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LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Pappilanpuron ja Sammalisniemen asemakaavan laatimisesta
pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen
valmisteluvaiheen kuuleminen 5.-18.11.2007 välisenä aikana
(14 vrk) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Samalla
kuulutetaan kaavoitettava alue ja kaavan laatija Jaakko
Pöyry Oy.
Pappilanpuro alue sijaitsee Lestijärven keskustan
pohjoisosassa ja Sammalisniemi taajaman eteläpuolella.
Kunnanvirastossa esillä olevan luonnoksen pohjalta voi
mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee.
Kirjalliset huomautukset kaavamuutoksen osalta osoitetaan
Lestijärven kunnanhallitukselle (Lestintie 39, 69440
Lestijärvi).
Lestijärvi 02.11.2007

Kunnanhallitus

JÄTEHUOLTO MUUTTUU 1.11. ALKAEN
Lestijärven kunta on liittyy osakkaaksi alueelliseen Millespakka Oy jätehuoltoyhtiöön marraskuun
alussa. Siirtymävaiheen muutokset eivät ole kuntalaisten kannalta suuria. Jatkossa yhtiö tulee
tiedottamaan käytännöistä tarkemmin koteihin jaettavilla tiedotteilla sekä kylittäin järjestettävissä
jätehuollon tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa. Tietoa saa myös yhtiön kotisivuilta www.millespakka.fi,
mistä löytyvät voimassa olevat jätehuoltomääräykset, kompostointiohjeet ja paljon muuta.
Kuivan sekajätteen tyhjennykset jatkuvat entiseen tapaan, kuljettajat eivät vaihdu. Jatkossakin astioiden
tyhjennyssopimukset tehdään suoraan kuljetuspalveluja tarjoavan jäteyrittäjän kanssa.
Biojäte tulee kompostoida kiinteistöllä, mikä on alkuvaiheessa suositeltavin ja edullisin
vaihtoehto, tai sille on varattava oma ruskea biojäteastia. Kaava-alueella kompostorin on
oltava pohjallinen lämpökompostori, haja-asutusalueella kelpaavat myös muut
kompostorit. Biojätettä ei saa laittaa kuivan sekajätteen joukkoon, koska sen vastaanotto
kaatopaikoille ei ole enää sallittua.
Hyötyjätteitä voi toimittaa kunnassa jo oleviin kolmeen ekopisteeseen eli koulukiinteistöillä oleviin katoksiin
tai keväällä 2008 kunnan jätevedenpuhdistamon viereen perustettavalle hyötyjäteasemalle. Ekopisteisiin voi
viedä pienempiä eriä paperia ja lasia kuten tähänkin saakka. Jatkossa pisteiden palvelua laajennetaan ja
astiakoot kasvavat. Hyötyjäteasemalle voi toimittaa kaikkea ekopisteisiinkin vastaanotettavaa hyötyjätettä
sekä lisäksi mm. elektroniikkaromua, metalliromua, lajiteltua rakennusjätettä ja ongelmajätteitä. Lestijärven
oman hyötyjäteaseman valmistumista odotellessa kuntalaiset voivat viedä kyseisiä jätteitä mm. Millespakan
lähimmälle nykyasemalle Halsualle Ilmarisentie 7:ään. Asema on vasemmalla ennen Halsuan kirkonkylää ja
avoinna tiistaisin 15.00 - 18.00 ja torstaisin 11.00 - 14.00.
Jätemaksut muodostuvat jatkossa kiinteistökohtaisesta ekomaksusta, jolla katetaan hyötyjätteiden keruusta
aiheutuvat kustannukset, sekä nykyiselläänkin laskutettavista astiatyhjennyksistä. Koska jätteiden
lajittelumahdollisuus paranee jatkossa oleellisesti, voivat kiinteistöt säästää vuotuisissa jätemaksuissa jätteiden
tarkalla lajittelulla.

TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARIASIAA
Vielä on vesimittarilukemia saamatta. Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat
ilmoittamaan vesimittarilukemanne mahdollisimman pian, viimeistään 5.11.2007 mennessä tekniseen
toimistoon puh. 8889 207/ Päivi tai 8889111. Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

Lestin alakoulun ISÄNPÄIVÄMYYJÄISET
ensi viikon perjantaina 9.11. klo 10-12 liiketalon edustalla.
Myytävänä herkullisia leivonnaisia sekä arpoja.
Kannattaa tulla ajoissa, sillä useasti myytävät ovat loppuneet
kesken!

Tulossa JÄÄKIEKKOREISSU !
Varattu 50 lippua KÄRPÄT-JYP peliin la 26.1.2008.
Matka toteutuu, jos lähtijöitä tarpeeksi.
Ilmoittautumiset Kirsille, 06-8889 221 / 050-4437023.

MAASEUTUTOIMISTO
SONNIPALKKION HAKU 4/2007 Hakuaika 12. – 26.11.2007.
Tukea haetaan vähintään 7 kk:n ikäisistä sonnivasikoista kerran lomakkeella 105. Liitteenä on palautettava
kopio ajan tasalla olevan nautaeläinluettelon niistä sivuista, joissa on hakemuksessa ilmoitettuja eläimiä.
MAITOTILANEUVONNAN ASIAKASILTA
8.11.2007 klo 18.30 kunnantalon videoneuvotteluhuoneessa
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää maitotilaneuvonnan asiakasillan, jolloin keskustellaan
maitotilaneuvonnan ajankohtaisista asioista ja valitaan kuntakohtainen edustaja ProAgria Keski-Pohjanmaan
maitotilavaliokuntaan. Tilaisuudessa on mukana myös Raision edustaja kertomassa yleistä tietoa Ylivieskaan
valmistuvasta rehutehtaasta ja raaka-aineen hankinnasta. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla ja lopuksi kaikkien
osallistujien kesken arvotaan Raision tuotepaketteja.
Ohjelma:

18.30 Kahvit
19.00 Miten lisäät tuottoja tai vähennät kustannuksia maitotilallasi,
kotieläinagronomi Anna-Riitta Leinonen
19.40 Maitotilavaliokunnan edustajan valinta
20.00 Lähirehua Ylivieskan tehtaalta, Tuomas Kuusinen / Kimmo Holmström Rehuraisio Oy
20.30 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

KUULUTUS
vireillä olevasta ympäristölupakäsittelystä
Lestijärven kunta hakee ympäristölupamenettelylain mukaista lupaa hyötyjäteaseman perustamiseen
nykyisen jätevedenpuhdistamon alueelle.
Hyötyjäteasemalla otetaan kerran tai kahdesti viikossa vastaan kotitalouksien lajiteltua ja kierrätyskelpoista
jätettä sekä lajiteltuja ongelmajätteitä. Jätteiden vastaanotto on valvottua ja opastettua.
Kierrätysmateriaalit kerätään tarkoitukseen sopiviin kontteihin tai vaihtolavoille, jotka vaihdetaan niiden
täytyttyä. Materiaalit noutaa eri jakeiden osalta joko lakisääteinen tuottajayhteisön keruuorganisaatio tai
alueellinen jäteyhtiö Millespakka Oy. Samalla paikalla on jo aiemmin otettu vastaan ongelmajätteitä kuten
akkuja ja maalijätteitä. Paikalle sijoitetaan 2-3 vaihtolavaa ja alle 10 kpl eri kokoisia pikakontteja tai
jäteastioita (0.6-8 m3) hyötyjätteille kuten paperi, lasi, romumetalli, pienmetalli, puutavara ja
sähkölaiteromu. Ongelmajätteille on kaksi lukollista metallikonttia. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan
päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään.
Liikenteen Niemeläntien alkupäässä arvioidaan lisääntyvän aseman aukiolopäivinä noin 5-15
henkilöautokäynnillä ja 1-2 traktorikäynnillä. Kuorma-autoliikenne lisääntynee noin 1-2 käynnillä viikossa.
Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää toiminnan kuvauksen, rakennussuunnitelman sekä arvion hankkeen
mahdollisista ympäristöhaitoista, on nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 29.10. –
27.11.2007.
Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea tai jotka muutoin haluavat esittää hankkeesta mielipiteensä,
varataan mahdollisuus tehdä asiassa kirjallinen muistutus 27.11.2007 mennessä osoitteeseen:
Lestijärven kunta, Tekninen toimisto
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Myös määräajan jälkeen tehdyt muistutukset voidaan ottaa huomioon, mikäli lupahakemuksen käsittely on
vielä kesken.
Lestijärvellä 26.10.2007

Tekninen lautakunta

INFLUENSSAROKOTUKSET RISKIRYHMILLE SYKSYLLÄ 2007
Influenssarokotuksia annetaan terveyskeskuksessa ilman ajanvarausta seuraavina rokotuspäivinä:
LASTEN INFLUENSSAROKOTUKSET:
I rokotuskerta: ma 12.11. klo 13.00 – 15.00.
II rokotuskerta: ma 10.12. klo 13.00 – 15.00.
AIKUISTEN INFLUENSSAROKOTUKSET:
ma 12.11. klo 10.00 – 15.00.
ma 19.11. klo 10.00 – 15.00.
ma 26.11. klo 10.00 – 15.00.
Yli-Lestillä sairaanhoitajan vastaanoton yhteydessä pe 30.11. klo 9.00 – 10.00.
Kotisairaanhoidon asiakkaat rokotetaan kotisairaanhoidon käyntien yhteydessä.
Edellä mainittuja rokotusaikoja pyydetään ensisijaisesti noudattamaan Jos edellä mainitut ajankohdat eivät
sovi, on rokotusajasta sovittava terveyskeskuksen henkilökunnan kanssa erikseen. Jos terveyskeskuksessa
asioiminen ei esim. kulkuyhteyksien vuoksi ole mahdollista, voidaan rokotus suorittaa kotona, jolloin siitä
laskutetaan kotikäyntimaksu (7 €). Asiasta voi ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Ilmaiseen rokotukseen ovat
tänä vuonna oikeutettuja:
Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
* Lapset tarvitsevat kaksi rokotusta kuukauden välein
Kaikki yli 65-vuotiaat (v. 1942 ja sitä ennen syntyneet) kuntalaiset
Ja sen lisäksi alle 65-vuotiaista seuraavat riskiryhmät:
1. Kroonisen sydänsairauden, keuhkosairauden tai sokeritaudin vuoksi säännöllisessä lääkärin hoidossa
olevat.
2. Munuaisten toiminnanvajavuutta sairastavat henkilöt.
3. Potilaat, joiden sairastama tauti tai sen hoito heikentää vastustuskykyä
4. Kortisonikorvaushoitoa saavat tai immuunivajavuutta sairastavat
5. Pitkäkestoisessa salisylaattihoidossa olevat lapset ja nuoret.
Muut kuin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat myös halutessaan ottaa rokotuksen. Reseptin saa
terveyskeskuksesta. Lisätietoja saa terveyskeskuksesta, puh. 8889 241.
HUOM! SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO YLI-LESTILLÄ KOULUN KIRJASTOSSA PE
30.11. KLO 9.00 – 10.00.

Lestijärven sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen
SIIVOOJAN TOIMEN ajalle 7.1.2008-31.5.2008.
Tehtävä on periaatteessa osa-aikainen siten, että aina kaksi viikkoa on töitä (38 h 15 min /vko), kaksi
viikkoa vapaata. Todennäköistä kuitenkin on, että tehtävää tulee hoitaa kokoaikaisesti koko
kevätlukukauden ajan.
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 40, 69440 Lestijärvi. Haku
päättyy 16.11. klo 15.00.
Lisätietoja koulutoimenjohtajalta, puh. 0440-540 839.

SEURAKUNTA
Haluaisitko antaa aikaasi, käsiäsi ja jalkojasi, silmiäsi ja korviasi toisten ihmisten
palvelemiseen? Vastalahjaksi saat hyvän mielen ja lämpimiä hetkiä lähimmäisten
kanssa. *Diakoniatyöryhmiin kaivataan väkeä koko pitäjän alueelta*. Olitpa sitten nuori
tai vanha, mies tai nainen, aiemmin toiminnassa mukana ollut tai asian kanssa uusi
tuttavuus, sinulle on tilaa. Olet tervetullut mukaan toimintaan, olet arvokas linkki oman
asuinalueen ja seurakunnan välillä! Meillä jokaisella on lahjoja, joita voimme käyttää toinen toistemme
hyväksi omalla paikallamme.
Olet lämpimästi tervetullut diakoniatyöryhmien yhteiseen kokoontumiseen Lestijärven seurakuntakodille
*ti 6.11. klo 18.30* !! Jos kysyttävää, soita Anna-Kaisa Syrjälä, p. 050-3845766
PS. Ellei työryhmiä saada kaikille kylille kasaan, myös työt (esim. joululehtien jakamiset) jäävät hoitamatta!

LESTIJÄRVEN KIISTO
Lestijärven Kiisto ry:n SYYSKOKOUS pidetään pe 16.11.2007 klo 19.00 Lestin koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.
Kesän parhaat urheilijat palkitaan. Kahvitarjoilu!
Lestijärvi 2.11.2007

Johtokunta

Haluatko turvallisesti eroon vanhoista kodinkoneista ja elektroniikasta?
Keräysauto kiertää taas!
Sähkö- ja Elektroniikkaromun keräysautoon voi tuoda ilmaiseksi vanhoja laitteita kotoa ja
pientoimistoista. NERA tuottajayhteisön järjestämän keräyksen kierrätyksestä ja laitteiden
tietoturvasta vastaa Stena Technoworld Oy. Keräykseen kelpaavat televisiot, PC:t, pienet ja
suuret kodinkoneet, sähköiset työkalut ja laitteet, jääkaapit, pölynimurit, valaisimet jne.
Auto pysähtyy Lestijärvellä torstaina 22.11. klo 16.00-18.00 Kirkonkylän venesatamassa,
Rantatiellä.
Laitteita saa tuoda ainoastaan auton pysähdysaikana. Kampanja toteutetaan
yhteistyössä Suomen 4H-liiton kanssa.
Lisätiedot:
www.nera.fi ja www.technoworld.fi, p 01080188

KIITOKSIA KIITOKSIA
Lämmin kiitos Päiväkoti Kissankellon henkilökunnalle ja suloisille pirpanoille kun
järjestitte 11.10.2007 isovanhemmille yhteisen parituntisen. Lapsen suulla
sanommekin ”Lisää, tämä on hyvää. Minä haluan lisää”.
t. mummot ja papat

LESTIJOKI-SEMINAARI
Tiistai 6.11.2007 klo 13.00-17.00
Kannuksen kaupunginvirasto, Asematie 1, Kannus
Seminaarissa käsitellään Lestijokiseutua ja sen matkailun kehittämistä.
12.30
Avauskahvit
Puheenjohtajana Osmo Kannussaari
13.00
Seminaarin avaus
Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte
Täältä vettä juurilleni -multimediaesitys Lestijokiseudusta,
käsikirjoitus ja ohjaus Erkki Kujala
13.30
Miten Lestijokiseutu viedään maailman kartalle –
tai ainakin Suomen matkailukartalle
Päätoimittaja Saila-Mari Kohtala, Markkinointi & Mainonta -lehti
14.15
Tauko
14.30
Seudun muinaishistoriasta tulevaisuuden matkailuvisioihin
Lestijokilaakson historia – multimedia (Kotiseudun muisti I –hanke)
Arkeologi Hans-Peter Schulz
15.30
Alueellisen matkailun kehittäminen – kuinka se tehtiin Kalajoella
Hanke-esimies/projektipäällikkö Janne Kyrö, Kalajoen Matkailuinstituutti
16.15
Keskustelut / yhteenveto / päättäminen
Vapaa pääsy!
Ennakkoilmoittautumiset: e-mail: leo.aittomaki@kannus.fi tai puh. 06-8745 240
Järjestäjä: Lestijokiseudun Matkailu -hanke

Lomatoimisto
Maatalousyrittäjien vuoden 2007 ja 2008 vuosilomat
Kuluva lomavuosi alkaa olla lopuillaan ja useilla yrittäjillä on pitämättömiä vuosilomia. Ottakaa
yhteys lomatoimistoon ja sopikaa jäljellä olevien lomapäivien pitämisestä. Pitämättömät lomat eivät
automaattisesti siirry seuraavalle vuodelle.
Maatalousyrittäjien vuoden 2008 vuosilomia tulee hakea maatalousyrityksittäin 9.11.2007 mennessä.
Lomakkeet postitetaan niille yrittäjille, joilla on lomaoikeus tänä vuonna. Tarvittaessa lomakkeita saa
lomatoimistosta. Lisätietoja Sanna Niemi p. 8885 220

Työtä tarjolla
Haemme jatkuvasti palvelukseemme MAATALOUSLOMITTAJIA Toholampi – Lestijärvi – Ullava
alueelle vakinaisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Työaika 32,5 - 38,25 h/vko. Työ voi alkaa sopimuksen
mukaan. Edellytämme alan koulutusta ja/tai hyvää käytännön työkokemusta karjanhoito- ja
maataloustehtävissä. 1.675 – 1.778 e/kk, josta osa-aikaisen palkka määräytyy osa-aikaisuus-%:n mukaan.
Valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.
Lisäksi tarvitsemme maatalouslomittajia tilapäisiin työsuhteisiin. Palkka alk. 8,93 e/h (+ lauantai-,
sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvaukset). Perheenjäsenlomittajille maksetaan 7,92 e/h (+ ilta- ja yötyökorvaukset).
Mikäli olet vähintään 15-vuotias ja Sinulla on kokemusta karjataloustöistä, ota yhteyttä lomatoimistoon.
Lisätietoja lomituspalvelujohtaja Sanna Niemi 06-8885 220 tai johtava lomittaja Tuula Hjelm 044 –7885 222.

Yrittäjien, järjestöjen ja yksityisten
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
Lestijärven koulukeskuksessa lauantaina 1.12.2007 klo 12.00 – 14.00
Myytävänä mm. leivonnaisia, käsitöitä, koristeita ja arpoja ym.
Paikalla on myös itse Joulupukki.
Chemin soittaa joulumusiikkia.
Myyntipöydän hinta on 5 €. Pöytävaraukset Linda Otsing 050 5973650
Järjestelyistä vastaa LC-Ladyt

JOULUMYYJÄISET
Yli-Lestin työväentalolla sunnuntaina 9.12.2007 klo 12.00 – 16.00
Myyntipaikka on ilmainen
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan KINKKU.
Myyjät ja ostajat Tervetuloa!

YLI-LESTI-SEURA
YHTEISLAULUILTA keskiviikkona 7.11.klo 19.00 Yli-Lestin työväentalolla.
Säestäjänä Aarre Similä. Kahvitarjoilu. Terveuloa!

LESTIJÄRVEN VASEMMISTOLIITTO RY
SYYSKOKOUS sunnuntaina 11.11.2007 klo 18.00 Yli-Lestin työväentalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Retki Joulupukin pajakylään lauantaina 24.11.2007. Lähtö klo 5.30 Kauppisen huoltoaseman pihasta,
paluukyyti Rovaniemeltä lähtee n. klo 17.00. Matkan hinta 20€/4H-jäsenet, 30€/ei jäsenet. Ilmoittautumiset
15.11.2007 mennessä.
Kokkikerho maanantaisin klo 15.00 yläasteen opetuskeittiöllä, tarvikemaksu 1€/4H-jäsenet, 2€/ei jäsenet
Liikuntakerho maanantaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa.
Koirakerho tiistaisin klo 18.00, kokoontuminen yläasteen opetuskeittiöllä.
TOP-tehtäviä voit tehdä myös kotona. Etsi tehtäviä netistä: www.4h.fi, tee tehtävä ja ota siihen ohjaajan
kuittaus esim. vanhemmiltasi. Palauta tehdyt/kuitatut tehtävät 4H-toimistoon.
Kaikki vähintään 10 tehtävää vuonna 2007 tehneet 4H-yhdistyksen jäsenet palkitaan! Yrittäjyysstipendejä
on ensi vuonna jaossa peräti kaksi, kannattaa osallistua torimyyntitapahtumiin ja tehdä aiheeseen
liittyviä tehtäviä. Lisätietoja ja ohjeita saat toiminnanjohtajalta.
Torimyyjät!!! Palauttakaa torimyyntiin liittyvät TOP-tehtävät marraskuun aikana!
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179,

DIABETESASIAA
Lestijärveläisten diabeetikkojen YLEINEN KOKOUS Kotipirtin Kotikolossa to 8.11.2007 klo 13.00.
Suunnitellaan tulevaa toimintaa. Myös ei-jäsenet mukaan! Kahvitarjoilu
Reisjärven diabeetikot ry:n ja Lestijärven alaosaston SYYSKOKOUS Resijärvellä Palvelutalo Väinölässä
13.11.2007 klo 18.00. Toivotaan runsasta osallistumista!
Reisjärven ja Lestijärven diabetesväen PIKKUJOULURUOKAILU Urjanlinnassa 24.11.2007 alkaen klo
18.00. Hinta 25 € sisältää tanssilipun. Ilmoittakaa 10.11. mennessä Eini Brandt puh. 0400 472489.

LESTIJÄRVEN DIABEETIKOT
Lestijärven diabeetikot ovat saaneet leader-hankerahaa muutamaa koulutustilaisuutta varten. Tavoitteena
on parantaa diabeetikkojen omaa hyvinvointia.
Koulutustilaisuudet:
keskiviikkona 14.11.2007 klo 12-13 aiheena diabeetikkojen liikunta.
Paikka: Kotipirtti
Fysioterapeutti Aappo Mikkonen antaa käytännön ohjeita venyttelyyn ja muuhun liikuntaan. Laita joustavat
vaatteet päälle, jotta voit harjoitella liikkeitä asiantuntijan opastuksella. Ei hikijumppaa.
keskiviikkona 21.11.2007 klo 13-15 aiheena diabeetikkojen jalkojen hoito.
Paikka: Lestijärven koulukeskus, fysiikan luokka
Jalkaterapeutti Linda Nevalainen kertoo aiheesta kuvien välityksellä. Jos haluaa, diabeetikot voivat näyttää
omia jalkojaan esityksen jälkeen asiantuntijalle ja saada lyhyen arvion jaloista ja mitä tulisi/voitaisiin tehdä.
torstaina 29.11.2007 klo 10-12 aiheena diabeetikkojen ravitsemus (rasvat)
Paikka: Lestijärven koulukeskus, kotitalousluokka
Valmistetaan kasviskeitto ja jauhelihapannari. Ruokaa tehdään osallistujien määrän mukaan. Hinta 5
euroa/osallistuja.
Tervetuloa tilaisuuksiin!

JOULUPUODIN AVAJAISET LESTIJÄRVELLÄ
perjantaina 9.11.2007 klo 11-14 Palolan kiinteistössä (valkoinen rivitalo), os. Jukolantie 2
Myytävänä mm. persoonallisia, käsintehtyjä käsitöitä sekä monenlaisia kotileivonnaisia.
Joulupuodissa voit istahtaa pöydän ääreen nauttimaan edullisesta päiväkahvista ja tuoreesta kahvileivästä!
Joulupuoti on avoinna 9.11.-21.12.2007
tiistaisin
klo 11.00 – 14.00
torstaisin klo 14.00 – 17.00 (ei 6.12.2007)
perjantaisin klo 11.00 – 14.00 (ei 7.12.2007)
Tervetuloa! Avajaispäivänä kahvitarjoilu.
Joulupuodin myyjien (tervetuloa kaikki lestiläiset, jotka haluatte myydä tuotteitanne) yhteinen palaveri ma
5.11.2007 klo 18.00 joulupuodissa. Sisustetaan tiloja ja sovitaan tuotteiden merkitsemisestä,
myyntivuoroista ja muista käytännön asioista! Lisätietoja joulupuodista saa Marketta Similältä, puh.
044-5242462.

