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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Mitä mieltä Lestijärvestä?
Tervetuloa vastaamaan sähköiseen kyselyyn
Lestijärven kunnan asukkaille ja vierailijoille.
Kysely avoinna 14.4. - 16.5.2021, ja sen voi täyttää myös
paperilomakkeella kirjastossa.
Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä.
Kyselyn löydät verkossa osoitteesta https://forms.office.com/r/vZZnQKQ8XU
Jos haluat, voit myös jättää kyselyn lopuksi yhteystietosi arvontaa varten.
Lisätietoja: Tytti Pohjola / tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi
LESTIN KOULU
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lv 2021-2022
Esiopetus on säännöllistä esiopetuksen perusteiden mukaista ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille koulun alkua edeltävänä vuonna. Ensi syksyn esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2015
syntynyt lapsi. Esiopetuspaikka on Lestin alakoulun tiloissa. Ilmoittautumislomakkeita saa koulutoimistosta ja päiväkodilta sekä www.lestijarvi.fi (ajankohtaiset). Hakemus palautetaan koulutoimistoon tai päiväkodille 7.5.2021 mennessä.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA järjestetään tarvittaessa 1.-2. luokan oppilaille sekä erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Toiminta on valvottua ja siitä peritään sivistyslautakunnan määrittelemä
kuukausimaksu. Ensi syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan
7.5.2021 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeita saa koulutoimistosta.
Lisätiedot rehtorilta puh. 044 0540839.
LESTIN KESÄTAPAHTUMIEN SUUNNITTELUPALAVERI KE 12.5. KLO 15.00
Kunnantoimistolla tai etänä teamsin kautta.
YHDISTYSTEN TILATOIVEIDEN KARTOITUS
Lestin koulun nykyisistä väistötiloista, Palolan kiinteistöstä jää tiloja yhdistysten ja järjestöjen yhteiseen käyttöön. Alueella toimivilla yhdistyksillä on erilaisia tilatarpeita oman toiminnan järjestämiseksi. Kartoitamme yhdistysten tilatarpeita ja -toiveita, jotta voimme huomioida ne suunnitellessa tilojen käyttöä tulevaisuudessa.
Ilmoittakaa tilatoiveet 21.5. mennessä vapaa-aikaohjaajalle joko sähköpostilla
niina.tiala(at)lestijarvi.fi tai soittamalla/viestillä 050 4437023.
Lestijärven yhdistykset ja järjestöt
Lestijärven kunnan nettisivuja ollaan parhaillaan päivittämässä ja sinne keräillään myös Lestijärven yhdistykset ja järjestöt. Ilmoita yhdistyksen virallinen nimi, mahdollinen nettiosoite ja mielellään puheenjohtajan yhteistiedot vapaa-aikaohjaajalle 21.5. mennessä sähköpostilla niina.tiala(at)lestijarvi.fi tai soittamalla/viestillä 050 4437023.

vapaa-aikatoimi
liikunta – nuoriso – kulttuuri

LIIKUNTA
ULKOJUMPAT keskiviikkoisin klo 17.30
Kaikille soveltuvat ulkojumpat 12.5., 19.5., 26.5. ja 2.6. kirkonkylän kaukalolla. Jumpan kesto noin 30-40 minuuttia. Ota
mukaasi jumppapatja tai jokin muu alustaksi soveltuva sekä juomapullo. Ohjaus 3 €/kerta tai 10 €/4x. Ohjaajana Elina.
Säänmukainen vaatetus!
RETKIHAASTE 1.5. – 30.9.2021
Retkeily ja luonnossa liikkuminen on monipuolista ja kivaa puuhaa. Retkeillä voit yksin tai yhdessä perheen, ystävän tai
vaikkapa lemmikin kanssa. Retkihaasteeseen on koottu 25 kohtaa - testaa montako retkeä ennätät kesän aikana tehdä. Palauta retkihaaste viimeistään 10.10.2021 Lestijärven kirjastoon tai nappaa lapusta kuva ja lähetä se viestillä vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023, ja olet mukana arvonnassa. Retkihaasteen tapahtumasivu löytyy facebookista Lestin retkihaaste
nimellä. Siellä voit julkaista omia retkikuvia ja vinkata muille mukavia retkikohteita. 13.5. jaettavassa kuntatiedotteessa on
retkihaastelappu ja niitä voi myös hakea kirjastosta. Muistetaanhan luonnossa liikkuessa myös jokamiehenoikeudet!
KYLIEN VÄLINEN LIIKUNTAKAMPANJA 1.5. - 31.7.2021
Kampanjaan voi merkitä pyöräilyn, kävelyn, juoksun, sauvakävelyn, rullaluistelun/-hiihdon tai muun ulkoliikunnan, joka
on kestoltaan vähintään 30 minuutta. Pyöräily merkitään kilometreinä ja muu ulkoliikunta rastilla kohtaan muu liikunta.
Kampanjaan voit osallistua merkitsemällä liikuntasuorituksesi
a) kuntatiedotteen mukana tulleeseen liikuntakorttiin. Liikuntakortteja saa mm. kirjastosta.
b) suoritusvihkoihin, jotka löytyvät alla mainituista paikoista. Suoritusvihkoihin merkitään oma nimi, kylä, liikuntasuoritus.
Kampanjan päätyttyä lasketaan kaikki suoritukset ja katsotaan kylän asukaslukuun suhteutettuna, mikä kylä on liikkunut
aktiivisimmin kesän aikana. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan mm. tuotepalkintoja.

RUOKAJAKELU 6.5 ja 20.5 klo 16-17 Helluntaiseurakunta (Lestintie 37) TERVETULOA!

YLI-LESTI-SEURA RY
PÄIVÄKAHVITILAISUUDET toukokuussa keskiviikkoisin klo 12.00, ei kuitenkaan 12.5.2021
Yli-Lestin työväentalolla koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Tavataan toisiamme, jutellaan ja ollaan yhdessä. Ohjelmaakin saa esittää. Tulethan paikalle terveenä. Lisätietoja saa pj. Marketta Similältä, puh. 044-0638 342
YLI-LESTI-SEURA R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 17.5.2021 klo 18.00 Yli-Lestin työväentalolla. Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntöjen muuttaminen. Tervetuloa! -Hallitus
TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT YLI-LESTILLÄ ma 10.5.2021 klo 18.00
Kokoonnutaan aluksi Yli-Lestin työväentalolla ja lähdetään siitä roskien keräykseen tunniksi. Voit aloittaa keräyksen myös
muualta ja tulla Yli-lestin työväentalolle klo 19:ksi. Kerääjille luvassa jäätelöt. Ota oma keräyspussi mukaan. Isoja keräyspusseja saa myös työväentalolta. Jos sataa, niin kerätään vasta seuraavana iltana!
Yli-Lesti-seura r.y. haastaa myös muut yhdistykset siistimään sopimaksi katsomallaan ajalla Lestijärveä!
LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS ry.
Pienpetokilpailu yhdistyksen jäsenille päättyi huhtikuun loppuun. Ilmoittakaa saaliinne 9.5. mennessä puheenjohtajalle p.
0405903576 (1 piste/pienpeto). 3 eniten pisteitä kerännyttä palkitaan Eräkellarin lahjakorteilla.

Vaalien vuoksi toukokuun
kuntatiedote
jaetaan koteihin 13.5.

