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 opiskelupaikkakunnan.
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
opiskeluaikana 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.

Muikkumarkkinat
la 25.8.2012

KOULUN ALKAMINEN LESTIN KOULUSSA
Lestin koulussa koulutyö alkaa maanantaina 13.8.2012 klo 8.50. Ensimmäisenä päivänä koulupäivä päättyy
klo 12.30. Koulupäivät alkavat ensi lukuvuonna päivittäin klo 8.50.
Koulu päättyy 1-2. luokkalaisilla ja muilla alakoulun lukujärjestyksen mukaan klo 13.00.
Yläkoululaisilla ja lukujärjestyksen mukaan osalla alakoululaisista koulu päättyy klo 14.45.
Esikoululaisilla koulu alkaa 9.30 ja päättyy 13.00.
Eskareille päivistä ja kuljetuksista tiedotetaan kotiin erikseen.

KOULUKULJETUSTEN AIKATAULUT 13.8.2012 alkaen
Koulukuljetusaikataulut muuttuvat edellisestä vuodesta noin puolta tuntia myöhäisemmäksi, johtuen klo
15.00 Lestin kirkolta Kokkolaan lähtevästä reittivuorosta. Klo 15.00 lähtevässä vuorossa menevät oppilaat
Syriin, joilla koulu päättyy klo 14.45.
Reitti 1 Kuru-Lestin koulu
Pysäkki klo
Kuru 7.45 (1 opp)
Tuikkanen, Nevala ja tien risteys noin 7.50 (12 opp.)
Lindbom 7.55 ( 1 opp.)
Reisjärven th. 8.00 (Auvinen, Tullila, Remes (5 opp.)
Manderbacka 8.05 (2 opp.)
Työväentalon pysäkki 8.10 (Liimatainen P+T, 2 opp.)
Lestin koulu 8.15.

Reitti 2 Lestin koulu-Syri-Lestin koulu
Pysäkki klo
Karppinen 8.25 (2 opp.)
Salo – Parkkila 8.30 (2 opp.)
Haravojan th 8.35 ( 2 opp.)
Lappi 8. 35 ( 2 opp.)
Syri M. 8.35 ( 5 opp.)
Lestin koulu 8.45

Reitti 3 (pikkubussi) Itälahti-Änäkkälä(Tuikka)-Lestin koulu
Pysäkki klo
Päivärinnan th. 8.05 (3 opp.)
Savolainen 8.10 (2 opp.)
Lindholm 8.15 (1 opp.)
Jokela 8.20 (1 opp.)
Tuikka J-P ( 1 opp.) 8.35
Työväentalon pysäkki 8.40 (Tuikkanen, Liimatainen R, Syrjälä) (3 opp.)
Lestin koulu 8.45

Paluukyyti tapahtuu koulun loputtua. Mahdollisista muutoksista kuljetusaikatauluissa ilmoitetaan
koulutiedotteessa.
HUOM! Oppilaita pyydetään saapumaan ajoissa pysäkille. Koulukuljetuksissa noudatetaan
koulukuljetuksista annettuja ohjeita, jolloin kuljettaja vastaa turvallisuudesta. Oppilaita pyydetään
noudattamaan kuljettajan antamia ohjeita. Koulupysäkillä autoon nousu tapahtuu jonossa.
Lisätiedot rehtori puh. 044-0540839

Lestijärvi otsikoissa -näyttely kirjastossa
aukioloaikoina jatkuu 31.8.2012 asti

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

Esillä Mutti-lehden numerot 1985 – 2011,
Yläjuoksun sidotut vuosikerrat 1989 – 1994 sekä
yksityishenkilöiden leikekokoelmia.
Annika Kiiskilän taidenäyttely 13.8. - 14.9.
Näyttelyn avajaiset ma 13.8. klo 18.00.
Tervetuloa kirjastoon!

LIIKUNTASALIN KÄYTTÖVUOROT
Liikuntasalin käyttövuorot julistetaan haettavaksi 1.9.2012-31.5.2013 väliselle ajalle. Varaukset tulee tehdä
sähköpostilla osoitteeseen tarjama@kase.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä ensisijainen toivottu käyttöaika ja
mahdollinen vara-aika. Alle 18-vuotiailla tulee olla vastuuhenkilö, joka kuittaa avaimen. Salin käyttäjien
tulee huolehtia, että sali jää siistiksi käytön jälkeen. Valot tulee sammuttaa ja ovi lukita lähtiessä.
Huom! Edellisiltä vuosilta kuitattuja avaimia on jäänyt palauttamatta, joten huolehtikaapa avain viipymättä
koulutoimistoon takaisin. Avaimet tulisi palauttaa koulutoimistoon aina lukuvuoden päättyessä. Salin
mahdollisesta kesäajan käytöstä tulee sopia erikseen.
Lisätiedot rehtori 8889232 / 0440 540839

Vapaa-aikatoimi
Yleisurheilukisat ma 13.8 klo 18.30. Ilmoittautumiset viim. klo 18.15. Sarjat alle 3v.-15v.
Kuntaottelu Halsua-Ullava-Lestijärvi ke 22.8 klo 18.00 Lestin kentällä.
Sarjat / lajit T/P7v 40m/pallo T/P9v 60m/pituus
T/P11v 60m/kuula T/P13v 100m/keihäs
T/P viestit
Ilmoittautumiset maanantaihin 20.8 mennessä vapaa-aikatoimeen puh. 050-4437023
Pyöräilykampanjaan 1.5. - 30.7.12 kirjasi suorituksensa 105 pyöräilijää.
Eri kylillä pyöräiltiin seuraavasti: Yli-Lesti 7095 km 29,68 km / asukas
kirkonkylä 5275 km 10,61 km / asukas
Syrinkylä 339 km 3,35 km / asukas
Kylien välisen pyöräilykampanjan voitti Yli-Lesti.
Arvonnassa onni suosi seuraavia:
Lahjakortti
Erkki Jämbäck
Juomapullo Nikolai Forsander
Uimalippupaketti
Linda Otsing
Sukat
Helmi Salo
Tekninen urheilupaita Kari Jussila
Sukat
Helge Ala-Korpi
Onnea voittajille!
Arpavoitot voi noutaa kunnantoimistolta elokuun loppuun mennessä.
Kuntokampanja 1.9. - 30.11.2012. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen
liikuntasuoritus. Kuntokortin voi noutaa kunnantoimiston neuvonnasta, kirjastosta tai tulostaa netistä
www.lestijarvi.fi. Kuntokortit palautetaan 5.12. mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien kuntokortin
palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti ym. tuotepalkintoja. Lisätietoja vapaa-aikatoimesta puh.
050-4437 023.

LESTIJÄRVEN YMPÄRISTÖYHDISTYS
INFOTILAISUUS
Teerinevan turpeennosto
pe 24.8. klo 18.00 Lestin koululla
Vapo on uudelleen käynnistänyt valmistelut turpeennoston käynnistämiseksi Teerinevalla. Lestijärven
ympäristöyhdistys järjestää asiasta infotilaisuuden. Tilaisuudessa pyydetään puheenvuorot Vapon,
Lestijärven kunnan, Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin edustajilta.
Meidän kaikkien muistissa on vuoden 1981 katastrofi, jolloin Lestijärvi oli tuhon partaalla. Tämä on
kaikkien Lestijärven kuntalaisten, mökkiläisten ja karavaanareiden yhteinen asia. Tule kuulemaan ja
vaikuttamaan.
Infotilaisuuden jälkeen pidetään Lestijärven ympäristöyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 06.00 SAAKKA
PE-MA 10.08. – 13.08.
Pertti Huhtala
050 5207329
PE-MA 17.08. - 20.08.
Sakari Similä
040 5040304
PE-MA 24.08. – 27.08.
Jaakko Mattila
0400 365631
PE-MA 31.08. – 03.09.
Pertti Huhtala
050 5207329

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto B 2.
1h+kk
34,6 m2
vuokra
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

206,22 €/kk

Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 06-8889206.

HEVOSYSTÄVÄINSEURA
Hevosystäväinseuran SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS valtuustosalissa 16.8 klo 19.00
Kokouksessa keskustellaan myös la 15.9 pidettävistä pitäjänmestaruusraveista.
Tervetuloa!

LESTIN MUTTI
Lestin Mutin 28. numero ilmestyy jälleen loppusyksystä. Lehteen otetaan lestiläisten kirjoituksia ja
valokuvia. Lähettäkää jutut ja valokuvat joko
Timo Lapille, Lestintie 14, 69440 LESTIJÄRVI, s-posti; timo.lappi@kase.fi, puh. 040 743 3710 tai
Pentti Untiselle, Konttikoskentie 189, 69450 YLI-LESTI, s-posti; pentti.untinen@hotmail.com,
puh. 050 321 7441.
Kiitokset jo etukäteen.

TONNITALKOO-HAASTEKERÄYS
Lestijärveläisten nuorten kesätyöpaikkojen turvaamiseksi on käynnissä Tonnitalkoot-haastekeräys. Tämä
haastekeräys on vuosittain muodostanut tonnitalkootilille rungon, jonka avulla nuorille on saatu
järjestettyä kesätöitä. Kesällä 2011 työllistettiin 19 nuorta tonnitalkoiden avulla. Kaikille haastetuille
lähetetään valmiit pankkisiirrot ja haastekeräyksen tiedot julkaistaan aina kuntatiedotteessa. Kun saat
haasteen, toivomme että osallistut siihen maksamalla vähintään 10€ tai haluamasi summan ja
samalla haastat kolme muuta henkilöä mukaan keräykseen. Voit myös osallistua ilman, että sinua on
haastettu, maksamalla summan tilille 547112-4502 ja haastat kolme henkilöä mukaan.
Haasteeseen 2012 vastannut
Jussila Inkeri
Pekkarinen Tuija

Tonnitalkoisiin haastetut

Kesäkirppis avoinna vielä elokuun ajan Laasasen kiinteistössä.
Avoinna
tiistaisin ja torstaisin klo 12.00 – 16.00
lauantaisin
klo 10.00 – 13.00
Muikkumarkkina lauantaina 25.8. klo 8.00->

