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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

ONNITTELUT KAIKILLE OPISKELUPAIKAN SAANEILLE!
Syksy tulee ja opinnot alkavat monelle uudelle Lestijärveläiselle
opiskelijalle. Aloittelevalle opiskelijalle moni asia on uutta. Opintojen
aloittamiseen liittyy myös valintoja. Näistä yksi liittyy kotipaikanvalintaan.
Säilyttämällä muuttoilmoituksessa asuinpaikkanne Lestijärven kunnassa olette oikeutettuja samoihin etuuksiin opinto- ja asumistuen
suhteen kuin siinäkin tapauksessa, että valitsette muuttoilmoituksessa asuinpaikaksenne uuden opiskelupaikka-kunnan.
Muuttoilmoituksessa kysytään, onko uusi asuinpaikka tilapäinen vai
pysyvä? Rastittamalla kohdan - tilapäinen - säilytätte edelleen Lestijärven kunnan jäsenyyden. Kuntamme jäsenenä tuette paikkakuntamme julkisten palvelujen säilymistä. Valtionosuudet, joilla palvelumme suurelta osaltaan rahoitetaan ovat sidottuja kunnan asukasmäärään. Asuinpaikkakuntanne valinnalla opis-keluaikana on merkitystä vanhempienne ja muidenkin kuntalaisten palveluiden rahoituspohjalle.
Suomen koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on korostaa
osaamista ja tietoa, joka hyödyttää maan kaikkia alueita tasapuolisesti. Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta ja
kyvystä hyödyntää osaamista. Onnea opintoihin, olette tulevaisuuden tekijöitä!
Muualla opiskeleville Lestijärveläisille myönnetään vuosittain 168 euron stipendi.
STIPENDI TULEE HAKUUN VUODEN ALUSSA.

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
kesäkuu - elokuu

klo 17.00 - 19.30
KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat
Ma 13.00 – 19.00
Ti
suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 11.00 – 16.00
Pe 12.00 – 17.00
Kirjaston uutuushankintalistat löytyvät Netistä:
www.lestijarvi.fi/kirjasto/ uutuusluettelo.
Varauksia voi tehdä käymällä kirjastossa tai suoraan verkkokirjastoon:
https://anders.verkkokirjasto.fi/web/arena
Kirjaston myynnissä olevat poistokirjalistat löytyvät Netistä:
www.lestijarvi.fi/kirjasto/poistokirjat
Hyvää lukukesää! Kalasta kirjastoverkossa!

Vapaa-aikatoimi
Kuntoliikuntaa
*Maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosalivuoro kk:n kuntosalilla. Ei ohjattu.
Yleisurheilukisat ma 12.8. klo 18.30. Ilmoittautumiset viim. klo 18.15. Sarjat alle 3v.-13v.
Kuntaottelu Halsua-Ullava-Lestijärvi ke 21.8. Halsuan Käpylässä.
Sarjat ja lajit ilmoitetaan koulun kautta. Ilmoittautumiset maanantaihin 19.8. mennessä vapaaaikatoimeen puh. 050-4437023.
Kuntokampanja 1.9. - 30.11.2013. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen
liikuntasuoritus. Kuntokortin voi noutaa elokuun loppupuolella kunnantoimiston neuvonnasta, kirjastosta
tai tulostaa netistä www.lestijarvi.fi. Kuntokortit palautetaan 4.12. mennessä. Kaikkien kuntokortin
palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti ym. tuotepalkintoja. Lisätietoja vapaa-aikatoimesta puh.
050-4437 023.

klo 9.00 Markkinoiden avaus
klo 14.00 Veneen arvonta
klo 15.00 Markkinat päättyvät
Markkinoilla mukana mm. LeMu ry:n bändi, haitarimiehet
*************************************************************
klo 19.00 Muikkumessu kirkossa, Moberg ja Hurtig

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 06.00 SAAKKA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

09.08. – 12.08.
16.08..- 19.08.
23.08. – 26.08.
30.08..- 02.09.
06.09. – 09.09.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

Riistanhoitoyhdistys
Ampumakokeet ampumaradalla klo 10.00
la 10.8, la 24.8, la 14.9 ja 21.9.

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4. 2h+kk
44,5 m2
vuokra
272,79 €/kk
Asunto B 2. 1h+kk
34,6 m2
vuokra
212,10 €/kk
(vuokra ei sisällä lämmitystä - suora sähkölämmitys)
Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p.040-0329525.

TONNITALKOOTYÖRYHMÄ
Pihakirppis lauantaina 10.8.2013 klo 10.00 – 14.00 Kesäkirppiksen pihassa (Laasasen kiinteistö)
Tule myymään tarpeettomaksi jääneitä tavaroitasi. Ota mukaasi pöytä, teline tai viltti, johon saat myytävät
tavarat. Ole ajoissa paikalla, myynti alkaa klo 10.00.
Kahvitarjoilu!

LESTIJÄRVEN YMPÄRISTÖYHDISTYS
LESTIJÄRVI JÄLLEEN UHATTUNA!!!
Vapo aikoo käynnistää turpeennoston Teerinevalla. Meneillään oleva YVA –selvitys valmistuu syksyllä ja
lausunto-/kuulemiskierros alkaa vuodenvaihteessa. Tämä on viimeinen hetki vaikuttaa Vapon suunnitelmiin
ja estää turpeennosto Teerinevalla.
Voit vaikuttaa asiaan monin tavoin:
- liittymällä ympäristöyhdistyksen jäseneksi tai
- tukemalla yhdistyksen toimintaa pienellä avustuksella tai
- osallistumalla yhdistyksen talkoisiin/tapahtumiin.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat nettisivuiltamme www.prolesti.fi tai facebookista
ympäristöyhdistyksen ryhmästä, jossa voit esittää myös ajatuksia/kommentteja Lestijärven suojelusta.
Jäsenmaksun tai tuen voit maksaa tilille FI 15 5471220 0061 15
Tule mukaan! Tämä on meidän yhteinen asia!

PIDÄ HUOLI LESTIJÄRVESTÄ
JOKAMIEHEN VESIENSUOJELUOHJEET
-

Älä missään tapauksessa laske käymäläjätteitä järveen hajoituskaivonkaan kautta. Hajoituskaivolla
ei ole merkitystä vesistön rehevöitymisen estäjänä.
Älä johda saunavesiä järveen, vaan anna niiden imeytyä maahan.
Jos peset mattoja tai muuta pyykkiä järvessä, käytä ainoastaan mäntysuopaa tai saippuaa. Vesistölle
haitattomia synteettisiä pesuaineita ei ole.
Älä pese astioita järvessä äläkä kaada pesuvettä järveen.
Älä heitä kalanperkeitä järveen. Voit hävittää ne tehokkaammin hautaamalla ne maahan.
Älä käytä järveä muidenkaan jätteiden tai roskien kaatopaikkana.
Rantaviiva on järven luonnollinen suojavyöhyke. Älä haavoita sitä rakentamalla vesirajaan.
Järven terveys on verrattavissa elollisen olennon terveyteen. Älä yliarvioi järven kykyä kestää
ihmisen aiheuttamaa rasitusta terveyden murtumatta.
Muista, että järven ”terveydenhoito” on yksinkertaisempaa, halvempaa ja tuloksellisempaa kuin
”sairaanhoito”.
Ota yhteys muihin saman järven rannalla asuviin. Sopikaa vapaaehtoisuuden pohjalta tavoitteet,
joihin jokaisen on pyrittävä järven virkistysarvon säilyttämiseksi.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Kesäkokous perjantaina 9.8. klo 18.00 ampumaradan kämpällä. Käsitellään kesäkokousasiat.
Huom! Karhunmetsästyspalaveri ja ilmoittautuminen karhumetsälle sunnuntaina 11.8. klo 18.30
kämpällä. Tarvittavat luvat mukaan ja karhun ampumakoe suoritettuna. Koskee kaikkia Lestin alueella
karhujahtiin lähteviä.
Jäsenmaksut on lähetetty maksaville jäsenille ja muistakaa, että metsästysoikeutta ei ole ennen kuin
jäsenmaksu on suoritettu. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen 2 vuotta peräkkäin aiheuttaa poistamisen
jäsenrekisteristä ja yhdistyksen jäsenyyden loppumisen. Metsähanhen metsästys siirretty alkavaksi vasta
10.10. ja merihanhi on rauhoitettu 3 vuodeksi Lestijärven alueella.
(www.riista.fi/metsästys/metsästysajat) Suurpetohavainnot pitää muistaa ilmoittaa petoyhdysmiehille.
Johtokunta

