Lestijärven kunta

11.1.2008
’

Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.1.2008 klo 14.30 mennessä

Määräaikaisen LÄHIHOITAJAN toimen kotihoidossa ajalle 1.2.-31.12.2008
Pätevyysvaatimuksena perushoitajan, kodinhoitajan, apuhoitajan tai lähihoitajan tutkinto;
suuntautumisvaihtoehtona sairaanhoito ja huolenpito tai vanhustyö tai perhetyö. Työ on kaksivuorotyötä ja
myös viikonloppuisin. Oman auton käyttömahdollisuus on edellytyksenä valinnalle.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Lestijärven kunnan
perusturvalautakunnalle os. Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.
Lisätietoja: kotihoidon vastaava Marja-Leena Hakala puh. 044 5439388

KOTIHOITO
Kotisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistyvät 1.1.2008 omaksi kotihoidon yksiköksi. Kotihoito hoitaa
tarvittavat kotikäynnit. Kotihoidon asiakkaaksi tullaan lääkärin määräyksellä. Ateriapalvelu toimitetaan
edelleen Kotipirtistä.
Kotihoidon puhelinnumerot: ● toimisto
(06)8889 246
● sairaanhoitaja Marja-Leena Hakala 044 5439388
● perushoitaja Anita Ritola
044 0609250
● ateriapalvelu Kotipirtti
(06)8889250

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat
Pääkirjasto
MA 13.00 - 19.00
TI 11.00 - 15.00
KE 13.00 - 19.00
TO 12.00 - 16.00
PE 12.00 - 17.00

Syrin lainausasema:
TI 18.00 - 20.00
Yli-Lestin lainausasema:
TO 17.00 - 19.00

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka
suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2008 aikana 168 euron avustus opintojen
rahoittamiseen.
Keskiasteen jälkeisillä opinnoilla tarkoitetaan yliopistossa, korkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa
opiskelevia sekä niitä, jotka ovat hakeutuneet lukion jälkeen ammatilliseen koulutukseen tai suorittavat
peruskoulun jälkeen toista ammattitutkintoa. Stipendiä ei ole tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa oleville.
Avustusta hakiessaan henkilön tulee todistaa olevansa opiskelija (esim. opiskelutodistus) ja hänen täytyy olla
hankikirjoitettuna Lestijärven kunnassa 31.12.2007. Hakemukset tulee toimittaa 22.2.2008 mennessä
LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI. Hakemuskaavakkeita saa
kunnantoimiston neuvonnasta. Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.
Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa, muita hakukertoja ei vuoden 2008 aikana ole!

MTK-LESTIJÄRVI
Lestijärven Maataloustuottajat järjestää jäsenilleen kylpylämatkan Sanifaniin Kalajoelle lauantaina
2.2.2008. Matkaan sisältyy lounas seisovasta pöydästä. Omakustannus on 5 €/hlö ja max 15 €/perhe.
Aikataulu: lähtö Yli-Lestin koululta klo 9.30, kirkonkylä klo 9.40 ja Syri klo 9.50. Paluu Yli-Lestille noin
klo 15.00.
Ilmoittautuminen Timo Heikkilälle 23.1.2008 mennessä, puh 0405245262!

KUTSU JÄÄGOLFHANKKEEN ESITTELYTILAISUUTEEN
tiistaina 15.01.2008 klo 18:00 Lestijärven kunnantalolla
Lestijärvelle suunnitellaan monipuolista jäägolftoimintaa. Tilaisuudessa esitellään leader-hanketta, jonka
tavoitteena on selvittää jäägolfin toteuttamis- ja yhteistyömahdollisuudet. Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti
matkailuyrittäjät, golfseurojen ja kuntien edustajat.
Lisätiedot:
Hans-Peter Schulz
gsm: 050-3098273
s-posti: schulz@kase.fi

TERVEYSKESKUS
RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS VUONNA 2008
Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat hakea rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai
rintamatunnuksen omaavat miehet ja naiset, joiden sotavammasta aiheutuva invalidiprosentti on alle 10%.
Hakemus kuntoutukseen on jätettävä 31.1.2008 mennessä. Hakulomakkeet postitetaan kotiin kaikille yllä
mainittuun ryhmään kuuluville veteraaneille. Täytetyt lomakkeet pyydetään palauttamaan terveyskeskukseen
määräaikaan mennessä.
Kuntoutukseen tarvittavista lääkärinlausunnoista otetaan yhteyttä hakijaan terveyskeskuksesta jos edellisestä
lääkärikontaktista on pitempi aika.
Hakija saa päätöksen kuntoutukseen hyväksymisestä tai hylkäämisestä postitse kun hakemukset on käsitelty
sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kuntoutettavien valintaan voi edellisvuosien tapaan ottaa kantaa myös
sotaveteraanijärjestön paikallisosaston valitsema edustaja. Lisätietoja asiasta saa johtava hoitaja Inkeri
Jussilalta puh. 8889 244 tai perusturvajohtaja Jarmo Sipilältä, puh. 8889 211.

LABORATORIOON TULIJAT!
Huomioikaa laboratorioon tullessa seuraavat asiat:
•
•
•
•

laboratorioon tulevilla on ehdottomasti oltava lääkärin antama lähete pyydetyistä laboratorionäytteistä,
hoitajat tai asiakas itse ei voi määräystä antaa
lähete kokeisiin voi olla paperilähete tai tietokoneen kautta lähetetty lähete, jolloin se on näkyvissä suoraan
laboratorion tietokoneella
keskussairaalan pyytämät laboratorionäytteet otetaan entiseen malliin ko. poliklinikalta tulleella lähetteellä
yksityislääkärin lähetteellä otettavista laboratorionäytteistä peritään asiakkaalta näytteiden tutkinnasta
aiheutuva maksu

Jos lähetettä kokeisiin ei ole, niin kysykää ja varmistakaa asia terveyskeskuksesta ennen laboratorioon tuloa.

VAPAA-AIKATOIMI
JÄÄKIEKKOREISSU
la 26.1.2008 Kärpät – JYP Vielä paikkoja vapaana. Lisätietoja: Kirsi Pihlainen, puh.8889221 / 050
4437023.
HIIHTOKAMPANJA 1.1.-31.3.2008
Hiihtokampanja on alkanut. Kuntoradoilla sekä Parannassa on suoritusvihkot, joihin voi merkitä
hiihtokilometrinsä. Kampanjan päätyttyä suorituksensa merkinneiden kesken suoritetaan arvontaa.
Keski-Pohjanmaan Liiton järjestämässä Kansanhiihtokampanjassa Lestijärven kunta EI OLE mukana muuta
kuin koulujen osalta. Koululaiset voivat merkitä suorituksensa molempiin kampanjoihin.
HOPEASOMPAHIIHDOT
Hiihtokisat pyörähtävät käyntiin, kunhan saadaan lunta. Kisaillat ilmoitetaan myöhemmin tiedotteella
koulujen kautta. Seuratkaa myös Kasen sivua sekä Salen ilmoitustaulua.
Kisailta on aina torstai-ilta, kisapaikkana Yli-Lesti, ilmoittautumiset klo 18.15 , kisat alkaa 18.30, sarjat
4-16v., pakkasraja – 15 astetta (paikan päällä).

TARJOUSPYYNTÖ
Lestijärven sivistyslautakunta pyytää tarjouksia 31.1.2008 klo 15.00 mennessä Syrin koulukiinteistön
kiinteistönhoidosta 1.3.2008 alkaen. Tarjous kolmeksi vuodeksi. Työ sisältää normaalit talonmiestyöt, pihan
ja istutusten hoidon, lumityöt sekä lämmityksen ja lisäksi pienet korjaustyöt yms. Tarjous tulee antaa ns.
kokonaistarjouksena (urakkana) ja siitä tulee ilmetä kuukausimaksun määrä.
Tarjoukset osoitteeseen Sivistyslautakunta, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja koulutoimenjohtajalta
p. 0440-540 839 tai rakennustarkastajalta p. 0440-668702.

Suomenselän kansalaisopisto
HÄTÄENSIAPUKURSSI LAUANTAINA 12.1.2008 Kinnulassa klo 9.00 - 16.45.
Kurssimaksu 30 euroa. Op. V-M Klemola Ilmoittaudu ennakkoon p. 044-4596261 tai sp:
kopisto@kinnula.fi
KAKSIRIVINEN HARMONIKKA su 27.1.
Yli-lestin koululla klo 12.00 Op. Raimo Urpilainen
VAPAALANKAHUOVUTETTU HUIVI
6.2. ala-koulu, tekstiilityön luokka klo 18.00 - 21.00
kurssimaksu 5 euroa Op. P. Tiala
Ota mukaan lakana- tms. kangasta, lankoja (pääasiassa villa, muutakin voi ottaa tehosteeksi),
huovutusvillaa, hahtuvalankoja ja kestävää lankaa esim. kalalanka
KAHVIKASSIKURSSI 11.2. alakoulu, tekstiilityön luokka klo 18.30 -20.45 (4 krt) 12t / 15 euroa Op. P.
Tiala
HELMILLÄ JA METALLILANGALLA KORISTELLUT MUNAT 27.2. alakoulu, tekstiilityön luokka klo
18.00 - 21.00 kurssimaksu 5 euroa Op. Paula Tiala
Huom, seuraavat liikuntaryhmät aloittavat viikolla kolme:
NAISTEN LIIKUNTA 14.1. Yli-lestin koulu, ma klo 18.45 - 19.30 Op. Minnamari Asiala
NAISTEN LIIKUNTA 15.1. Yläasteen sali, ti klo 19.30 - 20.30 Op. Marjatta Hietala
Iloisesti ikääntyen (yläaste) ja kuntosali (Syri) ryhmät opettajapulan vuoksi tauolla.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kokkikerho maanantaisin klo 16.00 yläasteen opetuskeittiöllä, tarvikemaksu 1€/4H-jäsenet, 2€/ei jäsenet
Liikuntakerho maanantaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa.
Koirakerho tiistaisin klo 18.00, kokoontuminen yläasteen opetuskeittiöllä.
Perhejäsenmaksu vuodelle 2008 on 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi kaikki perheen yli 6-vuotiaat. Jäsenmaksun
voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
TOP-tehtäviä voit tehdä myös kotona. Etsi tehtäviä netistä: www.4h.fi, tee tehtävä ja ota siihen ohjaajan
kuittaus esim. vanhemmiltasi. Palauta tehdyt/kuitatut tehtävät 4H-toimistoon.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

TONNITALKOOT
Tonnitalkoohaasteeseen on vastannut Esa Lindbom.

AVOIN MAAKUNTAILTA
Keski-Pohjanmaan liitto järjestää kaikille avoimen maakuntaillan
Lestijärven koulukeskuksessa tiistaina 29.1. 2008 klo 18.00.
Tilaisuudessa esitellään maakunnan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Erityisteemoina esillä ovat työllisyyteen
ja rakennemuutokseen (Incap Oyj:n jälkihoito), kotimaisen energian lisäämiseen ja tietoverkkojen
tehokäyttöön liittyvät kysymykset. Liiton puolesta paikalla ovat: maakuntavaltuuston pj Jutta Urpilainen,
maakuntahallituksen pj. Kauko Ojala, maakuntajohtaja Altti Seikkula ja liiton henkilöstöä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE KIINTEISTÖILLE
BIOJÄTE
MITEN LAITAN BIOJÄTETTÄ KIINTEISTÖN BIOJÄTEKERÄILYASTIAAN
Biojäte ruskeaan 240 l astiaan tulee laittaa mahdollisimman kuivana, perunoiden ym. keitinvedet kannattaa
valuttaa pois ennen biojäteastiaan laittoa. Nestemäistä biojätettä kuten maitoja, jogurtteja piimää jne. ei
kannata biojäteastiaan laittaa. Nestemäiset pilaantuneet jätteet kannattaa mieluimmin huuhdella viemäriin.
Biojäte voidaan pakata ennen biojäteastiaan laittoa kevyesti sanomalehden pariin sivuun käärittynä tai
erilliseen biohajoavaan muovipussiin tai paperipussiin, tällöin biojäteastiasta ei valu nesteitä eikä siitä tule
hajua.
Biojäteastiaan ei saa laittaa sellaista jätettä, joka ei hajoa biologisesti. Alla on luettelo materiaaleista, mitä saa
biojäteastiaan laittaa ja mitä ei saa laittaa.
Biojäteastia tulee tyhjentää kahden viikon välein, kesällä kuumana aikana astia tulee tyhjentää viikon välein.
Biojätteen keräilijä yritys vaihtaa kiinteistön biojäteastiaan tyhjennyksen yhteydessä uuden biohajoavan
pussin, jotta keräilyastia pysyy siistinä eikä haise. Hajun ehkäisemistä kiinteistön omistaja voi edesauttaa
laittamalla biojätteen riittävän kuivana.
Biojäteastiaan jätteitä laitettaessa pitää poistaa niiden suojakääreet kuten muovit ja styroksit ehdottomasti,
myös kaikki metalliset kääreet ja foliot.
BIOJÄTEASTIAAN SAA LAITTAA:

BIOJÄTEASTIAAN EI SAA LAITTAA.

- Ruuantähteet, pienet luut sekä pilaantuneet ruuat
- Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
- Servietit ja pehmopaperit
- Perkausjätteet (kalat, marjat)
- Hedelmien, vihannesten, juuresten ja
kananmunien kuoret

- nesteet kuten mehut, maidot, piimät jne.
- metalli ,lasi ja posliini
- vaipat
- ruoka-annoksissa olleet foliot ja styroksit
- ruoka-annoksissa olleet pakkausmuovit ja pahvit
- puutarhajätteet
- koirien ja kissojen ulostejätteet
- ongelmajätteet
- pölypussit ja tupakantumpit
- erilaiset tekstiilit

Ekomaksua vastaan kotitaloudet ja vapaa-ajanasunnot saavat toimittaa ohjeiden mukaisia jakeita Ekopisteisiin
ja Hyötyjäteasemille. Kaatopaikalle vietävä sekajäte on maksullista

EKOPISTEISIIN
KERÄYSPAPERI

KERÄYSLASI

· Kaikki postiluukun kautta talouteen tullut
paperi, myös ikkunalliset kirjekuoret
· EI märkää tai likaista paperia
· Lehtiä EI tarvitse niputtaa

· Puhdistettu värillinen ja väritön lasi
- Lasipurkit, -pullot ja -astiat
· Pantilliset kauppaan!
· Poista metallikorkit ja -renkaat ja kannet
· Etikettejä ei tarvitse poistaa

KERÄYSMETALLI

· Puhdistetut pienikokoiset metallijakeet kuten
- Alumiinitölkit ja -vuoat
- Kattilat
- Metallikannet ja -korkit
- Säilyketölkit
· Litistä yli 5 litraiset
Etikettejä ei tarvitse poistaa

KERÄYSMUOVI

· Puhdistetut elintarvikepakkaukset - Muovipussit,
-pullot ja -purkit
* Enintään 10 litran muoviastiat
· Pakkaa tiiviisti (pussit purkkeihin)
· Isommat erät hyötyjäteasemille
EI PVC-MUOVIT!!!

HYÖTYJÄTEASEMILLE
HYÖTYJÄTEASEMILLE EKOPISTE INFON MUKAISTEN JAKEIDEN LISÄKSI PAHVIA JA ISOT
METALLIESINEET SEKÄ ONGELMAJÄTTEET JA VALKOROMU (JÄÄKAAPIT/PAKASTIMET,
MIKROT YM.)
Kodin yleisimpiä ongelmajätteitä ovat:

- Öljyt ja -suodattimet, akut · Maali-, lakkaja liimajätteet · Liuotinaineet (esim. tärpätti) ·
Emäksiset pesuaineet ja syövyttävät aineet
(esim. lipeä, rikki-, suola- ja muut hapot) ·
Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet

· Paristot ja ladattavat akut · Elohopeakuumemittari ·
Loisteputket ja -lamput (myös energiaa säästävät
pienoislamput) · Ponnekaasupullot (esim. deodorantit

-Pakkaa ongelmajätteet alkuperäisiin hyväkuntoisiin astioihin ja pakkauksiin.
Jos ongelmajäte ei ole alkuperäispakkauksessa merkitse pakkaukseen tai astiaan jätelaji. · Älä sekoita
ongelmajätteitä keskenään!

KAATOPAIKALLE
KAATOPAIKALLE SEKAJÄTE, JOTA EI LAJITTELUOHJEIDEN MUKAAN VIEDÄ EKOPISTEISIIN
TAI HYÖTYJÄTEASEMILLE
-PVC-muoveja, joita ovat mm.

· Posliini, tasolasi ja keramiikkaa
· Rakennusjäte
· Hygieniatuotteet (vaipat, siteet)
· Vaatteet, kengät . .Maito- ja mehupurkit
huuhdottuina ja litistettyinä

· putket, letkut, muovipressut, muoviset
lattiapäällysteet
.
muovitaskut,kontaktimuovi, piirtoheitinkalvo
.
sadetakit, kerniliinat, puhallettavat lelut
.
kasetit, kasettien ja cd-levyjen kotelot muoviritilät,
.
muovikortit esim. puhelinkortit
.
tablettien läpilyönti-levyt, lelu- ja
tuulilasinpyyhkijäpakkaukset

VANHENTUNEET LÄÄKKEET
Vanhentuneiden lääkkeiden palautus terveyskeskukseen aukioloaikoina. Palauttakaa lääkkeet
alkuperäispakkauksissaan. Henkilötietoja sisältävät ohjeliput voi poistaa.
Yhteystiedot: Millespakka Oy, Kyyjärventie 1054, 62900 ALAJÄRVI, puh. 5573249,
www.millespakka.fi toimisto@millespakka.fi

HYÖTYJÄTEASEMA
Lestijärven hyötyjäteasema Sikosaarentiellä jätevedenpuhdistamolla on avoinna:
tiistaisin klo 9.00 - 11.00
torstaisin klo 17.00 - 19.00

AURAUKSET VUONNA 2008
Yksityisteiden auraukset vuonna 2008 hoitaa:
• Esa Kiiskilä tiet Päivärinnan-, Järventaustan-, Kangasvieri-Syrinkylän alueelta
puh.8638814 tai 0400-830995,
• Aki Rautapuro tiet Ruisahon-Tikan, Parannan-, Yli-Lestin alueelta puh. 040-4167221
Kirkonkylän kaavateiden auraukset:
• Pekka Kangasvieri hoitaa kirkonkylän kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen
pihojen auraukset ja hiekoitukset vuonna 2008 puh. 0500-668189

