Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

KIRJASTO – KYLÄN SYDÄN
Lestijärven kirjasto on saanut hankerahoituksen omatoimikirjaston perus-tamiseen ja
todennäköisesti hankkeen toteuttamiseen liittyvät työt käynnistyvät jo tulevan kesän
aikana.
Hyvä kuntalainen, kesäasukas tai muuten vain kirjastomme toiminnasta
kiinnostunut, tervetuloa ideoimaan ja suunnitteleman kirjaston toimintaa,
viihtyvyyttä sekä kehittämään palveluitamme
keskiviikkona 8.6. klo 18.30 kirjastolle.
Tule kertomaan millaisia toiveita sinulla olisi esimerkiksi tilojen ja sisus-tuksen
suhteen, lasten, nuorten ja aikuisten tiloihin sekä lehtilukusaliin? Millaisia
lisäpalveluja haluaisit saada kirjastosta?
Mikäli et pääse paikalle, niin ideoita ja toiveita voi laitaa 8.6.
mennessä kirjaston sähköpostiin kirjasto@lestijarvi.fi

SULJETTU
Kesällä
11.-29.7.2022

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

klo 15.00 – 18.00
Lisätietoja: Millespakka Oy /
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

23.6. klo 10.00 – 14.00
24.6. juhannusaatto suljettu

eMagz -aikakausilehtipalvelu
Kirjaston eMagz-palvelu on nyt käytettävissä etäyhteydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien lukemisen
tietokoneella. Tarvitset kirjautumiseen kirjastokortin, sekä pin-koodin. Palvelu löytyy osoitteesta
anders.emagz.fi
Viddla -elokuvapalvelu
Nyt kirjastokorttisi on myös matkalippusi elokuviin! Viddla-striimauspalvelussa on laaja valikoima elokuvia ja
dokumentteja kaikenikäisille. Sinun tarvitsee vain mennä osoitteeseen viddla.fi, valita haluamasi leffa, klikata
Katso elokuva -painiketta, valita listalta Anders-kirjastot ja kirjautua sisään kirjastokorttisi numerolla ja PINkoodilla. Sitten voit vain nojata taakse ja nauttia näkemästäsi! Aikaa elokuvan katsomiseen on 48 tuntia.
Kuukaudessa on mahdollista katsoa neljä elokuvaa ilmaiseksi.

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

RUOKAJAKELU
to 09.6. klo 16 - 17
to 30.6. klo 16 - 17
Heinäkuussa suljettu
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 377
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen

Vapaa-aikatoimi
Tapahtumien ajantasainen tieto löytyy facebookista ja instagramista, @lestijarven_vapaa_aikatoimi ja @visitlestijarvi
LIIKUNTA
YLEISURHEILUKILPAILUT maanantaisin klo 18.30 alkaa 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7., 1.8. ja 8.8. Maanantaina 4.7. Osuuspankin Hippo-yleisurheilukisat. Kisoissa juoksu/kenttälaji. Sarjat alle 3v – 13v. Kaikki palkitaan!
LESTIN YMPÄRIPYÖRÄILY pe 8.7. klo 18.00
Pyöräiltävä matka on 42 km, josta noin puolet soratietä. Viidellekymmenelle (50) ensimmäiselle
ilmoittautueelle Lestin ympäripyöräily t-paita. Paidat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu:
ennakkohinta 10 € 1.7. asti ja sen jälkeen 15 €. Ilmoittautuminen Lestijärven kunnan verkkokaupan kautta
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/tapahtumat Maksu suoritetaan samalla kertaa ilmoittautumisen
kanssa.
POLUT JA LAAVUT TUTUIKSI. Lähde mukaan retkeilemään mukavassa porukassa. Ensimmäinen retki
tehdään ti 7.6. Iso-Valkiaiselle. Yhteislähtö kunnantoimiston parkkipaikalta klo 17.45 tai voit ajella suoraan
polun lähtö-paikalle. Käveltävä matka on noin 700 metriä, joten soveltuu myös lapsiperheille. Reitin alku
hieman kivikkoista, mutta muuten pitkoksia. Omat eväät mukaan sekä säänmukainen vaatetus! Seuraavat
retket: su 10.7. klo 18 Valkeinen, su 21.8. klo 15 Pyssykallio ja 3.9. klo 14 Lehtosenjärvi. Muutokset mahdollisia,
seuraa ilmoittelua!
LIIKUNTAKAMPANJAT
KYLIEN VÄLINEN KESÄLIIKUNTAKAMPANJA 1.5. - 31.7.2022. 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. Kampanjaan voit osallistua
merkitsemällä liikuntasuorituksesi
a) kuntatiedotteen mukana tulevaan liikuntakorttiin. Liikuntakortteja saa myös 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.
Yli-Lesti:
Ojalanperän risteys ja Hietalantien risteyksessä (ent. Teboilin risteys)
Paranta:
Parannan risteyksessä hyvinvointipolulla
Änäkkälä:
hyvinvointipolulla
kirkonkylä:
kirjaston postilaatikkorivissä ja rantaraitilla venesatamassa
Syri:
vanhan koulun postilaatikkorivissä ja Toholammintie 800 (bussipysäkillä)
Niemi:
Niementien risteys (kuntislaatikko)
LAJIKOKEILUILTA ke 29.6. klo 17.00 alkaen. Tule kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin kesälajeihin. Lajeina
mm. suppailu, vesijuoksu, rantajumppia, jousiammuntaa jne. Lajit täydentyvät kesäkuun aikana. Jos sinulla on
tarjota jotain ohjausta tai lajikokeiluja välineillä tai ilman, niin ota rohkeasti yhteyttä 050 4437023 / vapaaaikatoimi. Myös paikalliset hyvinvointialan yrittäjät ovat tervetulleita esittelemään palveluitaan.
NUORISO
Tulossa: KESÄKERHO 7-12v Lestin koululla 6. – 17.6. Lisätietoja vapaa-aikatoimen facebookissa.
NUORTEN KESÄTAPAHTUMAT 13 – 25v
NUORTEN PELI-ILLAT. Peli-illat torstaisin klo 18 alkaen kirkonkylän ranta-alueella tai muualla sopivassa
paikassa, pelipaikat ilmoitetaan somes-sa. Pelaillaan osallistujien toiveiden mukaan jalkkista, katusählyä, Beach
volleyta tms. Tule mukaan pelailemaan – poru-kalla pelaaminen on mukavampaa! Aloitus to 9.6.
tulossa NUORTEN TEEMALLISET ILLAT. Pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18.00, mutta poikkeuksiakin voi olla.
Luvassa suppailua, laserammuntaa, seinäkiipeilyä, jousiammuntaa, kahvilasirkusta jne. Tapahtumista
ilmoitetaan tarkemmin vapaa-aikatoimen ja nuorisovaltuuston somekanavissa.
KULTTUURI
KUNTALAISTEN ILTASUMPIT to 9.6. klo 18.00 museolla
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ideoimaan tulevaa. Paikalla mm. kunnanjohtaja Anne Kurkela.
Rentoon yhteiseen kahvitteluhetkeen ovat kaikki tervetulleita, joten nähdään siis museolla!
PAIKALLISHISTORIA
Lestin kylien synty -tarinoita ja historiaa osa 2 järjestetään ti 14.6. klo 18.00 museolla. Silloin tarinoidaan
Taipaleen, Päivärinnan, Ilolan ja Kuivaniemen historiasta

YLI-LESTI-SEURA R.Y.
TUTUSTUMISRETKI KARHUNPIILOON to 9.6.2022
Yhteislähtö kirkonkylältä kunnanviraston pihalta klo 12.00.
Yli-Lesti-seura tarjoaa kahvit ja pientä purtavaa. Mahdollisuus veneillä ja käydä saunassa jopa
uimassa. Lisätietoja Marketalta, puh. 044-0638342. Tervetuloa!
Yli-Lesti-seuran jäsenmaksu 2022 on 5 euroa / yli 15-vuotias henkilö
Yli-Lesti-seura r.y. on Lestijärvellä toimiva poliittisesti sitoutumaton kyläyhdistys, joka edistää
kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä toimii viihtyisyyden edistäjänä. Jäsenetuna saa 10
euron alennuksen Karhunpiilon vuokraan.
Jäsenmaksu (5 e/henkilö) maksetaan tilille:FI91 5471 1240 0074 08. Saaja:Yli-Lesti-seura r.y.
Viitetietoihin merkitään perheenjäsente nimet.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Lähdetään porukalla tutustumaan Karhunpiiloon to 9.6.2022. Yhteislähtö kunnnanviraston pihalta
klo 12. Karhunpiilossa tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Rohkeimmat voivat käydä uimassa
saunomisen lisäksi.
Perinteiset EL:n Keski-Pohjanmaan piirin rantaongintakisat Lestillä 7.7.22. Ilmoittautuminen klo 9.
Jäsenet voivat osallistua maksutta. Tule mukaan mukavaan tapahtumaan.
Osallistutaan omien voimien ja mielenkiinnon mukaan muiden Lestijärvellä järjestettäviin
tilaisuuksiin!

LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS RY.
Siivous- ja kunnostustalkoot ampumaradalla lauantaina 11.6. klo 8.30 alkaen. Omat työvälineet
mukaan. Päätetään samalla kesän ammunnoista. Kahvia ja purtavaa talkoolaisille.
Riistapeltojen tekoon on varattu lannoitteita ja siemeniä sekä lapiorullaäes muokkaamiseen.
Riistan ruokintaan hankitaan siemeniä kesäkuun aikana.
OmaRiista-järjestelmään kannattaa liittyä. Järjestelmässä helppo merkitä mm. havaintoja ja
saaliita sekä sieltä löytyy myös ajantasainen kartta yhdistyksen metsästysalueista. Ilmoittakaa
jäsennumeronne Timo Ruuskalle p. 044 2938860 ja liittykää palveluun.
Pienpetokilpailu päättyi huhtikuun loppuun. Voittajat ovat 1. Olavi Kunelius 2. Keijo Tainio 3. Harri
Tuikka. Palkinnot noudettavissa puheenjohtajalta. Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 14 pienpetoa.
Yhdistyksen on loukkuja käytössä jäsenillä. Loukkuja voi kierrättää muillekin, jos ei itse pyydä.
Palauta loukku puheenjohtajalle, mikäli et aktiivisesti pyydä loukulla. Jatketaan pienpetojen
pyyntiä ja kilpailua jälleen ensi huhtikuun loppuun. Ilmoita saalis välittömästi puheenjohtajalle. (1
piste/saalis)
Riistakolmiolaskenta suoritetaan heinä-elokuun vaihteessa ennen kesäkokousta, joten erityisesti
pienriistan pyytäjiä pyydetään aktivoitumaan ja osallistumaan laskentaan. Laskijoita tulee olla 9
kpl, jotta laskenta voidaan suorittaa ohjeiden mukaisesti. Myös uudet jäsenet velvoitetaan
osallistumaan laskentaan. Ilm. 17.7. mennessä Pasi Jokelalle p. 0407005956.
Havainnot suurpedoista tulee ilmoittaa välittömästi suurpetoyhdyshenkilöille. Petoyhdyshenkilöt
osoitteessa: www.riista.fi , Aluesivut-valikosta valitse Pohjanmaa ja Petohavainto? Lestijärven
riistanhoitoyhdistys ja petoyhdyshenkilö

VARAUDU HÄIRIÖIHIN – LÄHETÄ TUKIHAKEMUS HYVISSÄ AJOIN
Päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa keskiviikkona 15.6.2022 Tukihakemuksen tekoa ei kannata
jättää viimeisiin hakupäiviin. Ruokavirasto pyrkii varmistamaan Vipu-palvelun toimivuuden koko
tukihaun ajan, mutta esimerkiksi pankkien palveluihin kohdistuviin hyökkäyksiin Ruokavirasto ei
voi vaikuttaa. Kirjautuminen Vipuun edellyttää verkkotunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksien
avulla.
MITÄ TEHDÄ TALVITUHOJA KÄRSINEILLE KASVUSTOILLE?
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän
maatalouskäytännön mukaisesti, mutta poikkeuksellisista olosuhteista johtuen kasvusto on
tuhoutunut.
Ilmoita päätukihaussa kasvi kylvetyn mukaisesti. Halutessasi voit perustaa saman tai eri kasvin
uudelleen.
Huomioi, että yli puolella kasvulohkoa pitää kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta voit
saada kasvulohkolta ympäristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvausta.
Lue lisää kylvövelvoitteista (ruokavirasto.fi)
KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tarvitaan,
jos aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä suomeksi
että ruotsiksi).
https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto13675?gclid=EAIaIQobChMIxLrap-CX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYASAAEgLd6vD_BwE
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskun testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
Halsua
8.6. klo 9.15–11
Isokarhun varaston piha
Lestijärvi
9.6. klo 12.00-15.30
Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Toholampi
9.6. klo 9.15–11
ABC-kylmäaseman sorakenttä
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suojattu. Ruiskussa tulee olla
200 litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös
edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen hinta on
210 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521
2210.
TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022. Perusteet ovat nuori viljelijä, uusi viljelijä, tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen, ympäristötuen 20-vuotisen erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja tuomioistuimen päätös/hallinnollinen määräys.
Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät varantohakemukset ja tekevät hakemuksista päätökset. Hakemus tehdään lomakkeella 289.

Lestijärven tuulipuiston hankekuulumiset
Haluamme pitää lestijärveläiset ajan tasalla tuulipuistohankkeen etenemisestä.
Löydät tästä kuntatiedotteesta hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisäksi
hankkeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.ox2.com/fi/lestijarvi.
Verkkosivuilta löydät myös digiversion Lestijärven tuulipuiston asukaslehden
uusimmasta numerosta, joka ilmestyi toukokuussa.

Mitä hankkeessa
tapahtuu tällä hetkellä?
·

·

·

·
·

·

Teiden, sisäverkon, voimalaperustusten
sekä voimaloiden nostokenttien
suunnittelutyöt jatkuvat.
Kosolankankaan puuston poisto valmistui
toukokuussa. Alueen kiviaineksen
käsittelytyöt sekä maanrakennustyöt ovat
käynnissä. Myös alueen sähköaseman
maanrakennustyöt on aloitettu.
Kesäkuussa alueella alkavat
tuulivoimaloiden perustustyöt sekä
sisäverkon kaapeloinnit.
Hittisennevan sijoittelusuunnitelma
valmistui toukokuussa. Alueen puuston
poisto alkaa kesäkuussa.
Iso-Kortenevan alueella aloitetaan
kesäkuussa kiviaineksen käsittelytyöt.
400 kV:n voimajohtolinjan pylväiden
perustustyöt ovat käynnissä ja lähes
90 % perustuksista on tehty.
Sähköasemien ja päämuuntajien
suunnittelu jatkuu.

Tervetuloa työmaatoimiston avoimiin
oviin 9.6.!
Onko sinulla kysyttävää hankkeesta tai
haluaisitko tulla juttelemaan
vapaamuotoisesti työmaajohdon kanssa?
Järjestämme työmaatoimistollamme
avoimet ovet kerran kuussa. Seuraava
tilaisuus on 9.6. klo 17.30–18.30.
Työmaatoimisto sijaitsee Yli-Lestin vanhan
koulun pihalla, osoitteessa Lestijärventie 969
A. Nähdään siellä!
Lestijärven hanke lyhyesti:
Lestijärven tuulipuistohanke koostuu
Kosolankankaan, Hittisennevan ja IsoKortenevan alueista. Hanke käsittää 69
tuulivoimalaa
.
Tuulipuiston lisäksi hankkeeseen kuuluu
uuden Eltonevan sähköaseman sekä 110
kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtolinjojen
rakentaminen sähkönsiirtoa varten.
Tuulipuistoon rakennetaan kolme
sähköasemaa sekä 28 kytkinasemaa.
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Jommi
Tervo, jommi.tervo@ox2.com

Meistä lyhyesti:
Hankkeen toteuttajana toimii uusiutuvan energian yhtiö OX2, joka kehittää, rakentaa ja myy maa- ja
merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Olemme ottaneet johtavan aseman laajamittaisen
maatuulivoiman rakentajana toteutettuamme 17 viime vuoden aikana noin 3,2 GW tuulivoimaa
Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan. Suomessa olemme toteuttaneet avaimet käteen periaatteella kymmenen tuulivoimahanketta ja operoitavanamme on tällä hetkellä 13 tuulipuistoa.
Lisätietoja: www.ox2.com/fi

Lestijärven tuulipuiston rakennustyöt virallisesti käyntiin –
tunnelmia Kuokat maahan -tilaisuudesta 19.5.!
Pari viikkoa sitten Lestijärvellä koettiin hienoja
hetkiä, kun tuulipuistossa iskettiin
seremoniallisesti kuokat maahan ja juhlistettiin
hankkeen rakentamisen virallista käynnistymistä.
Ohessa kuvia tapahtumasta, joka keräsi yhteen
muun muassa edustajat Lestijärven kunnasta,
tuulipuiston omistajista, pääurakoitsijoista ja
hankealueen maanomistajayhdistyksestä.
Voit lukea lisää tilaisuudesta OX2:n verkkosivuilta
Uutisista. Kuvat: Claire Zhang

Kuokan varressa kunnanjohtaja Anne Kurkela (vas.),
tuulipuiston omistajan edustaja Anders Renvall, OX2
Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen sekä OX2:n
toimitusjohtaja Paul Stormoen.

Lestijärven maanomistajayhdistyksen
puheenjohtaja Timo Lappi.

Kunnanjohtaja Anne Kurkela.

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

Kuntalaiskyselytuloksia ja käppyröitä infograafi-sivustolla
Kaustisen seutukunnan infograafi-sivusto on julkaistu torstaina 19.5.2022. Sivustolle on koottu
Halsualla, Kaustisella, Lestijärvellä, Toholammilla ja Vetelissä 2021 toteutettujen
kuntalaiskyselyiden tuloksia mm. diagrammeina, puukaavioina, sanapilvinä, ja vapaan sanan
kommentteina. Infograafi-sivuston sisältö on vapaasti kaikkien selailtavissa, se sijaitsee osoitteessa
infograafit.kaustisenseutu.fi.
Sivusto on toteutettu KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien
tehostaminen digitalisaation avulla –hankkeen voimin.
Lisätietoja: tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi

Käsitöitä
Paulanka (käsitöitä)
Paula Tiala puh. 040 593 5660

Pankkipalvelut

Auton huolto ja polttoaineet

Toholammin Osuuspankki
Lestijärven konttori. Lestintie 41 G
ti klo 10.00–12.00

Autokorjaamo Osmo Haasiomäki
Niementie 190, puh.050 5967 345

Taksit

Huoltoasema Pekka Kauppinen
Halsuantie 10, puh. 0400 561 787
Korjauspalvelu Ari Lintilä
Peltolantie 33, Syri puh. 050 5968514
J.Hietapakka Oy
Kuruntie 56, Yli-Lesti puh. 044 2802489

LVI- ja sähkötyöt

Sakari Similä, Yli-Lesti puh.040-5040 304

Muut palvelut
Koneyhtymä Veljekset Brandt
puh. 0400 160 205 / Teijo Brandt
maanrakennus- ja mursketoimintaa
Koskela Juha, puh. 050 5624 192
traktorityöt

Jussilan Sähkö puh. 0500 369 527
Putkiasennus Muli Oy puh. 040 5447 980

Lestipuu Oy, puh. 040 5060340
mökkitalkkari

Kauneus ja terveys

Nevala Juha, puh. 0400 792 234
kaivinkone- ja metsäkoneurakointi sekä traktorityöt

Apteekki
Lestintie 41 , puh. 0400 209374
avoinna: ma-ti, to-pe klo 9.00 – 16.30

Fysikaalinen hoitolaitos Kuntonäppi
Lestintie 41, puh. 050 5481 407
VireäOksa Kirsi Brandt-Hirvinen
puh.050 379 3799
työnohjaus,psykoterapeutti,taideterapeutti
Parturi-Kampaamo Tytti
Lestintie 41 E, puh. 040 1581 779
Hieronta-Sisko,
Sinsillakuja 4, puh. 045 1149763
Hierontaa, lymfahoitoa

Kaupat ja ravintolat
Sale, Lestintie, puh. 020 7808160
Pullapuoti (ent. Laasasen kiinteistö)
Lestintie , avoinna to 11–13 puh. 050 5966268

PL Tuote Pasi Liimatainen, puh. 0400 269311
nahkakäsineet ym.
Salo Harri, puh. 050-3033 730
kaivinkone- ja traktorityöt, polttopuiden myynti
Similä Otto, puh. 040 7293 387
traktorityöt, polttopuiden myynti
Timo Heikkilä, puh. 040 5245262
polttopuita klapeina
Metsä-TT, puh. 0400 448911
Lestijärventie 674 B, Yli-Lesti
puukauppa, metsänhoito ym.
METSÄn tähden tiimi Oy/Timo Syrjälä
puh.041 4332 217
puukauppa, metsäalan asiantuntijatyöt, metsätyöt

Valkeisjärven leirintäalue
Kinnulantie 725, puh. 040 5366931

Urakointi N. Kumpulainen, puh. 044 265 3990
Konttikoskentie 219, Yli-Lesti
traktorityöt

Onnelan Pitopalvelu / Merja Jormalainen,
Ojalantie 130, Yli-Lesti puh. 050-5966 268

Jussila Kalle Ky puh. 040 7701793
sorkkahoitopalvelu

Tmi LuoMat
puh. 040 5060340/Jorma Tuikka

Heimo Embuskan konsertti
su 3.7.2022 Lestijärven koululla
Lestintie 40
Tervetuloa
järj. Helluntaiseurakunta

Osallistu kuntalaiskyselyyn 12.6.2022 mennessä!
Kyselyn tarkoituksena on selvittää kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa sekä harrastus ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa sekä ajatuksia ja ideoita mahdollisuuksien lisäämiseksi. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Vastausaikaa on 12.6.2022 asti ja vastaaminen kestää noin 6
minuuttia.
Vastaamaan pääset seuraavan linkin kautta: https://forms.office.com/r/GLDLYWG68s. Linkki löytyy
myös Lestijärven kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://lestijarvi.fi/kategoria/ajankohtaista/.
’

JÄTTEENKULJETUS
Lestijärven kunta kuuluu Järviseudun jätelautakunnan alueeseen. Kaikilla Järviseudun jätelautakunnan
toimialueella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla säännöllinen jätteenkuljetus. Määräys koskee myös
vapaa-ajan kiinteistöjä. Kiinteistöillä tulee olla oma jäteastia tai useammalla kiinteistöllä yhteinen
jäteastia.
Järviseudun toimialueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten 4 §:n mukaisesti, jäteastialle tulee olla
sovittuna säännöllinen tyhjennysväli jätekuljetusyrittäjän kanssa. Tyhjennys on suoritettava vähintään
3kk/12 viikon välein eli neljä kertaa vuodessa. Vapaa-ajan asunnolla jäteastia tulee tyhjentää vähintään
kerran vuodessa.
Jätteiden hakua ”tarvittaessa” yhteydenoton perusteella ei katsota voimassa olevaksi sopimukseksi.
Jäteastialle tulee sopia säännöllinen tyhjennysväli. Sopimus jätteenkuljetuksesta tehdään
jätekuljetusyrittäjän kanssa (Lestijärvellä Sun Avux Oy).
Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen määrästä tai laadusta. Mikäli jätettä
syntyy vähän, on järkevää tehdä kimppa-astia sopimus yhden tai useamman naapurin kanssa.
Poltettavaa jätettä voi viedä myös suoraan hyötyjäteasemalle. Poltettavan jätteen vienti
hyötyjäteasemalle on maksullista.
Jätekuljetusyrittäjä Sun Avux Oy:n yhteystiedot:
Puh. Ari Luotoniemi 0400 758 333
sunavux@rj-jatehuolto.fi

Lisätietoja:

www.jarviseudunjatelautakunta.fi
www.millespakka.fi

