
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lestijärven kunta 

Lestintie 39 

69440 Lestijärvi 

puh. 06 8889111 
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONNITTELUT KAIKILLE  
OPISKELUPAIKAN SAANEILLE! 

 
 Syksy tulee ja opinnot alkavat monelle uudelle Lestijärveläiselle  
 opiskelijalle. Aloittelevalle opiskelijalle moni asia on uutta. Opin- 
 tojen aloittamiseen liittyy myös valintoja. Näistä yksi liittyy koti- 
paikanvalintaan.  
 
Säilyttämällä muuttoilmoituksessa asuinpaikkanne Lestijärven kunnassa  olette oi-
keutettuja samoihin etuuksiin opinto- ja asumistuen suhteen kuin  siinäkin tapauk-
sessa, että valitsette  muuttoilmoituksessa asuinpaikaksenne  uuden opiskelupaikka-
kunnan. 
 
Muuttoilmoituksessa kysytään, onko uusi asuinpaikka tilapäinen vai pysyvä? Rastit-
tamalla kohdan  - tilapäinen - säilytätte edelleen Lestijärven kunnan jäsenyyden. 
Kuntamme jäsenenä tuette paikkakuntamme julkisten palvelujen säilymistä. Valtion-
osuudet, joilla palvelumme suurelta osaltaan rahoitetaan ovat sidottuja kunnan asu-
kasmäärään. Asuinpaikkakuntanne valinnalla opiskeluaikana on merkitystä vanhem-
pienne ja muidenkin kuntalaisten palveluiden rahoituspohjalle. 
 
Suomen koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on korostaa osaamista ja tietoa, 
joka hyödyttää maan kaikkia alueita tasapuolisesti. Suomen tulevaisuus on riippuvai-
nen osaamisesta ja kyvystä hyödyntää osaamista. Onnea opintoihin, olette tulevai-
suuden tekijöitä!  

 
Muualla opiskeleville Lestijärveläisille myönnetään vuosittain  

168 euron stipendi.  
 

                                        STIPENDI TULEE HAKUUN VUODEN ALUSSA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Soiten yhteispäivystyksen numero muuttuu 
Soiten yhteispäivystyksen numero on 4.1.2021 alkaen 116117. 
Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri. 
 

                                                               Terveyskeskus:             puh. 040 804 2000 
                                                               Hammashoitola:          puh. 040 804 2200 
                                                               NordLab laboratorio ajanvaraus: puh. 020 619 8019 
 
 
 
 
 

                                                             
                
 

 

----------------------------------------------leikkaa tästä -------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hyötyjäteasema                   
 

avoinna perjantaisin 
ympärivuoden 

klo 15.00 – 18.00 
 

Lisätietoja: Millespakka Oy /  
Ira Kekarainen 044 - 2844 183  

 
 

 

 
 

              
 

Puutarhajätettä hyötyjäteasemalle 
 
Lestijärven hyötyjäteasemalle on mahdollista tuoda puutarhajätettä (Risut, lehdet, ruoho yms.) perjan-
taisin klo 15.00 - 18.00 Puutarhajätteelle on kyltillä varustettu oma piste.  

                                            KIRJASTO 
Aukioloajat  
Ma 12-18    
Ti   10-15    
Ke  suljettu 
To  11-18 
Pe  10-15 

 

                                                     KORONA-INFO 
Kunnantoimiston kokoustilat iltaisin pidetään suljettuna toistaiseksi. Virka-aikana voi järjestää kokouksia/tapaa-
misia (valtuustosalissa max 10 henkilöä). Jos/kun Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla muuttuu 
perustasosta kiihtymisvaiheeseen, julkisia tiloja tullaan sulkemaan. Päivitetty  Koronavirusinfo  löytyy Lestijär-
ven kunnan nettisivulta www.lestijarvi.fi 
 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaalla numerosta 0800 93 150 
 

Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 

korvauksen 

                              KORONA MUISTUTUS 
Muistakaa käyttää kasvomaskia kun kuljette julkisilla paikoilla.  
Muista myös kahden (2) metrin turvaväli. 

http://www.lestijarvi.fi/


 

 

 

           Vapaa-aikatoimi 
                   liikunta – nuoriso – kulttuuri 
 

LIIKUNTA 
 
RETKIHAASTE 1.5. – 30.9.2021 
Kuinka monta retkeä olet jo ehtinyt tehdä tänä kesänä? Retkihaasteeseen ehtii osallistua vielä 30.9. asti. Retkihaaste-
lappuja voi hakea kirjastosta. 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 retkikoh-
teita. Muistetaanhan luonnossa liikkuessa myös jokamiehenoikeudet!  
 
MAASTOJUOKSU-CUP maanantaisin klo 18.30 
 ma 16.8. kirkonkylä urheilukentän maasto 
 ma 23.8. Syri pururata 
 ma 30.8. Yli-Lestin pururata 
Sarjat alle 3v – 13v. Ilmoittautumiset paikan päällä. Maastojuoksut koostuvat kolmesta osakilpailusta. Cupin jälkeen 
lasketaan osakilpailupisteet, jotka ratkaisevat sijoitukset. Vähintään kaksi osallistumista oikeuttaa cupin kokonaiskilpai-
lun palkitsemiseen. HUOM! Juostavat matkat ovat lyhyitä. 
 
 
POLUT JA LAAVUT TUTUIKSI –retki JATKONKSKELLE su 22.8. klo 18.00 
Yhteislähtö klo 17.45 liiketalon parkkipaikalle. Retki soveltuu myös lapsiperheille. Reitin pituus Jatkonkoskelle on 1,2 
km. Omat eväät mukaan sekä säähän sopiva varustus!  
 
SYKSYN KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11. 
Perinteinen kuntokampanja käynnistyy taas! Kuntokortti tulee tämän kuntatiedotteen mukana ja niitä voi hakea myös 

kirjastosta. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan 3.12. 

mennessä kunnantoimistolle tai kirjastoon. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita tuotepal-

kintoja.  

KULTTUURI 

YRITTÄJIEN JA YHDISTYSVÄEN ILTARETKI ti 24.8. klo 17.30 ISO-VALKIAISELLE 

Suunnitellaan yhdessä matkailun kehittämistä ja yhteisiä projekteja sekä ideoidaan tulevaa. Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki yrittäjät, yhdistysväki sekä yhteisestä toiminnasta kiinnostuneet. Tarjolla pientä purtavaa! Tarjoilujen vuoksi 
toivomme ilmoittautumisia viimeistään ma 23.8. vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023 tai Lestijärven matkailuun 040 
1549624. Yhteislähtö Lestijärven liiketalon edestä klo 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        PUNTTISALIN AVAIMET 

 

                Jos sinulla pyörii kotinurkissa punttisalin avain tarpeet- 

                tomana, sen voi palauttaa kunnantoimistolle. 

                                    TORIPÄIVÄ 
                     LA 28.8.2021 KLO 9.00 – 15.00 
                               Lestijärven torilla 

 
Myynnissä kalaa, vaatteita, muttia, hunajaa ym. ym. 
 
Toripaikkavaraukset pe 20.8.2021 mennessä puh. 040 5060 340 /Jorma Tuikka 
Toripaikkoja on rajoitetusti. 
 
Perinteisiä Muikkumarkkinoita ei tänä vuonna järjestetä koronarajoitusten takia. 

RUOKAJAKELU 
to 12.8. klo 16 – 17 
to 26.8. klo 16 – 17 
to   9.9. klo 16 – 17 
to 23.9. klo 16 - 17 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 



 
 

                          
 

 

   
                          

                           PELASTUSLAITOS / pelastusjohtaja Jaakko Pulkkinen 
 
Ilotulitteiden käyttö sallitaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alueella ilman pelastus-
viranomaiselle tehtävää ilmoitusta 28.8.2021 klo 18.00 – 24.00. Edellytyksenä on, että käyttö tapahtuu ilotulittei-
den käyttöohjeiden ja määräysten mukaisesti ja käytöstä ei aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa eikä 
vahinkoja. 
 
Ilotulitteiden ampuminen taajamien keskustoissa, asuinalueilla sekä rakennusten läheisyydessä ei ole luvallista. 
Mahdollisen metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden ja ulkotulien käyttö on kielletty. 

                                               Lestijärven Metsästysyhdistys ry. 
 
Jäsenmaksut on postitettu heinäkuussa ja muistutetaan jäseniä, että metsästysoikeutta ei ole ennen kuin jä-
senmaksu on maksettu! Lisäksi yhdistyksen jäsenmaksun laiminlyöminen on erottamisperuste. 
Karhunmetsästyspalaveri ja ilmoittautuminen jahtiin sunnuntaina 15.8. klo 18-20 kämpällä. Ilmoittautumismaksu 
jahtiin 20 eur/jäsen, sisältäen oikeuden Metsähallituksen maille karhujahtiin. Yhdistyksen jäsenmaksu tulee olla 
suoritettuna palaveriin mennessä ja se tarkistetaan paikan päällä. Ei jälki-ilmoittautumisia.  
Pienpetokilpailu järjestetään jäsenien kesken 1.5.-30.4. välisenä aikana. Kolme parasta pyytäjää palkitaan lahja-
korteilla eräliikkeeseen. Saalisilmoitukset heti p. 0405903576 ja 1 piste/pienpeto. Eniten pisteitä kerännyt voittaa 
kilpailun. 
Kannattaa liittyä OmaRiista-palveluun. Palvelussa ajantasainen kartta esim. pienriistan metsästysalueista suoraan 
puhelimen näytölle ja oma paikka kartalla. Ilmoittaudu OmaRiistaan Timo Ruuskalle p. 044 2938860. 
Jäseniä velvoitetaan liittymään OmaRiistaan ja ilmoittamaan saadut saaliseläimet palveluun saalisseurantaa varten.  
Syyskuun kuntatiedotteessa, www.lmyry.fi-sivulla ja facebookissa kesäkokouksen päätökset kauden kiintiöistä 
ym. asioista. 
Havainnot suurpedoista tulee välittömästi ilmoittaa petoyhdyshenkilöille 
Metsästäjäliiton ABC-ampumakoulutus nuorille ja metsästystä aloitteleville 12.9. ampumaradalla. Vielä ehtii 
ilmoittautua koulutukseen. (Lisää infoa ja ilmoittautuminen www.metsastajaliitto.fi/ tapahtumakalenteri) Alle 18-
vuotiaan osallistumismaksusta yhdistys maksaa puolet. (aikuinen 50 eur ja alle 18 v. 35 eur) 

                                   ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry 
  
Eläkeliiton K-P:n piirin rantaongintakisat  järjestettiin to 1.7.21  Kalasatamassa. 
Ilmat suosivat jälleen kisoja, osallistujia oli 43 henkilöä. Parhaan saaliin sai  Jari Kuorikoski Kaustiselta, 3809g. Lestin 
joukkue sijoittui neljänneksi. Kiitämme kaikkia innokkaita osallistujia. Lestijärven Eläkeliitto kiittää erittäin hyviä 
arpa-jaispalkintoja lahjoittaneita: Markku Kujala, Holm & Uusitalo Oy, JiiPeen Valinta, Finn Spring Oy sekä useat 
yhdistyk-semme jäsenet. Erityisesti lämmin kiitos ahkeralle talkooporukalle! 
 
Seuraaviin tapahtumiin osallistuvien tulee seurata alueellisia koronasuosituksia ja -rajoituksia: 
 
Sokkoretkellä  ke 25.8. tutustutaan  Lestijärven lähiluontoon. Retkelle mennään kimppakyydein, lähtö klo 11 
kirjaston parkkipaikalta Timon auton perässä, Syrin suunnalta tulevat kokoontuvat klo 11 Syrin koulun 
parkkipaikalle, josta Aimo ottaa porukan mukaansa. Omat eväät, yhdistys tarjoaa kahvia ja makkaraa. Retkivarustus, 
rankkasateella retki peruuntuu. Ei ole pitkiä kävelymatkoja. Lisätietoja Aimolta puh. 040 0946670. Tervetuloa 
joukolla mukaan! 
  
K-P:n EL:n III-alueen Kirkkopyhä on Lestijärven kirkossa  su 5.9. klo 10. 
Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodissa, vapaaehtoinen kahvimaksu. Lämpimästi tervetuloa! 

http://www.lmyry.fi/
http://www.metsastajaliitto.fi/

