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Jaetaan kaikkiin talouksiin

puh. (06) 8889 111

Lestijärven kunta

8.6.2007
’

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:
• Kesäkuu avoinna normaalisti ma - to 7.30 – 15.30 ja pe 7.30-13.00
•

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.

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…

KÄVELYKAMPANJA 1.4.-30.4.07
Kävelijöitä 57, suorituksia 103.
Osallistujien kesken suoritettiin arvonta:
1. Kävelysauvat
Henna Honkaperä
2. t-paita
Sisko Hautala
3. sukat
Niina Tiala

JALKAPALLOKERHO
Sassalin Pekka pitää jalkkiskerhoa 12.-14.6. (ti-to) klo 13.00 – 15.00 urheilukentällä.
Torstaina kerhon päätteeksi jalkkisturnaus. Kaikki mukaan !

NAISTEN RANTALENTOPALLOA
Parannassa keskiviikko iltaisin klo 18.30.

YLEISURHEILUKISAT
urheilukentällä tiistai-iltaisin;
19.6.
3.7.
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 3.7., 31.7. Lajeina: juoksu / kenttälaji
Vanhemmat suurella joukolla mukaan, toimitsijoita tarvitaan !

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

UIMAKOULU 25.-29.6. Valkeisella
Vastuullisena opettajana Kaisu Valtonen. Ilmoittautuminen ennakkoon 18.6. mennessä
sekä lisätietoja Kaisu Valtonen, puh. 050-5418834.
Tasoryhmät: uimataidottomat ja uimataitoiset
Lestijärven kunta järjestää kyydityksen.

VUODEN 2007 ARAVA- JA KORKOTUKILAINOJEN HAKUAJAT
KUNNAN MYÖNTÄMÄT JA HYVÄKSYMÄT
UUDISRAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN
Korkotukilainat:
- omakotitalon rakentaminen ja perusparantaminen
Kunnalla on henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuutusta jäljellä 193.000,- euroa. Hakemus
tulee jättää kuntaan mahdollisimman pian.
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa Olavi Syriltä puh. 8889209 / 044-0688702 tai Jarmo Kanniselta, puh.
8889 206.
8.6.2007 Lestijärven kunnanhallitus

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

SYRIN LAINAUSASEMA
ti 5.6. 19.6.
3.7. 17.7. 31.7
14.8.

YLI-LESTIN LAINAUSASEMA
to 7.6. 14.6. klo 17.00 19.00
Heinäkuussa suljettu
2.8. alkaen avoinna torstaisin klo 17.00 –

klo 18.00 – 20.00

Aurinkoista kesää – kalasta kirjastoverkossa!

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulossa: LESTINPÄIVÄ 8.7.
Ohjelmassa koiratapahtuma, musiikkia, leippoisaa yhdessäoloa! Tarkemmin heinäkuun kuntatiedotteessa.
KOIRAJÄRVEN ERÄMAALAULUT -TAPAHTUMA
Lauantaina 16.6. klo 16.00 alkaen Salamäjärven kansallispuistossa Koirajärven kämpän maastossa. Juhla
alkaa klo 19.00, ohjelmassa mm. metsä- ja eräaiheisia yhteislauluja orkesterin säestyksellä, juontaa Jone
Nikula. Liput: aikuiset 7 € lapset alle 10 v 3 €. Lipun hinta sis. kahvin/juoman ja kastamisen.
Järj. Kivijärven Saunakylän kyläyhdistys & Metsähallitus.
Lestijärveltä ei järjestetä kyyditystä tapahtumaan, mutta aiheesta kiinnostuneet osallistukaa omin
kustannuksin!

KOTIPIRTTI
Kotipalvelu toimii kesäaikaan rajoitetusti
puh 044 0609250

MAASEUTUTOIMI
KASVINSUOJELURUISKUN TESTAUS 15.6.2007 klo 13.30-16.00 Lestijärvellä
Ympäristötuen sitoumusehtojen mukaan kasvinsuojeluruisku on testattava valtuutetulla testaajalla viiden
vuoden välein. Testauksesta tulee olla kirjallinen todistus. ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää
kasvinsuojeluruiskun testauksen perjantaina 15.06.2007 klo 13.30-16.00 Lestijärvellä P.Kauppisen
Huoltoaseman pihalla. Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä.
Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Lisätietoja Jouni Huhtalalta puh 020-747
3265, 040-512 3703 tai jouni.huhtala@proagria.fi.
ELÄINTEN POISTOILMOITUKSET
Jos viljelijä on hakenut sonnipalkkiota ja poistaa eläimen ennen kuin tilapitoaikaa on kulunut 2 kk, on
eläimestä jätettävä poistoilmoitus lomakkeella 124. Muussa tapauksessa tilalle tulee takaisinperintä tai
sanktio..
TILATUKI JA TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOILMOITUKSET 15.6.2007 MENNESSÄ KUNTAAN
Tukioikeuksien siirtoja on mahdollista tehdä. Siirto ilmoitetaan kuntaan lomakkeella 103B (liitteeksi esitäytetty
lomake 103A). Lomakkeita ei tarvitse palauttaa, jos ei tehdä tukioikeuksien siirtoja. Vuotta 2007 koskevat
tukioikeuden siirrot tulee ilmoittaa 15.6.2007 mennessä. Maataloustoimistosta kannattaa kysyä vuokrattavista tai
myytävistä tukioikeuksista. Sopimusmalleja löytyy maataloustoimistosta.

VILJAN SOPIMUSVILJELIJÖITÄ TARVITAAN
Raisio yhtymä on toteuttamassa suurta rehutehdasinvestointia Ylivieskaan. Sopimusviljelytuotannosta
kiinnostuneet viljelijät voivat ottaa yhteyttä Lauri Laajalaan, p. 044 439 4357 tai palauttamalla toukokuussa
viljelijäkirjeen mukana tulleen kaavakkeen.
TILANEUVONTAJÄRJESTELMÄ
Vuoden 2007 alusta lähtien viljelijällä on mahdollisuus saada tukea neuvontaan. Täydentävät ehdot ovat mm.
ympäristö- ja tilatuen sekä luonnonhaittakorvauksen ehtoina..
Täydentävät ehtojen neuvontaosiot:
1. hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus
2. ympäristösäädökset
3. eläinten tunnistus ja rekisteröinti
4. kasvinsuojeluaineet
5. elintarvikkeet
6. rehut
7. eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen
Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista on viljelijälle vapaaehtoista.. Viljelijälle maksettava tuki on korkeintaan
150 € neuvontaosiolta. Maatila voi saada tukea korkeintaan kahdesta neuvontaosiosta vuodessa. Tuki haetaan
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kahden kuukauden kuluessa neuvonnasta lomakkeella 364.
PINTA-ALATIETOJEN MUUTTAMINEN HAKUJAN JÄLKEEN 15.6.2007 SAAKKA
Muutokset pinta-aloissa, kasveissa ja 10 kuukauden hallinta-ajassa tulee tehdä kirjallisesti lomakkeella 117
viimeistään perjantaina 15.6.2007. Kylvöalailmoitusta ei voi jättää myöhässä, vaan 15.6.2007 jälkeen
toimitetut ilmoitukset hylätään. Myös peruslohkojen pinta-alojen muutokset 102C-lomakkeella on ilmoitettava
15.6.2007 mennessä. Viimeinen kylvöpäivä on kaikilla kasveilla 30.6.2007.

Mitä voi muuttaa?
Peruslohkon pinta-alamuutokset tehdään aina 102C-lomakkeella. Muutokset kasveissa ja kasvulohkojen
pinta-aloissa tehdään lomakkeella 117. Tilatuessa velvoitekesantoa voidaan ilmoittaa yli velvoitteen määrän.
Tällaisen alan on kuitenkin oltava täydentävien ehtojen mukaisesti nurmipeitteistä hoidettua viljelemätöntä
peltoa tai täydentävien ehtojen mukaan hoidettua kunnostustoimenpiteiden alaista peltoa. Kesantolajeja
voidaan muuttaa ja väärin ilmoitettuja kasvulohkojen pinta-aloja voidaan korjata. Yksittäisiä lohkoja
voidaan lisätä hakemukselle.
15.6.2007 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.
VIPU-PALVELUUN KARTTAPALVELU
Viljelijätietojen selailupalvelun Vipu-tunnuksen avulla voi selata tilansa tukitietoja ja tehdä sähköisen
sonnipalkkiohakemuksen. Nyt palvelua on laajennettu peltokarttapalvelulla, Vipukartalla. Palvelun avulla
tukia hakenut viljelijä voi selata peruslohkojensa ääriviivoja ortoilmakuvan kautta ineternetin välityksellä.
Kartan avulla on mahdollisuus tehdä etäisyys- ja pinta-alamittauksia, esim. kasvulohkomittauksia. Viputunnuksen jo omaavien ei tarvitse hakea uutta tunnusta. Tunnuksen saa maataloustoimistosta täyttämällä
lomakkeen 405A. Lisätietoja maataloustoimistosta.
YMPÄRISTÖTUEN LISÄTOIMENPITEISIIN MUUTOKSIA
Maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteisiin tehdään muutoksia komission kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella. Muutokset koskevat kahta lisätoimenpidettä. Peltojen kasvukunnon parantamista koskeva
lisätoimenpide poistuu ja ravinnetaseiden ehtoja muutetaan.
Lisäksi täydentäviin ehtoihin lisätään viljelykierron parantamiseksi ehto, jonka mukaan jokaisella
maatilalla on oltava viljelyksessä kaksi kasvilajia tai muuta pellon käyttö- tai hoitomuotoa. Pienin
kasvulohko, joka voidaan hyväksyä kasvilajiksi tai pellon hoito- tai käyttömuodoksi on viisi aaria. Ehto tulee
voimaan 1.8.2007 lähtien. Se ei tule koskemaan tiloja, joiden kaikki pellot ovat nurmena. Käytännössä ehto
tulee huomioida syysviljoja kylvettäessä.
Peltojen kasvukuntoa koskeva toimenpide on poistettu, koska komissio katsoi sen kuuluvan viljelijöiden
normaalin toiminnan piiriin. Ravinnetaselaskelmiin otetaan mukaan järjestelmä, joka kytkee taselaskelmat
käytettävään lannoitukseen. Ravinnetaselaskelmien liittyminen typpilannoituksen vähentämiseen aiheuttaa
sen, että typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla ja ravinnetase tulevat olemaan toisensa
poissulkevia lisätoimenpidevaihtoehtoja. Viljelijä ei siis voi valita näitä molempia lisätoimenpiteitä.
Muutoksilla ja tarkennuksilla ei ole vaikutusta tukitasoihin.
Korjatut sitoumusehdot ja korjattu sitoumuslomake (Lnro 111B) lähetetään keskitetysti kaikille
viljelijöille kesäkuun alussa. Korjattu sitoumuslomake on jätettävä kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2007. Viljelijät voivat valita tilatyypin ja uudet
lisätoimenpiteet ”tyhjältä pöydältä”, korjattujen sitoumusehtojen mukaisesti. Tila voi valita alueellamme 0-2
lisätoimenpidettä. MTK Keski-Pohjanmaa suosittelee ainakin yhden lisätoimenpiteen valitsemista ja sen
mukaan parhaimmalta vaihtoehdolta näyttää typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla.

SYRIN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Syrin kuntosalin asioista huolehtii:
Sirpa Parkkila puh. 050 3824594

SKI-TEAM
Lestijärven Ski-team järjestää perinteisen Beach Volley turnauksen
30.06.2007 parannan hiekoilla klo 10.00.
Osallistumismaksu 20 €/joukkue. Ilmoittautumiset 29.06 mennessä
Arttu 050-4023896, Toni 044-3225001
Paikalla voi myös kokeilla vesihiihtoa kelien salliessa.
http://www.kase.fi/~skiteam/

LESTIJÄRVEN KIISTO / Urheilujaosto
VALKEISEN VAELLUS pe 8.6.2007 klo 19.00
Lähtö Valkeisen leirintäalueelta klo 19.00, matka Valkeisjärven ympäri 5,5 km.
Mahdollisuus: uida, saunoa 4 €/hlö, paistaa makkaraa (omat eväät)
Osallistujien kesken arvontaa!
PIIRIKUNNALLISET YLEISURHEILUKISAT ma 2.7.2007 klo 19.00 kk:n kentällä
Sarjat / lajit: T/P 7
40 m, pallonheitto
T/P 9
60 m, pituus
T/P11
60 m, pituus
P13
100 m, keihäs
T13
100 m, korkeus
T/P15
100 m, keihäs
N
korkeus, keihäs
M
1500 m, pituus
N/M
SAAPPAANHEITTO
Ilmoittautumiset klo 18.30 mennessä. Osallistumismaksu 4 €/laji ja 6 €/ 2 lajia, seuran jäseniltä ei
osallistumismaksua. Lisätietoja Kimmo Ahonen puh. 0440 705876.
Puffetti!
TERVETULOA!

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
JÄSENMAKSU
Varmistat jäsenyytesi Lestijärven Vanhustenkotiyhdistys ry:ssä maksamalla jäsenmaksun vuodelta 2007
yhdistyksen tilille Op 547112-22874. Tuet samalla yhidstyksen toimintaa.
Jäsenmaksun määrä on 5,- henkilöjäseneltä ja 17,- euroa/vuosi yhteisöjäseneltä.

TIETOVERKKOKAAPELIN NÄYTÖT
Kaivuutöitä aloittaessasi (kyläverkkot) tarkista kaapelin sijainti ja pyydä ilmainen kaapelin näyttö Jussilan
Sähköltä, puh. 0500 369 527. toivovat Kyläverkot ja KaseNet liikelaitos

KINNUS-KULJETUKSEN AIKATAULU
Kinnula - Kannus - Kinnula
Kinnula
Lestijärvi
Toholampi
Kannus (RAS)
--Kannus (RAS)
Toholampi
Lestijärvi (Parila)
Kinnula

Perjantai
19.20
19.45
20.20
20.45
--21.25
21.50
22.20
22.40

Sunnuntai (SS)
16.05
16.25
17.00
17.30
--17.45
18.10
18.35
18.55

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
"Japanilainen lyhty" –kurssi la 16.6. klo 10.00 - 13.00 yläasteella, tekninen luokka.
Kurssilla valmistetaan betonista irtopalasista yksinkertainen lyhty puutarhaa koristamaan.
Ota mukaan kuivabetonia 25 kg säkki/työ, muovia, suojakäsineet, heng.suojain, astia, jossa sekoittaa
betonin, mitta, maito- ym. purkkeja, muovirasioita, hiekkalelumuotteja, rautaverkkoa ja leikkurit. Alustoja
joilla työt voi kantaa kotiin kuivumaan.
Kurssimaksu 5 euroa. Op. Paula Tiala.
Ilmoittaudu ennakkoon opistolle viim. ke 13.6. mennessä p.044-4596261.

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
Kesäretki Vaasaan 06.-08.08.2007.
Tämän kesän retken teemme Vaasaan ja samalla tutustumme Etelä-Pohjanmaan lakeuksiin. Reittimme
kulkee Lapuan ja Ylistaron kautta Vaasaan. Paluumatka tehdään Vöyrin ja härmän häijyjen maisemissa.
Vaasassa yövymme Sokos-hotellissa ihan keskustassa. Matkalle osallistuvat veteraanien lisäksi puolisot,
lesket sekä myös kannattajajäsenet. Matkan omavastuuhinta 30,00€, on maksettava kesäkuun loppuun
mennessä tilille:
Lestijärven Sotaveteraanit ry, Op-Lestijärvi, 547112-59195. Majoitusjärjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen
30.06.2007 mennessä. Seppo 0400-680146, Martti 044-54394001.

Lestin alakoulun vappuarpajaisten onnelliset palkintojensaajat:
täytekakku
ruusupinssi

Piia Koski-Vähälä
Riina Sassali, Minttu Maunula, Johannes Ritola, Minttu Maunula, Jaana OjutkangasÄnäkkälä, Osmo Tuikka, Nea Jokela, Nea Jokela
lokerikko
Lea Pihlainen
kahvipaketti
Matti Änäkkälä
suklaalevy
Pipsa Valtonen, Johannes Ritola
vuokakakku
Emilia Hirvinen
puutarhahanskat Roni Brandt
sukat
Kalervo Koskela
kirjepaperia
Jesse Salo
kynttiläsetti
Kalervo Koskela
munkit
Jesse Salo, Juhani Olkkola, Teemu Rannila
pullat
Juha Koskela, Jani Tuikka
keksit
Karri Ala-Korpi, Esko Koski-Vähälä, Sirkka Brandt
torttu
Laila Ala-Korpi, Merja Untinen, Reetta Sassali

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 vihan- nesten lehdille sekä
marjojen pinnalle saattaa jäädä levämyrkkyä. Vilja- ja peruna- peltojen 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 tai Maire Niemelältä 040 3008273

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS
KOTISEUTUMARKKINAT
Kotiseutuyhdistys järjestää kotiseutumarkkinat kotiseutumuseon pihalla lauantaina 28.7.2007. Myyjiksi
toivomme nimenomaan lestijärveläisiä käsityöntekijöitä, nikkareita, leipojia, kalastajia, perunankasvattajia,
vihannesviljelijöitä, marjankasvattajia ym. ym. Yhteyshenkilö Eeva Yli-Havunen puh. 050 4676966.
LESTIN MUTTI
Lestin Mutti ilmestyy 23. kerran loppusyksystä. Mutin toimituskunta odottaa Teiltä juttuja vanhemmista ja
uudemmistakin asioista, myös runot ovat tervetulleita. Vanhojen valokuvien aukeamalla julkaisemme kuvia
hevosista ja hevosmiehistä. Myös muut vanhat valokuvat ovat tervetulleita.
JÄSENMAKSU
Kotiseutuyhdistys toivoo mahdollisimman monen kotiseututyön ystävän maksavan kotiseutuyhdistyksen
jäsenmaksun 5 € Osuuspankin tilille 547112-518170.

TONNITALKOOT 2007
HAASTEESEEN VASTANNEET
Susanna Hakala
Saila Salminen
Jaana Lintilä
Helena Granlund
Liisa ja Juhani Honkala
Jaakko Ritola
Tiina Kinnunen
Harri Tuikka
Pentti Untinen
Timo Hietapakka
Pirkko Hietapakka
Leena Koivisto
Sirkka-Liisa Brandt
Päivi Koski-Vähälä
Jorma Koski-Vähälä
Liisa Pekkarinen
Tuula Virkkala
Pekka Tuikkanen
Marko Jussila
Elvi Tainio
Linda Otsing
Anna-Liisa Kiviniemi

HAASTETUT
Niina Nevala, Anna-Kaarina Uusitalo, Kimmo Hakala
Tellervo Ala-Korpi, Hanna Koski-Vähälä, Taina Lappi
Regina Rantamäki, Ritva Keski-Sämpi, Maila Peltola
Vappu Jokela, Eeva-Liisa Hietapakka, Hannele Tuikka
Olavi Syri, Jarmo Salo, Tommi Lappi
Jukka Jokela, Juha Nevala, Mikko Uusitalo
Alpo Pekkarinen, Matti Pyhälä, Eetu Kainulainen
Jorma Koski-Vähälä, Olli Pirkkanen, Harri Ala-Korpi
Kirsi Pihlainen, Päivi Koski-Vähälä, Liisa Patana
Teija Tiala, Ritva Valtonen, Tuija Pekkarinen
Virpi Jokela, Arja Tuikka, Kirsi Brandt-Hirvinen
Jorma Peritalo, Matti Peritalo, Hannele Hylkilä
Ville Koski-Vähälä, Olli Pirkkanen, Juha Koskela
Matti Syri, Jouko Vertala, Tauno Rentola
Maila Peltola, Tiina Hirvikoski, Tommi Lappi
Pirkko Hietapakka, Eija Pekkarinen, Hannele Hylkilä

Putkiasennus Muli Oy on ottanut osaa tonnitalkoot-haastekeräykseen 100 eurolla.
Oikaisu: Edellisessä kuntatiedotteessa oli Raimo Savolainen haastanut Raino Oikarin (ei Raimo).
Pahoittelemme virhettä!
Kiitoksia kaikille haasteeseen vastanneille!

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Rautaromun keräys on päättynyt. Romujen tuonti keräyspaikoille ehdottomasti kielletty!
Kiitoksia kaikille keräykseen osallistuneille, palataan ensi vuonna asiaan!
Valtakunnallista puutarhapäivää vietetäänTaimienvaihtoillan merkeissä perjantaina 8.6.2007 kirkonkylän
koulun pihalla klo 18 – 20. ” Tuo turpas tullessas, vie taimi mennessä”. Toki taimia voi myös ostaa, hinta
1€/kpl, tuotto kesäkerholle. Paikalla puutarhaneuvontaa, puutarhuri Anna-Liisa Kiviniemi.
Särkänniemipäivä maanantaina 11.6.2007. Linja-auto lähtee Kauppisen huoltoaseman pihalta klo 6.50.
Ilmoittautuneet, olkaa ajoissa paikalla!
Olethan muistanut maksaa vuoden 2007 jäsenmaksusi? Vain maksaneilla jäsenillä on
tapaturmavakuutus yhdistyksen tapahtumissa ja joihinkin tapahtumiin pääsevät osallistumaan vain
jäsenet! Jäsenmaksu tälle vuodelle on 30€/perhe, voit maksaa sen tilillemme 547112-518147.
4H-tuotteita voi tilata yhdistyksen kautta, käy tutustumassa tuotteisiin http://www.4h.fi/kauppapaikka
Puutarhajyrsintä, kylvökonetta ja raivaussaksia vuokrataan!
TONNITALKOOTYÖPAIKKA ilmoituksia otetaan vastaan.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

KOULUTOIMI
Alaluokan hymytyttö: Vilma Hirvinen. Alaluokan hymypoika on Teppo Syri.
Keskiluokan hymytyttö: Mirka Mäkelä. Keskiluokan hymypoika: Elias Ritola.
Hymypatsaat: Koko koulun hymytyttö: Elli Tiala Koulun hymypoika: Tommi Ala-Korpi.
Matematiikkakisan voittaja: Oskari Kunelius.
Alakoulun shakkimestaruus: Pronssia Johannes Ritola, hopeaa Valtteri Syri ja kultaa Jyri Mäkelä.
Esko Yli-Havusen muistorahaston stipendi: Piia Koski-Vähälä.
Yläkoulun oppilaskunnan stipendit: puheenjohtaja. Essi Hautala, sihteeri. Carolin Otsing ja rahastonhoitaja. Tea Kangasvieri.
Taloustaitokilpailu: 1. Reima Savolainen, II Joonas Hietapakka III Carolin Otsing.
Metsävisa: Mirjami Syri.
Englannin kielen palkinnot: Annika Kiiskilä, Essi Hautala ja Eetu Koivisto.
Saksan kielen palkinnot: Tea Kangasvieri ja Essi Hautala.
Ruotsin kielen palkinnot: Tea Kangasvieri, Hanne-Kaisa Rautapuro ja Carolin Otsing.
Puusepänliike Hirviset OY:n palkinto käden taidoista: Valtteri Koskela.
Osuuspankin ryhtipalkinto: Joonas Tuikkanen.
Väinö Hautalan muistorahastaon stipendi: Tea Kangasvieri ja Essi Hautala.
Priimusstipendit: 7. lk: Enni Kuusela ja Eino Haasiomäki. 8. lk: Mirjami Syri.
Päättöluokan priimusstipendi (Lahjoittaja LC Lestijärvi):Carolin Otsing.
Yli-Lestin koulun hymytyttö: Julia Liimatainen, Yli-Lestin koulun hymypoika: Roope Tiala
Yli-Lestin koulun matematiikkakisan voittaja: Joel Tuikkanen
Löydetty Lestin koulun pihalta päättäjäispäivänä Abloy-avain. Avainta voi kysellä rehtorilta.

LESTIJÄRVEN 4H
KESÄKERHO 6-12 -VUOTIAILLE
Kesäkerho alkoi 5.6.2007 klo 11.30 keskuskoululla. Kerhoa pidetään kesäkuun ajan
(5. – 29.6.) joka arkipäivä klo 11.30 – 15.30. Lapsille tarjotaan kesäkerhossa välipala, jonka hinta on
1€/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
ELINTARVIKEHYGIENIAPASSIT NUORILLE
Koulutus on tarkoitettu 13–29 -vuotiaille nuorille. Koulutus järjestetään tiistaina 12.6. keskuskoululla
(fysiikan luokka) klo 10.00 – 14.00. Koulutuksen hinta on 20€/hlö, 4H-jäseniltä 15€/hlö. Koulutukseen
pääsee mukaan 15 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 4H-toimistoon Hennalle p. 0500
971 179 maanantaihin 11.6. mennessä.

