausi päättyy 20.12.
Kevälukukausi alkaa maanantaina 5.1.
Talviloma 23.2.-1.3. (vko 9).
Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.
Olisi hyvä, jos perheiden pidemmät lomamatkat suunniteltaisiin niin, että osuisivat koulun
lomajaksoille. Näin vältyttäisiin oppilaiden pitkiltä poissaoloilta.

TARJOUSPYYNTO / SIVISTYSLAUTAKUNTA
Lestijärven kunnan koulutoimi pyytää tarjousta lukuvuoden 2008-2009 koulukuljetuksista.
Ajettavat reitit: Valkeinen-Ojalanperä-Yli-Lesti-Kirkonkylä, Itälahti-Yli-Lesti-Kirkonkylä, Niemi-KiiskiläKirkonkylä ja Syri-Kirkonkylä.
Lisätietoja saa koulutoimenjohtajalta. Tarjous on jätettävä kesäkuun loppuun mennessä osoitteella
Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi. Kuoreen tunnus: ”Koulukuljetustarjous”.

ARVONTA…
Hiihtokampanja arvonta:
Lahjakortti
Jasmin Vertala
T-paita
Virpi Jokela
Juomapullo
Jaakko Syri
Juomapullo
Hannele Jokela

Kävelykampanja arvonta:
Kävelysauvat Tellervo Ala-Korpi
Askelmittari Raimo Virkkala
T-paita
Jenna Lappi
Juomapullo
Aarre Similä

Palkinnot voi noutaa kunnantoimistolta.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kerhot kesätauolla.
Rautaromun keräys osoitteessa Halsuantie 9 (ent.Hirviset Oy) päättyy 8.6.2008. Keräykseen saa tuoda
kaikenlaisia metallipitoisia tavaroita, jotka eivät sisällä ongelmajätettä. Jääkaappien, pakastimien, akkujen ja
kaikenlaisten nesteiden tuominen keräyspaikalle on ehdottomasti kielletty!
Valtakunnallista puutarhapäivää vietetään Taimienvaihtoillan merkeissä torstaina 12.6.2008 Salen pihalla
klo 18 – 20. ” Tuo turpas tullessas, vie taimi mennessäs”. Toki taimia voi myös ostaa, hinta 1€/kpl, tuotto
kesäkerholle. Paikalla puutarhaneuvontaa, puutarhuri Anna-Liisa Kiviniemi.
TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi
kotisivut: www.4h.fi/lestijarvi

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja järjestää metsänomistajien metsätaitokilpailut
Halsuan Käpylässä torstaina 26.6.2008 klo 10.00 alkaen.
Kilpailu on alueemme avoin mestaruuskilpailu, jonka perusteella valitaan Mhy Keskipohjan edustajat
valtakunnalliseen ja aluetason kilpailuun.
Sarjat: yleinen, naiset, nuoret ja joukkuekisa kuntajoukkuein.
Ilmoittautuminen etukäteen (06) 8621 243 ilmainen, paikanpäällä jälki-ilmoittautuminen 10 euroa.
Kahvitarjoilu.
Metsänarvioinnin alkeet - kurssi järjestetään metsätaitoilusta kiinnostuneille Lestijärvellä torstaina 12.6.2008
klo 18.30 – 20.00. Kokoonnutaan kunnantoimiston parkkipaikalle. Kurssilla tutustutaan ainakin puun
pituuden ja läpimitan mittaamiseen ja opastetaan relaskoopin käyttöä.
Tervetuloa metsällisen ja luonnonläheisen harrastuksen pariin niin vauvat kuin vaarit ja muoritkin!
Lisätietoja antaa Timo Syrjälä puh. 0400-798746

JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA
Joukko Lestijärven kunnan asukkaista ovat tehneet aloitteen ekomaksun määräytymisperusteiden
muuttamisesta. Aloitteessa esitetään, että huomioitaisiin kiinteistöissä asuvien henkilöiden lukumäärä siten,
että 1 ja 2 henkilön talouksissa ekomaksu olisi pienempi kuin useamman henkilön talouksissa.
Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 31.03.2005 § 6, käsitellyt ekomaksujen oikeudenmukaistamista.
Tuolloin kokouksessa hyväksyttiin esitys, että Millespakka Oy tekisi jätelautakunnalle esityksen uudistetusta
taksoituksesta koskien vakituisia asuntoja ja vakituisen asunnon taksoituksessa tulisi ottaa huomioon se, että
pienet 1 - 2 hengen taloudet eivät tuota niin paljon jätettä kuin suuret perheet.
Järviseudun jätelautakunta on pyytänyt Millespakka Oy:ltä lausunnon 13.6.2008 mennessä aloitteeseen
liittyen sekä pyytää tarkat laskelmat ekomaksun porrastamisen vaikutuksista.

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
Sotiemme veteraanien pohjoisen Suomen kirkkopyhä 10.6. Kokkolassa.
Aikataulu: Yli-Lesti 8.45, kk 9.00. Matkan varrelta otetaan kyytiin, kuten ennenkin. Kerhossa
ilmoittautuneiden ei tarvitse enää ilmoittautua, mutta jos et ole vielä ilmoittautunut soita Martille 044
5439401.
Tämän kesän kesäretki suuntautuu Oulun kuatta Rokualle 5.-7.8. Aikataulu 5.8.: Yli-Lesti 8.15 ja kk 8.30.
Omavastuu osuus jäseniltä on 30 €, joka on maksettava kesäkuun loppuun mennessä tilille: Lestijärven
Sotaveteraanit ry, 547112-59195. Mukaan voi lähteä myös kannattajajäsenet samoilla ehdoilla.
Kannattajajäseniä pyydetään maksamaan vuoden 2008 jäsenmaksu 5 € samalle tilille nyt kesän aikana.
Asioiden tiimoilta voitte soitella Sepolle 0400 680146 tai Martille 044 5439401.

Vanhusten ehtoollishartaus
tiistaina 17.6.2008 klo 14
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 Anniina Lintilä, jonka
tavoittaa numerosta 050-3845766.

Lestijärven kunnan 1 lk juhlapostimerkkejä saatavana Kunnantoimistolta.
Hinta 1,30 €

YLEISURHEILUKISAT
Kesän yleisurheilukisat pyörähtävät käyntiin seuraavasti:
12.6.
26.6.
10.7.
24.7.
Kisailta torstai. Kisat alkavat klo 18.30, ilmoittautuminen klo 18.15. Lajeina kenttä- ja juoksulaji.
Sarjat 3v. – 15 v. Vanhemmat suurella joukolla mukaan, toimitsijoita tarvitaan !

JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE (lehdistötiedote)
Valtuustoilta vahvat päätökset yhteistoiminta-alueeseen mukaan lähtemisestä
Jokivarsikuntien valtuustot ovat tehneet päätöksensä yhteistoiminta-alueeseen mukaan lähtemisestä. Halsua, Kannus,
Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli tekivät yksimielisen päätöksen yhteistoiminta-alueeseen mukaan lähtemisestä
1.1.2009 alkaen. Kaustisella äänestystulos oli 21 ääntä puolesta, 3 ääntä vastaan. Yhteenvetona voi todeta, että
yhteinen tahtotila sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisestä järjestämisestä on vahva ja se tarjoaa siten erittäin hyvät
lähtökohdat toimintojen yhdistämiselle. Yhteisten toimintojen toimintamallin konkreettinen suunnittelu on meneillään
mm. ammatillisissa työryhmissä, jolloin saadaan myös käytännön työtä tekevien osaaminen yhteiseen käyttöön.
Peruspalvelut muodostavat oman tulosalueensa osana uudistuvaa sairaanhoitopiiriä. Kuntien ja Tunkkarin
kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden organisaation palvelukseen vanhoina
työntekijöinä Perhon kunnan henkilöstöä lukuun ottamatta. Perhon kunnan henkilöstö jää kunnan palvelukseen.
Päivähoito jää edelleen peruskuntien järjestettäväksi.
Henkilöstökartoitus
Henkilöstön sijoittamisessa uuden organisaation palvelukseen on lähtökohtana, että työntekijä jatkaa entisessä
tehtävässään, mikäli hänen omista toiveistaan tai työn sisällöstä ei aiheudu muutostarvetta. Joillekin työntekijöille
toimintojen yhdistyminen voi aiheuttaa myös muutoksia omassa tehtäväkuvassa.
Jokaiselta uuden yhteistoiminta-alueen työntekijältä kerätään kirjalliset mielipiteet omista toivomuksista ja
osaamisesta, jota työntekijä voisi käyttää laajemminkin yhteistoiminta-alueella. Isompi organisaatio tarjoaa paremmat
mahdollisuudet erityisosaamisen hankkimiseen ja hyödyntämiseen. Velvollisuutta vastaamiseen ei ole, mutta sen
avulla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan tehtäväänsä uudessa organisaatiossa. Kartoituksen yhteydessä
kysytään myös aloitteita tai ehdotuksia toimintojen uudistamiseen.
Palvelusuunnitelmien ja palvelusopimusten työstäminen on aloitettu
Palvelusuunnitelmat ja –sopimukset ovat uudessa toimintamallissa tärkeä ohjauksen väline kuntien kanssa tehtävässä
yhteistyössä. Kuntien valtuustojen hyväksymässä palvelusuunnitelmassa määritellään mm. tavoitteet, tuotettavat
palvelut ja palvelujen rahoitus. Palvelusopimus on kuntakohtainen sopimus, jossa kunnittain on sovittu hankittavien
palvelujen määrä, laatu, sisältö ja hinta.
ProSoTe-hanke on valinnut yhteistyökumppaniksi palvelusuunnitelman ja palvelusopimusten työstämiseen Yritystaito
Oy:n. Hankkeen työrukkanen, alueen kunnanjohtajat ja poliittinen valmisteluryhmä ovat avainasemassa asiakirjojen
työstämisessä. Palvelusuunnitelma ja pohja kuntakohtaisiksi palvelusopimuksiksi on määrä saada valmiiksi lokakuun
loppuun mennessä.

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE KIINTEISTÖILLE
BIOJÄTE
MITEN LAITAN BIOJÄTETTÄ KIINTEISTÖN BIOJÄTEKERÄILYASTIAAN
Biojäte ruskeaan 240 l astiaan tulee laittaa mahdollisimman kuivana, perunoiden ym. keitinvedet kannattaa
valuttaa pois ennen biojäteastiaan laittoa. Nestemäistä biojätettä kuten maitoja, jogurtteja piimää jne. ei
kannata biojäteastiaan laittaa. Nestemäiset pilaantuneet jätteet kannattaa mieluimmin huuhdella viemäriin.
Biojäte voidaan pakata ennen biojäteastiaan laittoa kevyesti sanomalehden pariin sivuun käärittynä tai
erilliseen biohajoavaan muovipussiin tai paperipussiin, tällöin biojäteastiasta ei valu nesteitä eikä siitä tule
hajua.
Biojäteastiaan ei saa laittaa sellaista jätettä, joka ei hajoa biologisesti. Alla on luettelo materiaaleista, mitä saa
biojäteastiaan laittaa ja mitä ei saa laittaa.
Biojäteastia tulee tyhjentää kahden viikon välein, kesällä kuumana aikana astia tulee tyhjentää viikon välein.
Biojätteen keräilijä yritys vaihtaa kiinteistön biojäteastiaan tyhjennyksen yhteydessä uuden biohajoavan
pussin, jotta keräilyastia pysyy siistinä eikä haise. Hajun ehkäisemistä kiinteistön omistaja voi edesauttaa
laittamalla biojätteen riittävän kuivana.
Biojäteastiaan jätteitä laitettaessa pitää poistaa niiden suojakääreet kuten muovit ja styroksit ehdottomasti,
myös kaikki metalliset kääreet ja foliot.
BIOJÄTEASTIAAN SAA LAITTAA:

BIOJÄTEASTIAAN EI SAA LAITTAA.

- Ruuantähteet, pienet luut sekä pilaantuneet ruuat
- Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
- Servietit ja pehmopaperit
- Perkausjätteet (kalat, marjat)
- Hedelmien, vihannesten, juuresten ja
kananmunien kuoret

- nesteet kuten mehut, maidot, piimät jne.
- metalli ,lasi ja posliini
- vaipat
- ruoka-annoksissa olleet foliot ja styroksit
- ruoka-annoksissa olleet pakkausmuovit ja pahvit
- puutarhajätteet
- koirien ja kissojen ulostejätteet
- ongelmajätteet
- pölypussit ja tupakantumpit
- erilaiset tekstiilit

Ekomaksua vastaan kotitaloudet ja vapaa-ajanasunnot saavat toimittaa ohjeiden mukaisia jakeita Ekopisteisiin
ja Hyötyjäteasemille. Kaatopaikalle vietävä sekajäte on maksullista

EKOPISTEISIIN
KERÄYSPAPERI

KERÄYSLASI

· Kaikki postiluukun kautta talouteen tullut
paperi, myös ikkunalliset kirjekuoret
· EI märkää tai likaista paperia
· Lehtiä EI tarvitse niputtaa

· Puhdistettu värillinen ja väritön lasi
- Lasipurkit, -pullot ja -astiat
· Pantilliset kauppaan!
· Poista metallikorkit ja -renkaat ja kannet
· Etikettejä ei tarvitse poistaa

KERÄYSMETALLI

· Puhdistetut pienikokoiset metallijakeet kuten
- Alumiinitölkit ja -vuoat
- Kattilat
- Metallikannet ja -korkit
- Säilyketölkit
· Litistä yli 5 litraiset
Etikettejä ei tarvitse poistaa

KERÄYSMUOVI

· Puhdistetut elintarvikepakkaukset - Muovipussit,
-pullot ja -purkit
* Enintään 10 litran muoviastiat
· Pakkaa tiiviisti (pussit purkkeihin)
· Isommat erät hyötyjäteasemille
EI PVC-MUOVIT!!!

HYÖTYJÄTEASEMILLE
HYÖTYJÄTEASEMILLE EKOPISTE INFON MUKAISTEN JAKEIDEN LISÄKSI PAHVIA JA ISOT
METALLIESINEET SEKÄ ONGELMAJÄTTEET JA VALKOROMU (JÄÄKAAPIT/PAKASTIMET,
MIKROT YM.)
Kodin yleisimpiä ongelmajätteitä ovat:

- Öljyt ja -suodattimet, akut · Maali-, lakkaja liimajätteet · Liuotinaineet (esim. tärpätti) ·
Emäksiset pesuaineet ja syövyttävät aineet
(esim. lipeä, rikki-, suola- ja muut hapot) ·
Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet

· Paristot ja ladattavat akut · Elohopeakuumemittari ·
Loisteputket ja -lamput (myös energiaa säästävät
pienoislamput) · Ponnekaasupullot (esim. deodorantit

-Pakkaa ongelmajätteet alkuperäisiin hyväkuntoisiin astioihin ja pakkauksiin.
Jos ongelmajäte ei ole alkuperäispakkauksessa merkitse pakkaukseen tai astiaan jätelaji. · Älä sekoita
ongelmajätteitä keskenään!

KAATOPAIKALLE
KAATOPAIKALLE SEKAJÄTE, JOTA EI LAJITTELUOHJEIDEN MUKAAN VIEDÄ EKOPISTEISIIN
TAI HYÖTYJÄTEASEMILLE

· Posliini, tasolasi ja keramiikkaa
· Rakennusjäte
· Hygieniatuotteet (vaipat, siteet)
· Vaatteet, kengät . .Maito- ja mehupurkit
huuhdottuina ja litistettyinä

-PVC-muoveja, joita ovat mm.
· putket, letkut, muovipressut, muoviset
lattiapäällysteet
.
muovitaskut,kontaktimuovi, piirtoheitinkalvo
.
sadetakit, kerniliinat, puhallettavat lelut
.
kasetit, kasettien ja cd-levyjen kotelot muoviritilät,
.
muovikortit esim. puhelinkortit
.
tablettien läpilyönti-levyt, lelu- ja
tuulilasinpyyhkijäpakkaukset

VANHENTUNEET LÄÄKKEET
Vanhentuneiden lääkkeiden palautus terveyskeskukseen aukioloaikoina. Palauttakaa lääkkeet
alkuperäispakkauksissaan. Henkilötietoja sisältävät ohjeliput voi poistaa.
Yhteystiedot: Millespakka Oy, Kyyjärventie 1054, 62900 ALAJÄRVI, puh. 5578400,
www.millespakka.fi toimisto@millespakka.fi

HYÖTYJÄTEASEMA
Lestijärven hyötyjäteasema Sikosaarentiellä jätevedenpuhdistamolla on avoinna:
tiistaisin klo 9.00 - 11.00
torstaisin klo 17.00 - 19.00

