Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

sunnuntaina 10.7.2022
klo 10.00 Jumalanpalvelus
50 vuotta sitten ripeille päässeiden tapaaminen
Jumalanpalveluksen jälkeen
klo 11.00 Ruokailu kotiseutumuseolla
(omakustanteinen)
klo 12.30 Lestinpäivän juhla kotiseutumuseolla

Lämpimästi tervetuloa
Letijärven kunta

Tervehdyssanat
kunnanhallituksen pj. Jorma Koski-Vähälä
Juhlapuhe
Timo Känsälä
Lestijärven kunnan kuulumiset
kunnanjohtaja Anne Kurkela
Musiikkiesityksiä
Ilona Haverinen
Runoja
Annastiina Tuikkanen
Kahvitarjoilu

Sateella ruokailu ja juhla Lestin koululla.

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

SULJETTU vko 31 (1.-7.8.2022)

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
Lestijärven Terveyskekus SULJETTU 4.7. – 31.7.2022

RUOKAJAKELU
Heinäkuussa suljettu
4.8. klo 16.00 – 17.00
25.8. klo 16.00 - 17.00
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

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

SULJETTU
11.-29.7.2022

Askarruttaako teiden kunto? Tiedätkö kenelle teiden kunnosta voi reklamoida?
Väylävirastolla, ELY-keskuksella ja Fintraffic Oy:lla on yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu,
palauteväylä. Palvelu löytyy osoitteesta https://www.palautevayla.fi/aspa
Palauteväylän kautta voi jättää kysymyksiä, palautetta ja ilmoituksia tien kunnosta ympäri vuorokauden. Viesteihin
vastataan arkipäivisin klo 8–16. Voit ilmoittaa maantien kunnosta Palauteväylä-palvelussa suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden. Kartalta voit seurata myös muiden tekemiä ilmoituksia ja niiden käsittelyn tilaa. Mikäli
kyseessä on liikennettä vaarantava ongelma, voit ottaa yhteyttä suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle
soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle
kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.
Palautteen antaminen on tärkeää, koska sillä tavalla voidaan vaikuttaa Lestijärven tiestön kunnostustoimiin.

JYKYRINRANNAN VENEVALKAMA
Jotta venevalkaman ympäristö saataisiin siistimmän näköiseksi niin käyttämättömät veneet ja muut
ylimääräiset tavarat tulisi siirtää pois

Haemme Lestin koululle ja päiväkodille

puhtaanapidon ammattitehtäviin siivoojaa
vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen.
Työpaikka sijaitsee Lestijärven rannalla, Lestin uudessa hirsikoulussa. Saman katon alla toimivat sekä 26 paikkainen
päiväkoti että ala- ja yläkoulu, joissa on yhteensä noin 70 oppilasta.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinto, muu alalle soveltuva tutkinto tai monipuolinen kokemus edellä mainituissa tehtävissä. Tehtävään valitulla tulee olla hygieniapassi.
Tehtävä edellyttää monipuolista käytännön siivoustyön osaamista. Eduksi katsotaan eri siivousmenetelmien ja laitteiden hallinta sekä kokemus ammattialalta. Arvostamme joustavuutta, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja
sekä kykyä työskennellä ryhmässä ja yksin.
Palkkaus haettavana olevaan toimeen määräytyy KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Toimi täytetään viimeistään 1.8.2022 alkaen. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Täytämme paikan heti, kun
sopiva työntekijä löytyy.
Hakemus tulee jättää 11.7.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostilla rehtori@lestijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lestin koulu, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi. Lisätietoja antaa rehtori/sivistysjohtaja Niko Aihio 044 0540 839.

Heimo Embuskan konsertti
su 3.7.2022 klo 16.00 Lestin koululla
Lestintie 40
Tervetuloa
järj. Helluntaiseurakunta

MAASEUTUYKSIKÖSSÄ VAJAAMIEHITYS HEINÄKUUSSA
Maaseutuasiamiehet ovat pääsääntöisesti lomalla heinäkuussa. Kiireellisissä asioissa laita sähköpostia seija.klemola@perho.com tai jussi.karhulahti@halsua.fi. Otamme sinuun yhteyttä.
TUKIVUOSIKALENTERI
Uusi tukivuosikalenteri on ilmestynyt! Kalenteri kattaa jakson kesäkuu - joulukuu 2022. Tänä vuonna kalentereita ei
jaeta hankealueen maatiloille, mutta Tietolinkin sivuilta voi ladata kalenterin (pdf) sekä eri kuukausien sähköiset
muistutukset omaan sähköiseen kalenteriin. Näin tärkeät päivämäärät eivät pääse unohtumaan. Kalenterista löytyy
myös keskeisiä tukiehtoihin liittyviä asioita sekä QR-koodeja sivuille, joissa asioista kerrotaan perusteellisemmin.
Kannattaa ottaa käyttöön! Lataa täältä: https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tukivuosikalenteri
KYLVÖVELVOITTEET, ILMOITETUN KASVIN MUUTTAMINEN JA MAATALOUSTUKIEN PERUMINEN
Milloin kylvö on viimeistään tehtävä?
Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamismahdollisuus:
- Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuhteiden salliessa.
- Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja
vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen.
- Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja tai ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, jolloin voit tarvittaessa osoittaa valvontatilanteessa, että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeuksellinen sääolosuhde.
- Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. jälkeen, jos
- olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
- olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
- et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia.
Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajin muutoksen takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään.
Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi.
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen perusteella
havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta.
Milloin maataloustukia pitää perua?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen ei ole aina välttämätöntä.. Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen
koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella.
Asiasta lisää ruokavirasto.fi-sivustolla.
Lue lisää kylvövelvoitteista (ruokavirasto.fi)

ELÄKELIITON Lestijärven yhdistys
Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin rantaongintakilpailu Lestijärven kalasatamassa to 7.7.2022
Ilmoittautuminen klo 9- 10.30. Kilpailuaika klo 11-14.
Lestiläiset jäsenet voivat osallistua kilpailuun maksutta!
Buffetissa myytävänä kahvia, pullaa ja virvokkeita sekä makkaraa. Myös arpoja myytävänä.
Tervetuloa onkimaan tai tutustumaan tapahtumaan!
Kilpailun järjestäjät: EL Lestijärven yhdistys ry ja EL K-P:n piiri
RETKI YLIVIESKAAN ke 3.8.2022
Lähtö klo 12 Lestijärven torilta. Tutustuminen Puuhkalan kotiseutumuseoon, jonka jälkeen ruokailu. Sitten
tutustuminen Ylivieskan kirkkoon + kahvit n. klo 16.30 -18.00. Mahdollisuus jäädä klo 19 alkavaan kirkkokonserttiin. Mennään yhteiskyydein. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ruokailun ja kahvit. Ilmoittautuminen
viimeistään 15.7.2022 ja lisätietoja Ritva Lapilta, puh. 040-5385107 tai ritva.lappi@gmail.com
Ulkoilutapahtuma Toholammilla Jämsän Kallion maastossa tiistaina 9.8. klo 11-14
Haastava maasto, kävelysauvat mukaan! Nuotiopaikalle 700 m kävely polulla. Kahvittelua ja nuotiomakkaraa
ja kaksi salaattia tarjolla. Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja ja toholamppilaisia esiintyjiäkin löytyy! Tutustumista alueeseen kertojien matkassa!
Ohjattu Kotojärven kierros ja opastusta muihin kohteisiin; halkeama, pirunpelto. Rauhallisesti kulkien ja
maisemista nauttien. Osallistumismaksua ei peritä: Voitte jättää paikan päällä sopivan tarjoilumaksun. Sadesäällä peruttu, ei voi liikkua turvallisesti!
Ilmoittautuminen autokunnittain ennakkoon 30.7.22 mennessä keski-pohjanmaa@elakeliitto.fi, puh. 050
3421 203. Navigaattoriin osoite: Toholampi / Laitala: Järvenojan tie 200 .

LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS RY.
Harjoitusammunnat haulikkoradalla perjantaisin klo 18.00 alkaen 8.7. Vuorolista valvojista haulikkoammuntoihin toimitettu valvojille.
Karhuradalla harjoitukset myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Huomioikaa ajankohdat ja eri ratojen
samanaikainen käyttö ehdottomasti kielletty!
Riistapellon perustamista varten yhdistyksellä on varattuna vielä tarpeita. (mm. kauran ja rehukaalin siementä sekä 2 suursäkkiä Calciprilliä) Vielä ehtii riistapellon perustaa. Ottakaa yhteys puheenjohtajaan p.
0405903576, mikäli tarvitsette siemeniä ym. riistapeltoja varten. Yhdistyksellä on lapiorullaäes, jota voi
lainata riistapellon muokkaukseen. Kyyhkyjen ruokintaan hankitaan jonkin verran herne/ruis-seosta ja ohraa hankitaan, mikäli jostain löytyy. Ilmoitelkaa, jos jollain ylimääräistä ohraa myynnissä.
Kaikki havainnot suurpedoista petoyhdyshenkilöille (www.riista.fi-sivulla tiedot). Erityisesti pentuehavainnot ovat tärkeitä.
Kesäkokous pidetään elokuun alkupuolella ja sitä ennen suoritetaan riistakolmiolaskenta 23.7.–7.8.2022
välisenä aikana. Uusia jäseniä ja erityisesti linnustajia velvoitetaan osallistumaan kolmiolaskentaan. Laskennan tuloksia käytetään syksyn kiintiöitä ja rajoituksia päätettäessä. Ilmoittautuminen laskentaan 17.7.
mennessä Pasi Jokelalle p. 0407005956.
Jäsenhakemukset tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen kokousta puheenjohtajalle tai johtokunnalle.

Vapaa-aikatoimi
Tapahtumien ajantasainen tieto löytyy facebookista ja instagramista
@lestijarven_vapaa_aikatoimi ja @visitlestijarvi
LIIKUNTA
YLEISURHEILUKILPAILUT maanantaisin klo 18.30 kisaillat 4.7., 1.8. ja 8.8.
Kisoissa juoksu/kenttälaji. Sarjat alle 3v – 13v. Kaikki palkitaan! Maanantaina 4.7. Osuuspankin Hippoyleisurheilukisat
HÖNTSÄJALKKISTA tiistaisin klo 18 urheilukentällä.
Koko perheen höntsäjalkkis yli 8-vuotiille alkaa tiistaina 5.7. Tulkaapas pelailemaan!
LESTIN YMPÄRIPYÖRÄILY pe 8.7. klo 18.00
Pyöräiltävä matka on 42 km, josta noin puolet soratietä. Viidellekymmenelle (50) ensimmäiselle ilmoittautuneelle
Lestin ympäripyöräily t-paita. Paidat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu: ennakkohinta 10 euroa
1.7. asti ja sen jälkeen 15 euroa. Ilmoittautuminen Lestijärven kunnan verkkokaupan kautta
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/tapahtumat Maksu suoritetaan samalla kertaa ilmoittautumisen kanssa.
POLUT JA LAAVUT TUTUIKSI –retki Valkeiselle su 10.7. klo 18.00
Yhteislähtö kunnantoimiston parkkipaikalta klo 17.30 ja Yli-Lestiltä klo 17.40, voit myös ajella suoraan Valkeisen
leirintäalueelle. Käveltävä matka on noin 5,5 km. Omat eväät mukaan sekä säänmukainen vaatetus! Pökkelöniemessä
tehdään tulet, jos metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Seuraavat retket: 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)
NUORISO
NUORTEN KESÄTAPAHTUMAT 13 – 25v
NUORTEN PELI-ILLAT
Peli-illat torstaisin klo 18 alkaen kirkonkylän urheilukentällä. Pelaillaan osallistujien toiveiden mukaan jalkkista,
katusählyä, Beach volleyta tms. Tule mukaan pelailemaan - porukalla pelaaminen on mukavampaa!
NUORTEN RANTAPIKNIK to 7.7. klo 18.00 Parannan rannalla.
Luvassa suppailua, rantalenttistä, pihapelejä, rantajalkkista ja kahvilasirkusta. Tarjolla makkaraa, kahvia, limua ja
muuta naposteltavaa. Tapahtumasta ilmoitetaan tarkemmin vapaa-aikatoimen ja nuorisovaltuuston somekanavissa.
KULTTUURI
KESÄINEN TORIPÄIVÄ la 9.7. klo 11-13 Lestijärven kotiseutumuseolla
Paikalliset yrittäjät, yhdistykset ja yksityiset, nyt olisi oiva tilaisuus tulla myymään omia tuotteita, marjoja, vihanneksia, yhdistysten arpoja, kirppistavaraa ja mainostaa omaa yritystä tai tulla esiintymään. Ohjelmassa torimyyntiä 11-13
ja lasten rantaongintakilpailut klo 11-12 kalasatamassa. Ilmoittaudu myyjäksi tai esiintyjäksi toripäivään 050 4437023
/ vapaa-aikatoimi. Varaa mukaan oma myyntipöytäsi tai katos.
PAIKALLISHISTORIA
LESTIN KYLIEN SYNTY –tarinoita ja historiaa osa 3 ti 16.8. klo 18.00 – 20.00 Yli-Lestin työväentalolla.
Illan aikana keskustellaan Lestin kylien historiasta: Mustikka ja Jokela.

Lestin kylien synty -tarinoita ja historiaa osa 4 järjestetään ti 30.8. klo 18.00 Yli-Lestin työväentalolla. Silloin
tarinoidaan Heinosen, Similän ja Jatkon historiasta.

