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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

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

6.12. suljettu

Joulun aukiolot:
vk 51 ma 12-18
ti 10-15
ke-pe suljettu

Suljettu
22.12.21-7.1.22

*Kirjastosta voi hakea seutulainat jouluksi ke 22.12. klo 13-15
* Annastiina Tuikkasen Taidemyyntinäyttely JÄÄKUKKIA 29.11.-17.12.

Kirjaston Joulunavaus to 25.11. klo 12-18. Joululeffa yli 7 v lapsille klo
14.30, omia leffaherkkuja saa tuoda. Satutuokio klo 16.30. Yllätyksiä voi
etsiä päivän aikana kirjastosta!. Jouluisen piirustuksen tuoneille makoisa
yllätys. Kahvitarjoilu!

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

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

RUOKAJAKELU
to 09.12. klo 16 – 17
to 23.12. klo 16 - 17
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

Lestijärven JOULUNAVAUS 2. – 4.12. Jukolan alueella
Lestijärven perinteinen Joulunavaus järjestetään to 2.12. klo 18.00 – 20.00. Ohjelmassa mm. kunnanjohtajan jouluinen tervehdys, vuoden yrittäjän palkitseminen, yläkoululaisten musiikkiesitys, karaokepiiriläisten joululauluja, yläkoululaisten Jouluinen kahvila, joulupuuroa, joulutori ja joulupukin vierailu.
JOULUTORI
perjantaina 3.12. klo 16.00 – 20.00
Pop up –Joulukahvila Jukolassa
Ammuntasimulaattorin esittely ja testaus klo 16 - 20 osoitteessa Jukolantie 2B.
Joulutorilta paikallisia ja lähialueen tuotteita.
lauantaina 4.12. klo 11.00 – 15.00.
Pop up –Joulukahvila Jukolassa
Urheilukauden palkitsemiset (palkittavat kutsutaan paikalle)
talutusratsastusta klo 12-13.30
Maria ja joulunlapsi -monologi Jukolassa klo 12.00 ja klo 14.00, Vuokko Saarenpää
joululauluja, laulu ja hanuri Vesa Saarenpää
Joulutorilta paikallisia ja lähialueen tuotteita.
Tapahtumaan voi tulla myymään käsitöitä, leivonnaisia sekä muita omia tuotteita ja lahjakortteja. Varaa
myyntipaikkasi 050 4437023/vapaa-aikaohjaaja tai sähköpostitse niina.tiala@lestijarvi.fi tai visit@lestijarvi.fi.
Joulunavausarvontaan voi osallistua 2. – 4.12. välisenä aikana seuraavissa paikoissa liikkeiden aukioloaikoina:
Joulutorilla kunnan pisteellä, Kuntonäpissä, Apteekissa, Parturi-kampaamo Tytillä ja Joulupuodisssa.
Helluntaiseurakunnalla avoimet ovet ja kirppis avoinna
to 2.12. klo 16 – 18
klo 16.30 Maria ja joulunlapsi -monologi
pe 3.12. klo 16 – 18
klo 16.30 Maria ja joulunlapsi -monologi
la 4.12. klo 10 - 13 kirppis ja joulumyyjäiset
Pieni Joulupuoti ja kirppis avoinna
to 2.12. klo 11 - 13 ja 18 - 20
pe 3.12. klo 16 – 20
la 4.12. klo 11 – 15
Joulunavauksen tapahtumasivu löytyy facebookista nimellä Lestijärven Joulunavaus
Otetaan huomioon vallitsevat koronarajoitukset., ei tulla sairaana. Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Tervetuloa nauttimaan jouluisesta tunnelmasta!

Vapaa-aikatoimi
liikunta – nuoriso – kulttuuri

LIIKUNTA
LASTEN LIIKUNTA
-Lapsiperheiden salivuoro keskiviikkoisin klo 9.00 – 10.30 Ei ohjattua toimintaa!
AIKUISTEN LIIKUNTA
- Total body maanantaisin klo 18.00 – 19.00 liikuntasalissa (Ryhmä täynnä!)
- Miesten kuntosali tiistaisin klo 19.00 – 20.00 ti 14.12. asti. Ohjaajana Saara Urpilainen.
Osallistumismaksu 5 € / kerta tai mahdollisuus maksaa kunnan tilille useampi kerta kerralla.
- Naisten kuntosali torstaisin klo 18.00 – 19.00 16.12. asti
Ohjaajana Elina Latonen. Osallistumismaksu 3 € / kerta.
- Tiistaisin naisten avoin kuntosalivuoro klo 18.00 – 19.00, ei ohjausta

Kävijöillä tulee olla henkilökohtainen kuntosalikortti.
SYKSYN KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11.
Kuntokortit palautetaan 3.12. mennessä kunnantoimistolle tai kirjastoon. Kaikkien palauttaneiden kesken
arvotaan lahjakortti sekä muita tuotepalkintoja.
NUORISO
NUOPPARI 3-6 –luokkalaisille maanantaisin klo 12.45 – 14.30. Vapaaehtoinen välipala 1,50 tai välipalapassi 10 € (sis. 7 välipalaa). Nuoppari jää joulutauolle viikon 50 jälkeen.
LASTEN KERHO tiistaisin klo 13.00 – 14.30 kirjastossa
ti 30.11. jouluaskartelu
ti 7.12. leffatuokio
ti 14.12. leffatuokio
ASKARTELU- / KÄSITYÖPAJA 3-9 -luokkalaisille 30.11. ja 7.12. klo 14.45 – 16.00 nuopparilla.
PIPARKAKKUPAJA 4-9 –luokkalaisille to 9.12. 14.30 – 16.30 ja ti 14.12. klo 14.30 kotitalousluokassa.
Ensimmäisellä kerralla leivotaan ja koristellaan ja toisella kerralla kasataan ja loppukoristelu. Ilmoittautumiset viimeistään ti 7.12. vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023.
Valtteri Kiviniemen JOULUKONSERTTI ti 21.12. klo 19.00 Lestin koululla
Liput 5 €, alle 16v ilmaiseksi. Joulukonsertti järjestetään sen hetkisten koronarajoitusten mukaisesti, joten
seurailkaa mainostusta.

LESTIJÄRVEN KUNTA
ALUEVAALIT 2022
Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavien aluevaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi
myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin aluevaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.
Valtuutettujen lukumäärä
Väestötietojärjestelmässä 31.8.2021 olleiden tietojen mukaan valittavien aluevaltuutettujen lukumäärät vuoden 2022 aluevaaleissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on 59 valtuutettua.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.1.-18.1.2022 seuraavassa paikassa:
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00 -15.30, la-su
klo 10.00-16.00. Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 12.1-18.1.2022. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky
liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin
hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan
sihteeri Susanna Tuikalle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI,
puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on 23.1.2022 klo 9.00–20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka

Lestijärvi
Kunnanvirasto

Lestijärvellä 22.11.2021
LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

INFLUENSSAROKOTUKSET LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUKSESSA
Tiistaina 30.11. klo 16.00 – 20.00 on vielä yleinen influenssarokotus Lestijärven terveyskeskuksessa.
Rokotukseen voi varata ajan numerosta 06 8287488 ma-to klo 9-15 ja pe 9-14 tai varata ajan sähköisesti
https://soite.terveytesi.fi.

Tutustu koiriin liittyvään lainsäädäntöön
Järjestyslaissa on oma pykälänsä koskien koirakuria (14 §).
Koirakuri
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka
yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;
(19.12.2003/1195)
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.
Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa
koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa,
liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti
osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.”
Lakiin perustuen, mutta myös vastuuntunnosta koiranomistajien tulee kerätä koiriensa jätökset pois
taajaan asutuilla alueilla ja yleisillä ulkoilualueilla, kuten puistoissa. Monelta ristiriidalta vältytään, kun
koiranomistajat totuttelevat keräämään koiransa jätökset roska-astioihin.

PÄIVÄKAHVITILAISUUS YLI-LESTILLÄ
ke 8.12.2021 klo 12- 15 Yli-Lestin työväentalolla
Yli-Lesti-seura r.y. tarjoaa kahvit. Vapaa pääsy.
Jutellaan ja ollaan yhdessä jouluisissa merkeissä. Tervetuloa!

OSUUSKUNTA PAUNET
Sääntömääräinen osuuskuntakokous
pe 10.12.2021 klo 16.00 Parilassa Lestijärvellä.
Esillä sääntömääräiset asiat vuosilta 2019 ja 2020.
Tervetuloa!
Hallitus

Lestijärven Yrittäjät r.y:n VARSINAINEN KOKOUS
pe 26.11.2021 klo 19.00 Parilassa
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Lestijärven Kalastuskunnan
joulukuun kokous
ma 13.12.2021 klo 19.00 Kunnanvirastolla

SPR:n HELENAN KERHO
LESTIJÄRVI
Helenan kerholaiset kutsutaan PIKKUJOULUUN
su 5.12. klo 13 Alli Palorannan kotiin. Aluksi
syödään joulupuuroa, sitten lauletaan joululauluja ja kerrotaan kuulumiset. Lopuksi kahvitarjoilu ja arvontaa. Muista ottaa mukaan arpajaislahja. Emäntinä Alli ja Aune.
Otetaan huomioon vallitsevat koronarajoitteet,
ei tulla sairaina. Lämpimästi Tervetuloa !

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Hirvipeijaisia ei valitettavasti voida järjestää tänäkään vuonna vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Toivotaan, että ensi vuonna päästäisiin pandemiasta voitolle ja jatkamaan peijaisperinnettä. Lisäksi alkava
tuulivoimarakentaminen tulee aiheuttamaan metsästykselle huomattavaa haittaa ainakin rakennusaikana. Mahdollisesti yhdistys pyrkii hankkimaan käyttöön korvaavia alueita esim. Metsähallitukselta.
Metsästys- ja ammuntasimulaattori on hankittu hankerahoituksella yhteistyössä muiden hankkeeseen
osallistuneiden yhteisöjen kanssa. Simulaattorin käyttöön on koulutettu vastuuhenkilöitä kustakin yhteisöstä ja laitteet ovat käytössä vain vastuuhenkilön valvonnassa. Simulaattoria esitellään Lestin Joulunavauksen yhteydessä 3.12. klo 16-20. (Jukolantie 2B) Käykäähän tutustumassa ja toivotaan laitteille ahkeraa käyttöä.
Pienpetokilpailu jatkuu 30.4. saakka. Ilmoittakaa saaliinne välittömästi puheenjohtajalle.
Kauriille ja muulle riistalle varattuna kauraa jonkin verran puheenjohtajalla. Ruokintaa kannattaa jatkaa
läpi talven, mikäli sen on aloittanut.
Muistutetaan jäseniä siitä, mitä on päätetty kiintiöistä, kaatoluvista ja muista kokouksissa sekä yhteisluvassa tehdyistä päätöksistä. Niitä jäsen on velvollinen noudattamaan. Lisäksi erityisesti muistutetaan,
ettäpihoilla, pelloilla, pelto-/penkkateillä ei ajeta ilman maanomistajan lupaa vaikka ne olisivat jäässä!!!
Annetaan Joulurauha myös metsän eläimille ainakin jouluaattona ja joulupäivänä.

Metsästysyhdistys Toivottaa Jäsenilleen,
Maanomistajille ja Yhteistyökumppaneille
Rauhallista Joulua ja Menestystä Vuodelle 2022!

MYYJÄISET
Yli-Lestin työväentalolla
lauantaina 27.11.2021 klo 10.00-13.00
Ilmaisen myyntipaikan voi varata
Paula Tialalta puh. 040 5935 660
Ilmainen kinkkuarvonta
Puhvetista torttukahveja ja joulupuuroa.
TERVETULOA!

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli,
kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.

Elämä solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja arjenhallintaan. Tuemme solmukohdissa, ja autamme pääsemään eteenpäin elämässä. MUKAAN voivat tulla 16–64-vuotiaat työelämän
ulkopuolelle ajautuneet, syrjäytymisvaarassa olevat tukea ja ohjausta tarvitsevat, heikossa työmarkkinaasemassa olevat tai elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta kaipaavat henkilöt.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun vahvuuksiisi. Hankkeessa on pienryhmätoimintaa sekä yksilötapaamisia. Yksilötapaamiset järjestämme asiakkaiden toivomaan paikkaan, myös kotiin. Kaikki hankkeen toiminta
ja sisältö suunnitellaan osallistujien tarpeet, toiveet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
Mukaan yksilötapaamiset sovittavissa henkilökohtaisesti Jaanan tai Maurin kanssa
Mukaan Lestijärvellä; torstaisin parillisina viikkoina klo 14.00–16.00, Jukolantie 4
Ota rohkeasti 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

Työelämäohjaajalta tukea työllistymisen polulle
Johanna Hautala on aloittanut Kaustisen seutukunnan työelämäohjaajana. Työelämäohjaaja tukee Kaustisen seutukunnan työnantajien ja työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaiden kohtaamisia työelämän
erilaisissa siirtymävaiheissa.
Työnhakija! Kaipaatko ohjausta, neuvontaa tai tukea työelämän poluissa? Työelämäohjaajan kanssa voit
suunnitella sinua kiinnostavia polkuja työelämään tai koulutukseen. Työelämäohjaaja voi lähteä tutustumaan kanssasi työ- ja työtoimintapaikkaan, olla mukana arviointikeskusteluissa ja miettiä yhdessä jatkoa
työn/työkokeilun jälkeen.
Työnantaja! Onko suunnitelmissa avoimia työpaikkoja? Löytyykö tekijöitä, onko palkkatuki tai työkokeilu
tuttuja? Työelämäohjaaja etsii asiakkaille työmahdollisuuksia, ja kehittää seutukunnan työllisyyspalveluita
yhdessä työnantajien kanssa.
Jalkautuva tuki, palvelu omaan kuntaasi lähelle sinua! Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!
Kaustisen seutukunnan työllisyyspalvelut:
työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen puh. 040 167 8349
työelämäohjaaja Johanna Hautala puh. 040 556 6603

