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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan laajennuksen vireille tulo.
Teknisessä toimistossa on tullut vireille Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus koskien tilaa
Jokela 11:126. Laajennuksella mahdollistetaan uusien luontoarvoja kunnioittavien lomaasuntojen rakennuspaikkoja, samalla kuulutetaan kaavan laatija ja aluerajaus. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 6. - 19.11.2015 Lestijärven kunnanvirastossa.
Suunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide 19.11.2015 klo
15.30 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Aineistoon voi
tutustua myös kunnan kotisivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Lestijärvi 05.11.2015

Kunnanhallitus

TEKNINEN TOIMI
VESIMITTARILUKEMAT
Vielä on vesimittarilukemia saamatta. Pyydämme teitä
kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan vesimittarilukemanne mahdollisimman pian,
viimeistään pe 13.11.2015 kunnantoimistoon
puh. 040 6504 207 tai 06 8889 111.
Määräajan jälkeen laskutamme mahdolliset ilmoittamatta jääneet lukemat arvion perusteella.
Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat

Ma 13.00 – 19.00
Ti Suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 10.00 – 16.00
Pe 11.00 – 15.00
Arkipyhienaattona
klo 10.00 -14.00

Poistomyynti jatkuu, uusia kirjoja
myytävänä!
0,50€/kpl ja 3€/pussi
Maire Kangasvieren
öljyvärimaalausten näyttely
20.11. saakka.

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2016
Kunnanhallitus päätti julistaa vuoden 2016 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 27.11.2015 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta,
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Jarmo Kanninen puh. 040 0329 525

VAPAA-AIKATOIMI
Lestijärven Joulunavaus to 26.11.2015 klo 18.00
Tapahtumassa mm.

* Jouluvalojen sytyttäminen
* Tervehdyssanat
* Glögi- ja puurotarjoilu
* Joulupukki
* Joulupolku
Joulunavauksen tarkemman ohjelman löytää myöhemmin seinämainoksista, facebookista (Lestijärven
vapaa-aikatoimi) sekä Kasen tapahtumakalenterista.
Joulukorttipaja pe 20.11. klo 14.00 – 20.00 Lestin koulun käsityöluokassa.
Pajassa mahdollisuus valmistaa joulukortteja eri tekniikoilla. Pajamaksu 2€ + materiaalit. Materiaaleja
voi ostaa paikan päällä. Pajassa voi olla itselle sopivan ajan. Omat eväät mukaan. Ilmoittautumiset ke
18.11. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023 (tekstiviestillä parhaiten tavoittaa). Alle 10v huoltajan
kanssa.
Zumba ke 2.12. klo 18.00 Zumba ja klo 18.45 lihashuolto.
Osallistumismaksu 3€ / ohjaus tai illan molemmat ohjaukset yht. 5€. Ohjaajana Johanna Skantz.
Kuntokampanja 1.9. - 30.11.2015.
Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortin voi noutaa kunnantoimiston neuvonnasta, kirjastosta, kuntosaleilta tai tulostaa netistä www.lestijarvi.fi. Kuntokortit
palautetaan 4.12. mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien kuntokortin palauttaneiden kesken arvotaan
lahjakortti ym. tuotepalkintoja. Lisätietoja vapaa-aikatoimesta puh.050-4437 023.

INFLUENSSAROKOTUKSET LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUKSESSA VUONNA 2015
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 miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

ROKOTUKSIA ILMAN AJANVARAUSTA ANNETAAN:
torstaina
19.11. klo 9:00-15:00
torstaina
26.11. klo 12:00-16:00
keskiviikkona 9.12. klo 8:00-12:00
Jos edellä mainitut rokotusajat eivät sovi, ota yhteyttä neuvolaan, puh. 040-8044600. Lisätietoja rokotuksista
voit kysyä terveydenhoitajalta.
Kotisairaanhoidon asiakkaat saavat influenssarokotuksen normaalien kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä.
Riskiryhmiin kuulumattomat henkilöt voivat saada rokotteen apteekista reseptillä ja käydä pistättämässä sen
neuvolassa rokotuspäivinä. Reseptin saamiseksi ota yhteyttä neuvolaan yllä mainittuun numeroon.

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 1.
2h+kk
44,5 m2
vuokra
279,46 €/kk
Asunto A 2.
2h+kk
44,5 m2
vuokra 279,46 €/kk
Asunto A 4.
2h+kk
44,5 m2
vuokra 279,46 €/kk
Asunto B 1.
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
Asunto B 2.
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
Asunto B 3.
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
2
Asunto B 5.
1h+kk
34,6 m
vuokra 217,29 €/kk
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)
Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 040-0329525.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.00 – 15.00 Lestin koululla. Ohjaajana Henna Haka. Kokoonnutaan käsityöluokassa.
Yli-Lestin 4H-kerho tiistaisin klo 15.00 – 16.30. Ohjaajana Kaija Vilponen-Liimatainen.
Kerho Kaijan kotona.
Nenäarpoja myynnissä kirppiksellä!!! Huimia palkintoja, katso lisätietoja netistä:
www.nenapaiva.fi/arpajaiset
Ostosretki Kuopion Ikeaan ja Matkus Shopping Centeriin
Lauantaina 14.11.2015
Lähtö klo 7.00 Toholammilta, klo 7.30 Lestijärvi,
Kauppisen huoltoasema, klo 7.50 Reisjärvi
Matkan hinta 20€/4H-jäsenet ja 25€/ei jäsenet
Paluumatkalle klo 17.00, yksi pysähdys meno- ja paluumatkalla.
Ilmoittautumiset 10.11. 2015 mennessä p 0500 971 179 /Henna
Retki Joulupukin Pajakylään ja/tai Santa Parkiin Rovaniemelle
Lauantaina 21.11.2015
Lähtö klo 6.00 Lestijärvi, Parila klo 6.30 Toholampi
Matkan hinta 25€
Paluumatkalle lähdemme n. klo 17.00, yksi pysähdys meno- ja paluumatkalla
Ilmoittautumiset 16.11.2015 mennessä p. 0500 971 179 / Henna
Alle 12-vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

06.11. – 09.11
13.11. – 16.11.
20.11. – 23.11.
27.11. – 30.11.
04.12. – 07.12.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

HUOMIOIKAA SEURAAVAA: KELA-KYYTIEN TILAUKSET puh. 0100 85 444
puhelun hinta 1,42€+pvm. Pyytäkää keskusta välittämään Lestijärven taksi!

LANTA-ASIAA
Valtioneuvosto on muuttanut nitraattiasetusta joka koskee mm. lannanlevitystä, käsittelyä ja varastointia.
Muutokset tulevat voimaan heti. Muutosten myötä kuormausalustojen pohjavaatimuksia muutettiin siten,
että tiivispohjaisuuden sijaan kuormausalustojen tulee olla kovapohjaisia. Kovapohjaisuuden vaatimusta
sovelletaan 1.1.2016 lähtien.
Kompostin sekä kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 prosenttisten pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden ja lantojen varastointi aumassa työteknisestä syystä sallitaan nyt myös marraskuun ja tammikuun välisenä aikana. Aumavarastointiaikaa rajoitetaan kuitenkin niin, että auma voi olla pellolla enintään
vuoden sen perustamisesta. Lisäksi aumavarastoinnin edellytyksiä helpotettiin siten, että yhteen aumaan
voidaan sijoittaa joko vähintään yhden hehtaarin alalle tai koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta tai lantaa. Ilmoitus lantapatterista tehdään kunnan ympäristöviranomaiselle ympäristöministeriön laatimalle lomakkeelle ennen auman tekemistä, joka on pian saatavilla
ympäristöministeriön verkkosivuilla. Lue ympäristöministeriön sivuilta http://www.ym.fi/fifi/Luonto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Nitraattiasetuksen_valmistelu
Asetukseen lisättiin myös lannan levityspoikkeus, mikä mahdollistaa lannan levityksen syksyllä vielä marraskuussa poikkeuksellisesta sääolosuhteesta johtuvasta syystä. Poikkeuksellisella sääolosuhteella tarkoitetaan tilannetta, jossa suuret sademäärät ja vähäinen haihdunta ovat estäneet lannoitteiden hyödyntämisen
ravinteena pellolla kasvukauden aikana. Poikkeuksellisesta lannan levittämisestä marraskuussa on tehtävä
ilmoitus kuntaan ympäristöviranomaiselle. Lanta voidaan levittää syksyllä 15.9. jälkeen sijoittavalla laitteella tai pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä.
Seuraa ajankohtaisia tiedotteita sivuillamme www.kaseka.fi

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Lestijärven alueelle myönnettiin 3 kpl ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia hakemuksen mukaisesti.
Aloitetaan jahti heti hirvijahdin päätyttyä 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. Erityisesti tiedot susihavainnoista tulee
ilmoittaa välittömästi petoyhdyshenkilöille. Susille tullaan hakemaan
kannanhoidollisia poikkeuslupia todennäköisesti yhteisluvalla kuten viime talvena.

Hirvipeijaiset
Yhdistys juhlii 70-vuotista taivaltaan hirvipeijaisten yhteydessä lauantaina 5. joulukuuta klo 11-15. Yhdistys
tarjoaa hirvikeiton ja lisukkeiden lisäksi täytekakkukahvit kaikille peijaisiin osallistuville. Paikalla myydään
arpoja ja päävoittona on mm. vasan takaronkka (paloiteltuna).
Tervetuloa!

Johtokunta

LESTIN WIRKEÄT Kotipirtillä
10.11. klo 13:00 Eläkeliitto
17.11. klo 13:00 Kotihoito
24.11. klo 13:00 Seurakunta
01.12. klo 13:00 Raija Heikkinen, senioritanssi
08.12. klo 13:00 Eläkeliitto
15.12. Joulujuhla; vietämme yhdessä kaikkien vetäjien kanssa
Aloitetaan Lestijärven kunnan sponsoroimalla kahvituokiolla!
Tarvitsetko kyytiä? Ole yhteydessä: Aimo Itäniemeen p. 0400 946670, Raija Heikkiseen (Yli-Lesti)
p. 040 5746171, Raija Brandtiin p. 0400 561977 tai Esko Lintilään p. 040 7530144

SUPERRUOKAA POHJOLASTA -RUOKAKURSSI
Syrin koululla ti 10.11 2015 alk. klo 10.00
Parhaat terveysvaikutukset löytyvät lähellä. Tule poimimaan superherkkujen parhaat palat!

HYVÄÄ LÄHIRUUASTA
Ruokakurssilla tutustutaan lähellä kasvaviin superruokiin, niiden terveyttä tukeviin ominaisuuksiin ja käyttöön ruuanlaitossa.
Saat kurssilta uusia ideoita ja vinkkejä siihen, miten lähiraaka-aineista loihditaan maukkaita ja terveellisiä ruokia. Kurssin järjestää Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset.
Kurssi kuuluu osana valtakunnalliseen Pohjolan superruuat lautasille -hankkeeseen, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

www.maajakotitalousnaiset.fi/superruoka
RUOKAKURSSI
Aika: 10.11.2015
Paikka: Syrin koulu
Hinta: raaka-ainemaksu 5 €
Mukaan kurssille tarvitset: esiliinan
Ilmoittautuminen mielellään Sirpa Parkkila p.
050 382 4594 tai Seija Varilalla p.0400 137 899
tai seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi

Tervetuloa mukaan!

Lestijärven Vasemmistoliitto ry;n

70-VUOTISJUHLA
la 7.11.2015 klo 13.00

Yli-Lestin Bingo on nyt

KINKKUBINGO

Yli-Lestin Työväentalolla
Juhlapuhe Martti Korhonen
Ykspihlajan Työväensoittajat

peli-illat maanantaisin klo 19.00
Yli-Lestin Työväentalossa
Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Juhlakahvitus
TERVETULOA!

Myyjäis-& Kirppistapahtuma
lauantaina 21.11.2015 klo 11-15.00
Lestin yläkoulun oppilaskunta järjestää liikuntasalissa
kirpputori ja myyjäistapahtuman.
Tule myymään ja tekemään löytöjä.
Pöytävuokra 7 euroa.
Pöytien varaukset tekstiviestillä
040-5932379 Noora Piispanen
Tervetuloa!

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Joutsen kahvipusseista
18.11 ja 2.12 klo 17.30 Lestin koululla kotitalousluokka. Kurssimaksu 5 euroa. Ilmoittaudu viim.
16.11.mennessä. Op. Paula Tiala
Tarvikkeet: Kahvipusseja, sakset, viivotin , pahvia, pyykkipoikia, eri-keeperiä,
mahdollisesti kuumaliimaa.

Suomen Keskustan Lestijärven paikallisyhdistys ry. SYYSKOKOUS
ma 16.11.2015 klo. 19.00 väestönsuojassa
Johtokunta
Lestijärven Kotiseutuyhdistys ry
SYYSKOKOUS
ke 25.11.2015 klo 19.00 Kunnantalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa!

Lestijärven Vasemmistoliitto ry:n
SYYSKOKOUS
su 22.11.2015 klo 15.00 Yli-Lestin Työväentalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat Tervetuloa
MTK-Lestijärven SYYSKOKOUS
ti 1.12.2015 klo 19.00 kunnanvirastossa
Paikalla myös tuottajaliitosta Jouni Jyrinki.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

