Lestijärven kunta
Lestintie 39

JULKINEN TIEDOTE

69440 Lestijärvi

Jaetaan kaikkiin talouksiin

puh. (06) 8889 111

Lestijärven kunta

3.11.2006

Lestin koululla
su 12.11.2006 klo 13.00
Johtaa Veronika Ellilä
VÄLIAJALLA KAHVITARJOILU
Lippu 5 €, perhelippu 10 €
peruskouluikäiset ja sitä nuoremmat ilmaiseksi

Tervetuloa!

INFLUENSSAROKOTUKSET RISKIRYHMILLE SYKSYLLÄ 2006
Influenssarokotuksia annetaan terveyskeskuksessa marraskuun aikana alkaen 6.11.2006 aamuvastaanottojen yhteydessä eli ma – pe klo 8.00 – 10.00.
Yli-Lesti: koulun kirjasto ti 21.11. klo 12.00 – 13.00
Syri: koulun kirjasto
to 16.11. klo 12.00 – 13.00
Kotisairaanhoidon asiakkaat rokotetaan kotisairaanhoidon käyntien yhteydessä.
Jos edellä mainitut ajankohdat eivät sovi, voi rokottamisajasta sopia terveyskeskuksen
henkilökunnan kanssa erikseen. Jos terveyskeskuksessa asioiminen ei esim. kulkuyhteyksien vuoksi ole mahdollista, voidaan rokotus suorittaa kotona, jolloin siitä laskutetaan
kotikäyntimaksu (7 €). Asiasta voi ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Ilmaiseen rokotukseen ovat tänä vuonna oikeutettuja:
Kaikki yli 65-vuotiaat (v. 1941 ja sitä ennen syntyneet) kuntalaiset
Ja sen lisäksi alle 65-vuotiaista seuraavat riskiryhmät:
1. Kroonisen sydänsairauden, keuhkosairauden tai sokeritaudin vuoksi säännöllisessä lääkärin hoidossa
olevat.
2. Munuaisten toiminnanvajavuutta sairastavat henkilöt.
3. Potilaat, joiden sairastama tauti tai sen hoito heikentää vastustuskykyä
4. Kortisonikorvaushoitoa saavat tai immuunivajavuutta sairastavat
5. Pitkäkestoisessa salisylaattihoidossa olevat lapset ja nuoret.
Muut kuin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat myös halutessaan ottaa rokotuksen. Reseptin saa terveyskeskuksesta. Lisätietoja saa terveyskeskuksesta, puh. 8889 241.

VAPAA-AIKATOIMI
Kävelykampanja 1. – 30.9.2006. Vihkoihin kertyi suorituksia 354 ja kilometrejä 1711. Suorittajia oli 81.
Arpa suosi seuraavia:
kävelysauvat
Tyyne Jokela
askelmittari
Raija Änäkkälä
avainnauha
Maija E. Lappi
avainnauha
Veeti Hietapakka

SPR TOHOLAMMIN OSASTO
SPR Toholammin osasto kiittää lämpimästi kaikkia Nälkäpäivän keräykseen 2006 lahjoittaneita yksityisiä ja
yrityksiä Lestijärvellä. Suuret kiitokset myös kaikille vapaaehtoisille, jotka olivat järjestämässä ja toteuttamassa keräystä. Tämän hetken tietojen mukaan Toholammin ja Lestijärven yhteinen keräystulos on n. 3100
euroa, josta Lestijärven osuus on n. 399,41 euroa.
.

TARJOUSPYYNNÖT
Tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kirkonkylän alueella sijaitsevien kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden
hoidosta.
Tehtäviin kuuluu:
kesäaikaan
- Piha-alueiden siivous, nurmikoiden leikkaus ja istutusten hoito ym. piha-alueiden hoitoon liittyvät
työt.
talviaikaan
- Lumityöt ja liukkauden torjunta pihojen, parkkialueiden ja pihakäytävien, sekä yhteiskäytössä olevien
ja yleisten tilojen käytävien ja portaiden osalta.
- Vanhusten palvelutalon, vanhusten vuokrahuoneistojen, sekä palvelukodin käytössä olevien
huoneistojen osalta lumityöt ja liukkauden torjunta tulee ulottaa ulkoportaisiin saakka.
- Kiinteistöluettelossa mainittujen alueiden lisäksi kunnanviraston parkkialueiden ja torin lumenauraus
(konetyö)
Tehtävän suorittaminen edellyttää oman kaluston käyttöä.
Vastuualueeseen kuuluvat kiinteistöt:
Terveyskeskus / Kotipirtti
Koulukeskus / kirjasto
Palolan kiinteistö
Asuinrivitalo Porrasnoro
Asuinrivitalo Lestijärven Pirtti
Asuinrivitalo Kotipelto
Asuinrivitalo Lestijärven Kartano
Asuinrivitalo Hopearanta
Asuinrivitalo Vanhusten palvelutalo (Vanhustenkotiyhdistys)
Huom!Tarjousten jättöaikaa on jatkettu.
Kokonaishintainen verollinen vuositarjous tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle 20.11.06 klo 14.00
mennessä. Hinnat tulee kuitenkin olla eriteltyinä kiinteistöittäin. Aiemmin jätetyt tarjoukset otetaan
huomioon. Aiemmin tarjouksensa jättäneillä mahdollisuus tarkistaa tarjouksiaan.
Hyväksytyn tarjouksen jättäneen yrittäjän kanssa tehdään sopimus, joka on voimassa kolme vuotta kerrallaan,
ellei sitä kummankaan sopijapuolen osalta perustelluista syistä irtisanota kahta kuukautta ennen
vuodenvaihdetta.
Tekninen lautakunta pidättää oikeuden hylätä kaikki jätetyt tarjoukset. Lisätietoja Jarmo Kanniselta, puh.
8889 206 tai Jaakko Kumpulaiselta, puh. 044-0299511

LEADER+ rahoitusta vielä haettavissa
yrityshankkeisiin.
Soita ja kysy ;
Pirityiset Pirjo Palosaari-Penttilä 040 – 8651 454
Jani Koskela
040 – 520 8469
Hakemusten viimeinen palautuspäivä 15.11.2006.
Pirityiset ry
www.pirityiset.fi PL 40 69601 Kaustinen

TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARIASIAA
Vielä puuttuu vesimittarilukemia. Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan
vesimittarilukemanne mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 8.11.2006 mennessä tekniseen toimistoon puh. 8889 207/ Päivi tai 8889111. Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

TEKNISEN TOIMISTON TARJOUSPYYNNÖT
A. SATUNNAISET KAIVUUTYÖT
Pyydämme tarjoustanne satunnaisista kaivuutöistä vuodelle 2007 (yksittäisen työkohteen arvioitu kestoaika
enintään kolme päivää; yksittäisiä työkohteita voi olla useita peräkkäin). Tarjouksessa mainittava: konetyyppi, teho, tuntihinta. Suuremmista töistä pyydämme tarjoukset erikseen. Kunta teettää satunnaiset kaivuutyöt tapauskohtaisesti sillä urakoitsijalla, jolle se kulloinkin parhaiten soveltuu.

B. KAIVOJEN TYHJENNYS
Pyydämme tarjoustanne Yli-Lestin rivitalon ja teollisuushallien lietesäiliöiden tyhjentämisestä sekä kunnan
kiinteistöjen (Yli-Lestin ja Syrin koulu, Syrin paritalo) sakokaivojen tyhjentämisestä vuodelle 2007

C. TRAKTORITYÖT
Pyydämme tuntihintaan perustuvaa tarjoustanne vuodelle 2007
KAAVATEIDEN JA YLEISTEN ALUEIDEN LIUKKAUDEN TORJUNNASTA.
Kunnalla on hiekoitusta varten hankittuna traktorivetoinen hiekoitin. Sen täyttämiseksi traktorin
tulee olla varustettuna kuormaajalla.
Sellaisina aamuina, jolloin keliolosuhteet edellyttävät liukkauden torjuntaa, on
hiekoitustyö suoritettava hyvissä ajoin ennen aamuliikenteen alkamista. Hiekoittaja
vastaa omatoimisesti työn suorituksesta tarpeen mukaan.
D. AURAUSTARJOUSPYYNTÖ

Pyydämme tarjoustanne vuodelle 2007
1. Keskustan kaavateiden aurauksesta,
2. Lestijärven kunnan alueella olevien yksityisteiden (pysyvä asutus) aurauksesta (oma kalusto).
Tekninen lautakunta pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa yksityisteiden auraustarjouksia siten, ettei ristiinajoja synny. Tekninen lautakunta pidättää oikeuden hylätä kaikki jätetyt tarjoukset.
Huom!Tarjousten jättöaikaa on jatkettu. Tarjoukset tulee jättää 20.11.2006 klo 14.00 mennessä tekniseen toimistoon. Aiemmin jätetyt tarjoukset otetaan huomioon. Aiemmin tarjouksensa jättäneillä on mahdollisuus tarkistaa tarjouksiaan. Lisätietoja antaa Jarmo Kanninen , puh. 8889206 tai Jaakko Kumpulainen,
puh. 044-0299511

KIRJASTO
PE 3.11. Pääkirjasto avoinna klo 10.00-14.00
Aasia-tarjotin: esillä aasialaista ja Aasiaan liittyvää kirjallisuutta marraskuun ajan.
Milloin kävit viimeksi lähikirjastossasi? Tule lainaamaan!

Reisjärven Diabeetikot
LESTIJÄRVEN ALAOSASTO
ILTAKAHVITILAISUUS
Iltakahvitilaisuus Kotipirtin Kotikolossa keskiviikkona 15.11.2006 klo 18.00. Vieraana mm. diabeteshoitaja
Liisa Lindholm Reisjärveltä. Aiheena jalkojen hyvinvointi. Kahvitarjoilu, arvontaa.
Tervetuloa, tuo ystäväsikin!
PIKKUJOULUJUHLA
Vietämme pikkujoulujuhlaa Hirvikosken maaseutuhotellissa 28.11.2006 klo 19.00 alkaen. Tarjoilu 20€/hlö.
Ilmainen linja-autokuljetus. Ilmoittautumiset 17.11 mennessä Raili Takala p. 050 491 0713 tai Eini Brandt p.
0400 472 489.

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS
Lestijärven Kotiseutuyhdistyksen syyskokous perjantaina 24.11.2006 klo 19.00 alkaen kunnantoimistolla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa! Johtokunta

LESTIJÄRVEN VASEMMISTOLIITTO RY
Lestijärven Vasemmistoliitto ry:n syyskokous perjantaina 10.11.2006 klo 18.00 Yli-Lestin työväentalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat. Tervetuloa! Johtokunta

KESKUSTA LESTIJÄRVEN PAIKALLISOSASTO
Keskustan Lestijärven paikallisosaston sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 15.11.2006 klo 19.00 tilitoimisto Tarja Kangasvierellä. Tervetuloa! Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

MTK-LESTIJÄRVI
MTK-Lestijärven syyskokous torstaina 23.11.2006 klo 19.00 yläasteella. Sääntömääräiset asiat. Mukana
mm. Jouni Ingalsuo tuottajaliitosta. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Johtokunta

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
LAHJARASIOITA AALTOPAHVISTA JA KARTONGISTA
Torstaina 23.11.2006 klo 18.00 – 21.00 yläasteella (Huom, päivä muuttunut!)
VALORYIJYN KEHYKSENTEKO
Torstaina 9.11.2006 klo 18.00 Kirkonkylän koululla
Mikäli tarvitset puutavaraa, ilmoita mitat Paulalle p. 044 459 6227 maanantaihin 6.11.mennessä.

JOULUMYYJÄISET
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET kirkonkylän koululla lauantaina 25.11.2006 klo 11.00 – 14.00.
Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä, arpoja ym. Joulupukki kuuntelemassa lahjatoiveita (oma kamera mukaan!) Tiedustelut ja pöytävaraukset Linda Otsingilta p. 050 597 3650
Järj. Lestijärven Lions Ladyt
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET Rukoushuoneella lauantaina 2.12.2006
klo 10.00 – 13.00.
Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä ja joulukoristeita. Kahvitarjoilu ja arvontaa.
Tervetuloa!

JOULUMARKKINAT Yli-Lestin työväentalolla lauantaina 9.12.2006 klo 10.00 – 14.00.
Käsityöihmiset, leipurit, nikkarit, askartelijat, taiteilijat, viljelijät ja kaikki muutkin, tulkaa myymään tuotteitanne. Järjestöt, koululaiset ja arvanmyyjät ovat myös tervetulleita. Myyntipaikka on ilmainen! Varaa
myyntipaikka Paula Tialalta p 050 593 5660. Mukana on myös Kaakkolammen Lohi, Merjan kenkänäyttely
ja tietysti JOULUPUKKI! Puhvetista joulupuuroa, glögiä, torttukahveja ja arpoja. Kaikkien joulumarkkinoilla kävijöiden kesken arvotaan JOULUKINKKU! TERVETULOA!

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
4H-yhdistyksen JÄSENMAKSU 2006 on perhemaksu 30 €, joka koskee saman talouden kaikkia
6-vuotiaita ja sitä vanhempia jäseniä. Maksu suoritetaan tilille 547112-518147. UUDET JÄSENET toimiessaan nopeasti saavat loppuvuoden jäsenyyden suomat edut ilmaiseksi.
JOULUMYYJÄISET la 25.11. klo 11.00-15.00 4H-yhdistyksen nuorisojäsenille (6-28 v.) jäsenetuna ilmainen pöytäpaikka omien tuotteiden myyntiä varten. Ilmoita myyjäksi tulostasi ti 21.11. mennessä Anitalle p.
0500 971 179.
KENESTÄ TOP -TAITAJA 2006? TOP -tehtäviä löytyy osoitteesta www.4h-liitto.fi
Palauttakaa tehdyt ja vanhempien kuittaamat TOP -tehtävät 4H-toimistoon tai esim. kouluilla Paula Jokelalle
ja Leena Koivistolle.
Haemme kerhojohtajia Kirkonkylän, Syrin ja Yli-Lestin kerhoihin.
KERHONOHJAUS tehtäviin pääsee ohjaajan tehtävistä kiinnostunut vähintään yläasteella oleva nuori. Ilmoita Anitalle halukkuutesi kokeilla ohjaajan taitojasi p. 0500 -971179.
Kerhonohjaajalle maksetaan 2,50 euroa/ kerho. Enintään kaksi ohjaajaa/ kerho.
4H-Kokkikerho tiistaina 14.11 ja 28.11 klo 15 alkaen kotitalousluokassa.
Tarvikemaksu 4h-jäsenet 1€ ja ei jäseniltä 1,50€. vetäjänä Anita S. p. 0500 971 179
UIMAHALLIRETKI Kannonkoskelle Piispalaan la 18.11.2006 klo 10.00 – 16.00
Matkakustannukset 4H-jäsenet 2,50 € ja ei jäsenet 5 € uimalippu aik. 6 € ja lapset (5-18 v. ) 3 €, tai keilarata
maksu lapset ja nuoret 3 €/hlö tai 9 € /4hlöä rata, aik. 4 € /hlö tai 12 € 4 hlöä rata . Kokkikerholaiset pääsevät ilmaiseksi retkelle.
Sitovat ilm. 14.11.mennessä Anitalle p. 0500 971 179 mieluummin tekstiviestinä kiitos.
Tonnitalkoohaasteet:
Haasteeseen ovat vastanneet: Sirpa Parkkila, Pasi Rautapuro, Arto Heikkilä

