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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

KORONAROKOTUKSET LESTIJÄRVELLÄ
Torstaina 28.10. on yleinen koronarokotusilta Lestijärven terveyskeskuksessa klo 16.00 – 20.00. Rokotukseen
voi tulla ilman ajanvarausta Walk in periaatteella tuona ajankohtana. mutta ajan voi myös halutessaan

varata joko netin kautta tai puhelimitse: Rokotuskeskuksen sihteeri, puh. 040 804 2821,
puhelinaika ma-pe klo 12–15 tai omasta terveyskeskuksesta. Rokotteena on Pfizerin Comirnaty
rokote ja silloin annetaan sekä ensimmäisiä että toisia rokoteannoksia ja myös erikseen mainituille riskiryhmille
kolmansia rokotuksia. Kolmannen rokotteen saavat myös ne henkilöt, jotka alkuvuodesta saivat kaksi rokotetta
3 viikon aikavälillä.
Toisen rokotuksen annosväli on 6-12 viikkoa ensimmäisestä rokotteesta eli myös yli 12-vuotiaat koululaiset
voivat tulla tuolloin ottamaan toisen (tai ensimmäisen) koronarokotteen. Jos on annettu aika Toholammille tai
Kannukseen toista rokotusannosta varten, niin sen voi perua netin tai tk:n ajanvaruksen kautta.

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.)
perjantaisin 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

Sakoton päivä 28.10.
Tule kuittaamaan maksusi päivän aikana. Voit myös palauttaa myöhässä olevat lainasi ilman myöhästymismaksuja.
Energianeuvonnan kirjastonäyttely kuluttajille 4.18.10.2021 Kirjastonäyttelyssä on esillä monenlaista tietoa
kodin ja vapaa-ajan energiakulukseen liittyen.

Soiten yhteispäivystyksen numero
Soiten yhteispäivystyksen numero on 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

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 150
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen

vapaa-aikatoimi
liikunta – nuoriso – kulttuuri
LIIKUNTA
LASTEN LIIKUNTA
Lasten liikkari 3-6v maanantaisin klo 17.00 – 17.45 liikuntasalissa. Sis. mm. motoristen taitojen harjoittelua, temppuilua ja leikkejä. Ohjaajana Elina Latonen. Syyskausi 22.11. asti (ei vko 42). Syyskauden osall.maksu 10 €/perhe.
Lapsiperheiden salivuoro keskiviikkoisin klo 9.00 – 10.30. Ei ohjattua toimintaa!
Lasten musiikkiliikunta 3-6v torstaisin klo 17.00 – 17.45 liikuntasalissa. Musiikkiliikunta tarjoaa tanssin, liikunnan ja
leikin riemua. Ohjaajana Elina Latonen. Syyskausi 18.11. asti (ei vko 42). Syyskauden osallistumismaksu 10 €/perhe.

AIKUISTEN LIIKUNTA (Kävijöillä tulee olla henkilökohtainen kuntosalikortti)
-Total body maanantaisin klo 18.00 – 19.00 liikuntasalissa (Ryhmä täynnä!)
-Naisten kuntosali torstaisin klo 18.00 – 19.00. Ohjaajana Elina Latonen. Osallistumismaksu 3 € / kerta.
-Tiistaisin avoimet kuntosalivuorot, ei ohjausta klo 18.00 naisten vuoro, klo 19.00 miesten vuoro
RETKIHAASTE 1.5. – 30.9.2021
Palauta retkihaaste viimeistään 10.10.2021 kirjastoon tai nappaa lapusta kuva ja lähetä se viestillä vapaaaikaohjaajalle 050 4437023 ja olet mukana arvonnassa.
SYKSYN KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11.
Perinteinen kuntokampanja käynnistyy taas! Kuntokortti löytyy elokuun kuntatiedotteesta ja niitä voi hakea myös
kirjas-tosta. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan
3.12. mennes-sä kunnantoimistolle tai kirjastoon. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita
tuotepalkintoja.
LASTEN LIIKUNTAKAMPANJA 1.– 31.10.
Lasten liikuntakampanjan osallistumislappuja on jaettu koulun ja päiväkodin kautta, mutta niitä voi hakea myös kirjastosta. Kampanja-aika on koko lokakuun ja lappu palautetaan viimeistään pe 5.11. joko koululla opettajille,
päiväko-dilla hoitajille, kirjastoon tai lähettämällä kuva vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023. Osallistujien kesken
arvontaa!
KESÄN LIIKUNTAKAMPANJA 1.5. – 31.7.2021
Kesän aikana pyöräiltiin yhteensä 14 658 km (vuonna 2020 pyöräilykilometrejä kertyi 9 965).
Liikuntasuorituksia kirjattiin yhteensä 995 (vuonna 2020 yht. 1413).
Yli-Lesti
9 598 km
(6 137 km)
Arvonnassa onni suosi seuraavia:
kirkonkylä 4 171 km
(2 892 km)
Lahjakortti Kärkkäiselle Tuula Hautala
Syri
889 km
( 936 km )
tekninen t-paita
Jukka Tuikka
Suluissa edellisen vuoden suoritukset.
Lestijärvi pipo
Vuokko Niskanen
Aktiivisimmat liikkujat olivat Ojalassa.
ladattava LED-pipo
Raija Änäkkälä
Siellä kirjattiin eniten suorituksia.
tuubihuivi
Aimo Itäniemi
teleskooppi makkaratikku Jaakko Syri
Onnea voittajille!
kahvipaketti
Liisa Honkala
Voitot voi hakea kirjastosta lokakuun aikana.
kahvipaketti
Tarmo Tainio
NUORISO
NUOPPARI 3-6 –luokkalaisille maanantaisin klo 12.45 – 14.30. Vapaaehtoinen välipala 1,50 tai välipalapassi 10 € (sis.
7 välipalaa).
LASTEN KERHO tiistaisin klo 13.00 – 14.30 kirjastossa
ti 12.10. halloween-askartelu
ti 26.10. leffatuokio

ti 2.11. isänpäiväaskartelu
ti 9.11. askartelutuokio

ASKARTELU- / KÄSITYÖPAJA 3-9 -luokkalaisille tiistaina 12.10. klo 14.45 – 16.00 nuopparilla. Ensimmäisellä kerralla
12.10. suunnitellaan kerhon sisältöä ja kerhokertoja. Eväitä voi ottaa mukaan! Ilmoittautumiset askartelupajaan viim.
ma 11.10. 050 4437023 / vapaa-aikaohjaaja.
JOULUKORTTIPAJA MA 18.10. klo 10.00 – 18.00. Paikka tarkentuu osallistujamäärän mukaan. Tule valmistamaan
yksilöllisiä joulukortteja stanssaamalla, leimaamalla tai perinteisesti leikkaa-liimaa tekniikalla. Materiaaleja voi ostaa
paikan päältä tai tehdä omista materiaaleista. Pajamaksu 2 €, sis. musteiden, leimojen, stanssien, leikkureiden, ym.
käytön. Ilmoittautumiset viimeistään pe 15.10. vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023. Alle 10v huoltajan kanssa. Omat
eväät mukaan!
Tulossa…
Lasten ja nuorten halloween-illat pe 29.10. Seurailkaa tarkempaa infoa vapaa-aikatoimen facebookista ja instagramista.

RUOKAJAKELU
to 7.10. klo 16 – 17
to 21.10. klo 16 - 17
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

LESTIJÄRVEN KUNNAN YHTEISÖKEHITYS OY
Vuokrataan kausisäilytystilaa
Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy vuokraa kausisäilytystilaa (1.10.2021–
31.5.2022) veneille ja ajoneuvoille teollisuushallilla, os. Halsuantie 9. Hinnat:
· pieni vene/ajoneuvo 250 €/kausi (sis. alv 24 %)
· iso vene/ajoneuvo/asuntoauto/asuntovaunu 350 €/kausi (sis. alv 24 %)
Lisätietoja/varaukset:
Arkisin klo 8–16 Mirva Vilppola p. 0401908652, mirva.vilppola@lestijarvi.fi

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Kokouksia:
– Lestijärven Eläkeliiton Syyskokous to 14.10. klo 13 valtuustosalissa. Tervetuloa!
Kahvitus alkaa 12.30. Kokouskutsu kuntatiedotteessa.
Piirin Syyskokous 30.11. klo 11- Kannuksen srk-koti
Liikuntaa:
– Kansalaisopiston Iloisesti ikääntyen koulun liikuntasalissa maanantaisin klo 16– Kansalaisopiston ohjatut kuntosalivuorot koululla 70+ ke 12-13 ja 60+ ke 13-14
– Yli-Lestin Aamuvirkeät kävelyt tiistaisin ja torstaisin klo 8Muuta:
- Helenan kerho kokoontuu srk-kodilla su 17.10. klo 14. Huom! Päivä muuttunut.
Emäntinä Raija ja Liisa, arpajaiset. Tervetuloa!
- Digi-laitteiden käytön opastus jatkuu 7.10. valtuustosalissa klo 12-14.
Tule opettemaan oman tietokoneen, tabletin tai älykännykän käyttöä. Mahdollisuus myös
henkilökohtaiseen tukeen. Tervetuloa varaamaan aika.
Eläkeliiton Lestijärven yhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Torstaina 14.10. 2021 klo 13.00 valtuustosalissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Piirin edustaja mukana,
kahvitarjoilu ja arpajaiset. Huomioidaan koronapandemian
aiheuttamat rajoitukset.
Tervetuloa!
Lestijärvi 27.9.2021
Hallitus

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS
Lestin Mutti tulee taas!
Vuoden 2021 Lestin Muttiin kaivataan kirjoituksia, kuvia tarinoineen sekä juttuvinkkejä. Tehdään
yhdessä taas hyvä kotiseutulehti! Lehteen tulevan materiaalin voi lähettää Timo Lapille
timo.lappi@kase.fi tai Noora Nybergille noorairene.nyberg@gmail.com. Nyt vaan muistelemaan
vanhoja!

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 28.10.2021
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat
toimenpidettä
- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.
Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös
toimenpiteistä
- lietelannan sijoittaminen peltoon
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Huomaa, että ilmoitusaika päättyy torstaina 28.10.2021!
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ’peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi sekä kohdentamisalueella että
muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Lestijärvi kuuluu muuhun alueeseen,
samoin mm. Halsua ja Perho. Kohdentamisalueeseen kuuluvat mm. Kaustinen, Veteli, Kannus, Toholampi,
Reisjärvi, Vimpeli ja Alajärvi.
Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito):
- nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
- monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
- viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki
ja suorakylvö sänkeen
- kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä,
vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
- syyskylvöiset kasvit
- keväällä korjattava pellava ja hamppu
- sänki- ja viherkesanto
Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi.
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi,
luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu
orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla - toimenpidettä.
Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Korvausta maksetaan enint. 80 % sitoumusalasta.
Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä tehdään selvitys käytetystä lannanlevityskalustosta.
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen –toimenpiteessä tulee ilmoittaa lannoitteen kuivaainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän
materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.
Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä
luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä
ilmoituksen esim. lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan
viimeistään 28.10.2021.
Vähennä lantatoimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon ajaa lannoittamattoman suojakaistan verran.

Kansalaisopisto
Ti 5.10. alkaen LASTEN JA NUORTEN ILMAISUTAITO tanssi/liike, improvisaatio,
teatteriharjoitukset. klo 17.30-18.45, paikka Lestijärven uusi koulu (aula+näyttämö tai liikuntasali).
Ryhmän halutessa pienimuotoinen esitys keväälle.
Ryhmässä on tilaa, Tervetuloa! Ilmoittaudu p. 044 4596261 tai netin kautta joko kurssille 110202 tai
110222.
----HUOM: Perhekortin ostava, ilmoittaudu normaalisti kaikille niille kursseille mihin osallistut ja lisäksi
perhekorttikurssille. Maksu tulee vain perhekorttikurssista (160 euroa). Perhekortti kattaa vanhempien
ja perheen alle 18-vuotiaitten lasten kurssimaksut pois lukien korttikoulutukset ja erityishinnoitellut
kurssit.
Pikkarit ja bokserit kurssilla on tilaa, ilmoittaudu viim. 25.10. mennessä.
Kuntosali 70+ kurssi on alkanut, vielä ehdit mukaan! Kokoontuminen keskiviikkoisin klo 12 kuntosalilla.
Ilmoittaudu p. 044 4596261 tai netin kautta.
Muistathan, opintoseteliavustushakemusten palautus 22.10. mennessä.

Elämä Solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja
arjenhallintaan. Palvelut tuodaan tarvittaessa osallistujan kotiin saakka.
Hankkeessa on myös ryhmätoimintaa, jonka sisältöä suunnitellaan osallistujien
tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
Mukaan Lestijärvellä torstaisin parillisina viikkoina klo 14.00 – 16.00, Jukolantie 4.
Kahvitarjoilu!
Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan tai Mauriin:
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli,
kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.
Paju- ja biohiilipäivä Sykäräisissä 25.10.2021
Tule mukaan tutustumaan Kaustisen seudun (Halsua, Lestijärvi, Kaustinen, Toholampi, Veteli) alueen uusiin
mahdollisuuksiin biomassojen jalostamisessa! Päivä on konkreettinen rautaisannos niin bio-kaasuun, pajun
jalostamiseen biohiileksi, turvepeltojen uuteen käyttöön, pyrolyysiin. Päivän ohjelma toteutetaan
Sykäräisissä FinnSpringin ja Wennströmin tilan alueella. Päivä aloitetaan Lylyn Pisarassa, FinnSpringin
pihapiirissä. Tilaisuuden järjestää Kaustisen seutukunnan MAURO ja Kiertoon –hankkeet.
Ilmoittaudu 18.10. mennessä osoitteessa: kaustisenseutu.fi/tapahtumat/paju-ja-biohiilipaiva/
Tervetuloa mukaan maaseudun uusien mahdollisuuksien päivään!

TIENOO-hankkeen tupailta Lestijärvellä
Aika: 9.11.2021 klo 18:00-20:00
Paikka: Lestijärven kunnan virastotalon valtuustosali, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI
Aihe: Yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien avustusten hakeminen, lainsäädännön muutokset,
turvallisuus, tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset asiat.
Luennoitsija: Timo Syrjälä, Metsän Tähden Tiimi Oy
Ilmoittautuminen: 2.11.2021 klo 16:00 mennessä puh. 044 561 21 54 tai
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi

Yhdessä uuteen harrastukseen? Kyytiin2-hanke auttaa alkuun
Harrastuksiin kulkeminen on usein kalliimpaa kuin itse harrastus. Kuljettamiseen kuluu aikaa ja rahaa,
liikenteen ympäristövaikutuksia unohtamatta. Tutustu Kulukuri.comin harrastuskyydit-osioon, ja mieti
voisiko sinunkin harrastuksiisi kulkea yhdessä?
Lisätietoja: Tomas Luoma, p. 040 142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
(Logot: Euroopan aluekehitysrahasto ja Vipuvoimaa)

Kaustisen seutukunnan kunnat ja Perho järjestävät

Kuka kulkee pisimmälle? -Kuntohaasteen
Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet sekä Perho järjestävät yhdessä kilpailun siitä, mikä kunta liikkuu
pisimmälle. Kilpailun aikaväli on 18.10–14.11.
Kaikenlaiset liikuntamuodot (hyötyliikunta, lihaskuntoilu, kestävyysliikunta ja urheilu) hyväksytään. Osallistua voit
siis vaikkapa haravoimalla lehtiä pihaltasi, pyöräilemällä työpaikallesi tai kuntosalilla painoja nostelemalla.
Osallistujakorttiin merkitään liikuntasuoritukseen käytetty aika, josta vapaa-aikatoimet myöhemmin laskevat miten
pitkälle liikuntaan käytetyllä ajalla olisi keskiverto aikuinen kulkeutunut (Keskiverto aikuinen liikkuu tuntiin n. 5,4
km matkan.) Katsotaan mikä kunta pääsee pisimmälle!
Vapaa-aikatoimet arpovat kaikkien osallistuneiden kesken yhden Polar Unite -urheilukellon (arvo n. 120€).
Lisäksi vapaa-aikatoimet arpovat tai palkitsevat kolme oman kuntansa osallistujaa.
Osallistujakortteja löytyy vapaa-aikatoimien tiedottamista paikoista. Palauta täytettynä 22.11 mennessä oman
kunnan vapaa-aikaohjaajalle. Hyvää ja liikunnallista syksyä kaikille!

Lestijärvellä osallistujakortteja voi hakea kirjastosta ja kuntosaleilta. Kortti palautetaan Lestijärven kirjastoon
22.11. mennessä. Kirjaston ollessa kiinni, kortin voi tipauttaa palautusluukusta.

Kuka kulkee pisimmälle? - kuntohaaste 18.10. – 14.11.
Nimi:
Osoite:
Puh:
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