Lestijärven kunta

6.7.2007
’

Lestinpäivä

SUNNUNTAINA 8.7.2007

∞ klo 10.00 Jumalanpalvelus Lestijärven kirkossa
∞ klo 11.15 Ruokailu museolla (maksullinen)
∞ klo 12.00 Koiratapahtuma: ”Koiramainen päivä” museolla
- LeSeKo ”pähkinänkuoressa”
– Rotuesittelyä (Lestijärven Seudun Koiraharrastajat Toivo Heinonen)
- Näyttelytoiminnan ABC
– Lopuksi valitaan esittelyn kaunein koira
∞ Musiikkiopiston oppilaiden musiikkituokio:
Talvikki Ritola, Paula Muli, Tiia, Jyri ja Anna Mäkelä
***
Kahvitarjoilu (sivistyslautakunta tarjoaa)
Museotuvassa voi katsoa videota metsästämisestä pystykorvan kanssa.

Tervetuloa!

Lestijärven sivistyslautakunta
KUNNANTOIMISTON KESÄ
KUNNANTOIMISTO ON SULJETTU 9.7. – 27.7.

SOSIAALITOIMISTON PÄIVYSTYS
Kiireellisissä sosiaalihuollon asioissa avun tarvitsijat voivat ottaa yhteyttä Kotipirttiin, josta asia hoidetaan
eteenpäin tilanteen mukaan. Kotipirtti: 06-8889 250.

TERVEYSKESKUS
Terveyskeskuksen toiminta kesän aikana:
• 2.7. – 27.7. avoinna ma, ke ja pe 7.30 – 12.00 ja ti, to 7.30 – 15.30
• 30.7. alkaen avoinna jälleen normaalien aukioloaikojen mukaan
- lääkärin vastaanotot toimivat koko kesän pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin
- laboratorio avoinna normaalisti ma ja ke 7.00 – 8.30
- hoitajien aamuvastaanotot ma - pe 7.30 – 10.00
Hammashoitola suljettu ajalla 5.7. – 7.8.
- kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Toholammin Hammashoitolaan puh. 8885 340 tai
Kinnulan Hammashoitolaan, puh. 044-4596326.

Lomatoimiston yhteystiedot kesäaikana
Toholammin ja Lestijärven kunnantalot ovat suljettuina 9. – 29.7.2007.
Kunnantalojen kiinnioloaikana johtava lomittaja päivystää puhelimitse
arkipäivisin klo 10 – 14 p. 044 – 7885 223. Toimistolla ei ole päivystystä,
koska johtavat lomittajat tekevät tilakäyntejä ja lomitustyötä.
Kunnantalojen kiinnioloaikana työselosteita ym. voi jättää kuntien postilaatikkoihin tai lähettää
postitse Toholammin lomatoimistoon os. Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI.

KIRJASTO
Kesäaukioloajat 1.6. alkaen
PÄÄKIRJASTO
ma 13.00 – 19.00
ti 11.00 – 15.00
19.00
ke 13.00 – 19.00
to 12.00 – 16.00
pe 12.00 – 17.00

SYRIN LAINAUSASEMA
ti 3.7. 17.7. 31.7. 14.8.
klo 18.00 – 20.00

Aurinkoista kesää – kalasta kirjastoverkossa!

YLI-LESTIN LAINAUSASEMA
Heinäkuussa suljettu
2.8. alkaen avoinna torstaisin klo 17.00 –

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan laajennuksesta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen
valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-15.7.2007 välisenä aikana (14 vrk) osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta. Samalla kuulutetaan kaavoitettava alue ja kaavan laatija Jukka Kurttila.
Laajennusalue sijaitsee Lestijärven itärannalla ja koskee tilaa Hietalahti 66:9. Ranta-asemakaavan
laajennuksella on tarkoitus liittää tila mukaan Lestijärven ranta-asemakaavaan.
Kunnanvirastossa esillä olevan luonnoksen pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee.
Kirjalliset huomautukset kaavamuutoksen osalta osoitetaan Lestijärven kunnanhallitukselle (Lestintie 39,
69440 Lestijärvi).
Lestijärvi 29.06.2007

Kunnanhallitus

Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 27.7.2007 mennessä

LÄHIHOITAJAN toimen kotipalvelussa

1.9.2007 alkaen.

Pätevyysvaatimuksena perushoitajan, apuhoitajan tai lähihoitajan tutkinto; suuntautumisvaihtoehtona
sairaanhoito ja huolenpito tai vanhustyö tai perhetyö. Oman auton käyttömahdollisuus edellytyksenä
valinnalle. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Lestijärven kunnan perusturvalautakunnalle os. Lestintie
39, 69440 LESTIJÄRVI. Lisätietoja: Kotipirtti, puh. 06-8889 250.

VAPAA-AIKATOIMI
PYÖRÄILYKAMPANJA 1.5.-30.7.2007
Jokainen saa merkitä yhden suorituksen / päivä. Suoritukseksi hyväksytään vähintään 5 km:n pyöräily tai 3
km:n rullaluistelu. Ala-aste ikäisiltä ja nuoremmilta hyväksytään lyhyemmät matkat.
Suoritusvihkot löytyvät:
- Yli-Lestillä työväentalon seinässä olevasta kuntolaatikosta
- Kirkonkylällä kunnantoimiston seinässä olevasta kuntolaatikosta
- Syrissä koulun seinässä olevasta kuntolaatikosta
(HUOMAA VAIHTUNUT PAIKKA )
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan hyviä palkintoja ja voittajakylä saa haltuunsa vuodeksi
kiertopalkintopokaalin. JA EIKU RULLAILEMAAN…
NAISTEN RANTALENTOPALLOA Parannassa keskiviikko iltaisin klo 18.30.
YLEISURHEILUKISAT
urheilukentällä tiistai-iltaisin; 17.7.
31.7.
7.8.
14.8.
Ilmoittautumiset klo 18.15, kisat alkaa 18.30. Sarjat: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 v. . Naisille ja miehille omat sarjat
31.7. Lajeina: juoksu / kenttälaji. Vanhemmat suurella joukolla mukaan, toimitsijoita tarvitaan !

URHEILUKOULU
10.7. jalkapalloa sekä yu-harjoitteita opastamassa mm. Mirva Paloranta ja Helena Änäkkälä.

SOSIAALIPÄIVYSTYS 6.8.2007 ALKAEN
Keski-Pohjanmaan maaseutualueen sosiaalipäivystys aloittaa toimintansa 6.8.2007, mistä lähtien
sosiaalityöntekijä päivystää virka-ajan ulkopuolella kiireellisiä sosiaalisia hätätapauksia varten.
Hätätilanteissa asukkaat voivat ottaa yhteyden yleiseen hätänumeroon 112. Päivystysringissä ovat
mukana seuraavat kunnat: Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Perho,
Toholampi, Ullava ja Veteli.
Sosiaalipäivystys vastaa tilanteisiin, jossa on kyse mm.
LASTENSUOJELUN TAI MUUN HUOLLON TARPEEN SELVITTÄMINEN
 Jos lapset tai muut huoltoa tarvitsevat jäävät sitä vaille hoitajan tai huoltajan päihteidenkäytön,
tapaturman, mielenterveysongelmien, sairauskohtauksen, itsemurhan tai muun äkillisen kuoleman takia tai
vanhemmat ovat rikoksen takia pidätettynä
 Väkivalta tai sen uhka, josta seuraa esimerkiksi äkillinen yösijan puute
 Lapsen/nuoren oma päihde- tai huumeongelma tai lapsi vakavasi muutoin vaarantaa kasvunsa ja
kehityksensä
ÄKILLISEN TILAPÄISMAJOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN
 esim. huoneistopalo, perheväkivalta, onnettomuustilanteet, evakuointi, ympäristöonnettomuudet
TRAUMAATTISET JA ÄKILLISET TAPAHTUMAT JA ONNETTOMUUDET
 esim. kuolemantapaus perheessä, päivystäjä ohjaa tarvittaessa kriisiryhmään

TONNITALKOOT 2007
HAASTEESEEN VASTANNEET

HAASTETUT

Marja Sassali
Kimmo Ahonen
Regina Rantamäki
Virpi Jokela
Ritva Valtonen
Tauno Rentola
Henri Kivelä
Hannele Tuikka
Jari Tiala
Tuija Pekkarinen
Raija Syri
Matti Peritalo
Raita Pyhälä
Matti Pyhälä
Niina Nevala
Vappu Jokela
Jorma Peritalo
Eija Pekkarinen
Olli Pirkkanen
Lähteinen
Ritva Keski-Sämpi
Anna-Kaarina Uusitalo

Tiltu, Mattu, Aikku
Lauri Nevala, Timo Syrjälä, Arto Hietapakka
Arja Lindholm, Sinikka Jämbäck, Sanni Kiiskilä
Timo Tuikka, Kari Jussila, Kaisu Valtonen
Aleksi Änäkkälä, Janne Väisänen, Ilpo Korkeaniemi
Tuulikki Ahonen, Marja Sassali, Sirkka Brandt
Ossi Jokela, Timo Tuikka, Jorma Tiala

Per-Olof Moberg, Pekka Kangasvieri, Esko
Piia Sorvoja

Kiitoksia kaikille haasteeseen vastanneille!

LESTIJÄRVEN DIABEETIKOT
TEATTERIMATKA ESKOLAN KESÄTEATTERIIN
Osuuskuapan Maria –komedia 12.7. klo 19.00. Teatterilippu 10 €/hlö. Yhteislähtö torilta klo 17.30.
Ilmoittautumiset 10.7. mennessä Raija Brandt puh. 0400 561977. Matka avoin kaikille.
LAULUILTA PARANNAN RANNASSA
Jaakonpäivänä 25.7. klo 18.00. Ohjelmassa yhteislaulua ja kilpailuja.
Puffetti: makkaraa, kahvia, mehua ja lättyjä. Illan kohokohtana: Jaakko heittää kylmän kiven järveen.
Vieraita mahdollisesti tulossa naapuripitäjistä. Tervetuloa! Säävaraus!

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS
KOTISEUTUMARKKINAT
lauantaina 28.7.2007 klo 10.00 – 14.00 kotiseutumuseon pihamaalla
Myytävänä lesetijärveläisiä tuotteita, kalasoppaa ja nokipannukahvia. Haitarinsoittoa, arpajaiset.
Myyntipöytä 5 €. Tiedustelut Eeva Yli-Havunen puh. 050 4676966.

YLI-LESTI-SEURA
Jo perinteinen ILLANVIETTO
Anttilan riippusillalla pe 6.7. klo 19.00. Ohjelmassa: Haitarinsoittoa, yhteislaulua, tikanheittoa ym. ym.
Myytävänä: makkaroita, muurinpohjalettuja, mehua, arpoja. Tervetuloa!

OHJEITA VEDEN KÄYTÖLLE LEVÄESIINTYMIEN AIKANA
Sinilevä näkyy aluksi vesimassassa vihertävinä ”hippuina” ja nousee lopulta veden pinnalle levälautaksi.
Pahimmillaan leväkukinta muistuttaa vihreää maalia. Vanhetessaan se muuttuu sinivihreäksi tai jopa turkoosiksi.

Kun veden pinnalla on vihreä maalimainen levälautta, älä käytä tällaista vettä juomavetenä, sillä
keittäminen ei tuhoa levämyrkkyjä. Älä käytä sitä myöskään uima- tai löylyvetenä, äläkä päästä lapsia
tai eläimiä levämassan tahrimaan rantaan.
Herkkäihoiset voivat saada iho-oireita jo vähäisestäkin levämäärästä. Uinnin jälkeen on syytä huuhtoa itsensä
puhtaalla vedellä. Leväpitoista vettä ei pidä käyttää saunavetenä. Mahdolliset levämyrkyt hajoavat ja höyrystyvät
kiukaalla aiheuttaen vakaviakin hengitystieoireita. Sinilevämyrkky ei varastoidu kalan lihaan, joten kalaa voi syödä,
kun poistaa kalan sisäelimet, myös maksan. Sinileväpitoinen vesi on suuri riski kotieläimille. Ne saattavat juoda
runsaasti levää sisältävää vettä ja altistua myrkyille. Sinilevät ovat aiheuttaneet karjakuolemia myös Suomessa. Kun
levää on vedessä runsaasti, ei karjaa saa päästää veteen. Syötäviä kasveja ei pidä kastella leväpitoisella vedellä.
Salaatin ja muiden vihannesten lehdille sekä marjojen pinnalle saattaa jäädä levämyrkkyä. Vilja- ja perunapeltojen
sekä juurikkaiden kasteluun voi leväpitoistakin vettä tarvittaessa käyttää.
Myrkkyjen säilyminen vedessä levämassan kadottua riippuu useista tekijöistä, kuten levämassan määrästä, myrkyn
laadusta ja veden lämpötilasta. Veden vaihtuessa tehokkaasti myrkyt häviävät yleensä noin viikossa auringonvalon
ja bakteeritoiminnan vaikutuksesta. Suojaisissa ja tyynissä lahdissa, joissa veden vaihtuminen on hidasta, voivat
myrkyt säilyä kauemmin. Sinilevät tuottavat ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- ja maksamyrkkyjä. Iholla ja
silmissä sinilevät aiheuttavat kutinaa ja kirvelyä. Myrkyttömätkin sinilevät voivat aiheuttaa iho- ja
hengitystieoireita.

Vedessä esiintyvät suolistoperäiset bakteerit ja virukset voivat aiheuttaa pahoinvointia ja ripulia kuten sinilevätkin.
Tästä syystä järvivettä ei pitäisi sellaisenaan käyttää juomavetenä.
Iho-oireita voivat aiheuttaa myöskin limalevä ja järvisyyhy. Limalevä tarttuu iholle muodostaen limaisen kalvon,
joka kuivuessaan kiristää ja ärsyttää. Voi aiheuttaa ihon punoitusta ja kutinaa. Ei ole myrkyllinen. Järvisyyhyn
aiheuttavat eräät vesilinnun loisen toukat, jotka tunkeutuvat uimarin ihoon. Järvisyyhy ei ole vaarallinen, vaikka
kutina voi olla voimakastakin. Vältä uimista ruovikkoisessa, matalassa vedessä.
Lisätietoja saa Jorma Turuselta 040 3008270

KIISTON NUORET URHEILIJAT
Piirihuipentuma 9-11 v ma-ti 16.-17.7. klo 17.30 Ylivieskan urheilupuisto
1.päivän sarjat ja lajit:
2. päivän sarjat ja lajit:
T/P9 40m, 1000m, korkeus, kuula
T/P9 600m kävely, pituus, junnukeihäs
T/P10 60m, 1000m, korkeus, kuula, keihäs
T/P10 60m aj, 1000m kävely, pituus, kiekko
T/P11 60m, 1000m, korkeus, kuula, keihäs
T/P11 60m aj, 1000m kävely, pituus, kiekko
Ilmoittautuminen 13.7.2007 mennessä
• Tarmo Kontio, Vilintie 6, 84100 Ylivieska,
• email: yleisurheilu@ylivieskankuula.com, Yhdyshenkilö Asko Polvi 044 0689578
YU-passi pitää olla maksettuna!!!!
Piirihuipentuma 12-15v to-pe 2.-3.8.2008 klo 18.00 Tuiskulan urheilukenttä
1.päivän sarjat ja lajit
T/P12, T/P13 60m, 1000m, korkeus, kuula, keihäs
T/P14, T/P15 100m, 800m, 200m aj, korkeus, kolmiloikka, kuula, keihäs
2.päivän sarjat ja lajit
T/P12, T/P13 200m, 60m aj, 2000m kävely, seiväs, pituus, kiekko, moukari
T/P14, T/P15 300m, 2000m, 3000 m kävely, 80/100m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari
Ilmoittautumiset 27.7. mennessä email: esa.leskela@nic.fi
Tiedustelut Esa Leskelä 050-4007633

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Perjantaina 6.7.2007 toripäivä Salen pihalla. 4H-nuoret mukana myymässä leivonnaisia.
Tonnitalkoisiin on ilmoittautunut useita nuoria. Työpaikkoja vain puuttuu. Ota yhteyttä jos olet valmis
tarjoamaan nuorelle töitä kahdeksi viikoksi. Työntilaajaosuus tonnitalkootyöstä on 180€/60,5h.
4H-kerhot kesälomalla koulujen alkuun saakka.
Elintarvikehygieniapassikoulutus 13 – 29-vuotiaille elokuun alussa, mikäli ilmoittautuneita riittävästi.
Koulutuksen hinta 15€ 4H-jäseniltä, muilta 20€. Ilmoittaudu ennakkoon Hennalle!
Kesäkerho on päättynyt. Kerhoon jääneitä vaatteita (v.sin. lippis, tyttöjen paita, muutamia sukkia) voi
kysellä päiväkodilta.
TOP-tehtäviä voit tehdä myös kesän aikana. 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.

4H-toimisto lomalla 9. – 22.7.2007.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

MUSIIKKIELÄMYS KOTIPIRTISSÄ
tiistaina 17.7.2007 klo 13.30 Rolf Virtanen esittää
ikivihreitä, vanhoja kansanlauluja sekä
hengellistä musiikkia.
Tilaisuudessa lauletaan myös yhteislauluja.
Arvontaa (arvat 1€/kpl) ja kahvitarjoilu. Kaikki tervetuloa!

