Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
p. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin talouksiin

Tekninen lautakunta
Kirkonkylän katuvalojen yösammutukset ovat seuraavat:
- maanantaista – torstaihin
- perjantai
- lauantaista – sunnuntaihin

aamulla syttyy illalla sammuu
n. klo 5.50
n. klo 22.10
n. klo 5.50
n. klo 23.15
n. klo 6.35
n. klo 23.15

Hämäräkytkin sammuttaa valot aamupäivällä ja sytyttää valot iltapäivällä.

Tekninen lautakunta myy tarjousten perusteella
- Metoksen karhu (omilla jaloilla) yleiskone
- Metokesn laitoshella
- Metallinen pariovi karmeineen
Tiedustelut Jaakko Kumpulainen puh 0440 299511
Tarjoukset jätettävä 17.9. klo 14.00 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Tekninen
lautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

HYÖTYJÄTEASEMA
UUSI AUKIOLOAIKA 1.10.2010 lähtien
perjantaisin klo 11.30 - 13.30.

KIRJASTO
Pääkirjaston aukioloajat
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

13.00 - 19.00
11.00 - 15.00
13.00 - 19.00
12.00 - 16.00
12.00 - 17.00

HUOM! Kirjaston uusi parkkipaikka on Kierrätyspisteen takana. Kirjaston eteen ei saa jättää autoa.
.

MAASEUTUTOIMI
VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI haettavissa 30.9.2010 mennessä
lomakkeella 428
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31.12.2009 kohdistuvan
vieraan pääpääoman, pois lukien osto- ja siirtovelat, määrän suhde hakijan toimintavuosien 2007-2009 maaja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja hakijan vastaavana aikana saamien
maataloustukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on vähintään 1.
Tukea ei makseta vuonna 2010 tuotantoaan aloittavalle viljelijälle.
Tuen määrä on enintään 0,3 % hakijan tukeen oikeuttavan vieraan pääoman määrästä 31.12.2009, enintään
15.000 euroa.
Hakemus palautetaan oman kunnan maaseututoimistoon. Ehtojen täyttymisen laskemiseen on käytettävä
LASKELMA-liitettä ja se on liitettävä tukihakemukseen. Tuen perusteena olevat tiedot perustuvat pääosin
hakijan verotus- ja kirjanpitotietoihin.
Tarkempia menettelyohjeita saa maaseutuasiamies Marketta Similältä, puh. 044- 5242462
14.09.2010 klo 10 -12 valtuustosali, kunnanvirasto
Suojavyöhykkeiden infotilaisuus sekä tietoa kosteikoista
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma esitellään tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuudessa kerrotaan lisäksi
suojavyöhykkeisiin liittyvästä erityisympäristötuesta ja sen hakemisesta. Tilaisuudessa kerrotaan myös
hankkeen tarjoamasta maksuttomasta suojavyöhykesuunnitelman ja tulonmenetyslaskelman tekoavusta tuen
hakuun liittyen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Tilaisuuden järjestää Elinvoimainen Lestijoki –hanke ja esittelemässä on Kukka-Maaria Kärki EteläPohjanmaan ELY-keskuksesta.
Koulutuksia maidontuottajille
23.9.2010 klo 9.30-15.00 Kangaskylän pitopalvelu, Reisjärvi (Utareterveys), maksuton
8.10.2010 klo 9.30-15.00 Kaustisen kansanlääkintäkeskus (sama koulutus kuin edellä)
Syysretki 20.-22.10.2010 Seinäjoki (Valion aluelaboratorio, 100 lehmän navetta + erillinen
vasikankasvattamo)- Koneagrian messut Jyväskylä- Viking Genetics Pieksämäki + robottinavetta.
Hinat 150 e/hlö (sis.bussimatkat, hotelliyöpymiset ja soan ruokaikluista=. mahdollisuus hakea
maatalousyrittäjän opintorahaa, jos hakija osallistuu ensi syksynä ja talvena vähintään 3 päivänä muille
kursseille. Ilmoittautuminen: Hanna Laurell, p. 010 272 3965, hanna.laurell@oamk.fi

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.4.2010 § 23 tehdyllä päätöksellä Lestijärven
rantaasemakaavan muutoksen, jolla nostetaan rakennusoikeuksia. Asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman 31.8.2010 ja tullut voimaan 1.9.2010.
Lestijärvi 03.09.2010

Kunnanhallitus

KUULUTUS
Lestijärven kunnan toimeksiannosta tehdään maastotutkimuksia vesihuoltohanketta varten Lestijärven
kunnassa Kangasvierin, Niemelä-Kutuniemen, Pikku-Kannus – Änäkkälän, Tuikan ja Yli-Lestin alueilla
1.9. – 30.9.2010 välisenä aikana. Tutkimukset suorittaa FCG Finnish Consulting Group Oy.
Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiasta
(tieasetus 13§).
Lisätietoja hankkeesta antaa rakennustarkasta Olavi Syri, puh 044 0668702 (ma - ke) sekä FCG Finnish
Consulting Group Oy:stä projektipäällikkö Pia Kinnunen, puh. 010 409 6542.
Lestijärvellä 19. elokuuta 2010

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 2. 2h+kk
44,5 m2
vuokra
2
Asunto A 3. 2h+kk
44,5 m
vuokra
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

252,32 €/kk
252,32 €/kk

Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 06-8889206.

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES
Sosiaali- ja potilasasiamies tavattavissa keskiviikkona 6.10. klo 10.00 – 11.00 Lestijärven kunnantalon
videoneuvotteluhuoneessa. Voit olla tarvittaessa yhteydessä ennen tuota ajankohtaa ja sopia oman
tapaamisajan asiasi selvittämiseksi.
Tervetuloa
Helinä Jokitalo puh. 044 7250598, s-posti: helina.jokitalo@cou.fi

Vapaa-aikatoimi
Ma 6.9 kävelytestit, 1.ryhmä klo 14.30, 2. ryhmä klo 15.30 ja 3. ryhmä klo 16.30. Kokoontuminen Lestin
koululle noin 15 min ennen suoritusta. Kävelytestissä käveltävä matka on 2km. Kävelytestin suorittaa Keplin
väki. Ilmoittaudu Niinalle puh. 050-4437023.
Ma 13.9 kävelytestin palaute klo 18.00 Lestin koululla. Palautteen pitää Keplin väki.
Ohjattua kuntoliikuntaa keskiviikkoisin klo 18.30
22.9, 29.9 ja 6.10 kuntosali Syrissä,
2€ / kerta + jokainen huolehtii kuntosalimaksun itse (2€ / kerta tai 12€ / 6kk)
13.10 sauvakävely
20.10 sauvakävely
27.10 ja 3.11 venyttely / rentoutus Lestin koululla, osallistumismaksu 2€
10.11., 17.11. ja 24.11. vesiliikuntaa Lylyn pisarassa, 2€ / kerta + jokainen maksaa uintilipun itse.
Kuntokampanja 1.9.- 30.11.2010. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen
liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan viim.10.12 mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien kuntokortin
palauttaneiden kesken arvontaa. Kuntokortin saat kunnantoimistolta, kävelytestin yhteydessä tai ladattua
netistä www.lestijarvi.fi
Pyöräilykampanjaan 1.5.-30.7.10 kirjasi suorituksensa 102 pyöräilijää. Pyöräilykampanjan voitti Yli-Lesti
pyöräillen 4230 km.
Arvonnassa onni suosi seuraavia:
Lahjakortti
Toni Liimatainen
urheilu T-paita
Jasmin Vertala
Puman sukka pkt
Aivar Otsing
pyöränpumppu
Miro Tiala
avaimenperä
Raija Lappi
Lestin ympäripyöräilyyn osallistui 29 pyöräilijää. Kiitos kaikille osallistujille onnistuneesta tapahtumasta.
Arvonnassa onni suosi seuraavia:
Tunturin maastopyörä
Martti Nuorala, Toholampi
Tuotekassit voittivat Mauno Määttänen Toholampi, Timo Syrjälä, Paavo Pihlainen, Päivi
Virkkala, Anna-Kaisa Syrjälä, Jouko Harju, Matti Myllymäki Kokkola, Hanna EskolaKinnunen Kinnula, Janne Koski-Vähälä, Lassi Mäkelä.

Bändikatselmus pe 17.9 klo 19.00 Räyringin lavalla.
Illan aikana esiintyy bändejä mm. Toholammilta, Kaustiselta ja Vetelistä. Illan päätteeksi Disco.
Kioskissa myytävänä karkkia, limsaa, ym. Vapaa pääsy!
Linja-auto kuljetus:
Bussi 2. Lestijärvi, Parila klo 18.00
Halsua, kotipesä klo 18.30
Räyrinki
18.55
Räyringistä lähdetään klo 23.00
Kyydin hinta 2€. Ilmoittaudu kyyditykseen tiistaihin 14.9 mennessä Niinalle puh. 050-4437023. Kyyditys
järjestetään mikäli tarpeeksi lähtijöitä.
Järjestää Kaustisen seutukunnan nuorisotoimet

LESTIJÄRVEN KIISTO
Lestijärven Kiiston liikuntakerho 6-8- vuotiaille on torstaisin klo 17.00 – 18.00. Jos osallistujia on riittävästi
(n.10), niin keväällä harjoitellaan enemmän pesäpalloa, jotta saataisiin joukkue Keski-Pohjanmaan piirin
sarjaan. Ensimmäisen kerran torstaina 9.9.2010.
Lisätietoa Pekka Sassalilta (p.0503219164).

ETSINTÄKUULUTUS
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEEN ESITTEESEEN JYTAKUNNISSA
Peruspalveluliikelaitos kokoaa Jyta-alueen kunnissa toimivista hyvinvointi- ja hoiva-alan palvelutuottajista
tietoja tehdäkseen yrityksistä alueen asukkaille esitteen. Peruspalveluissa tulee usein esiin tilanteita, joissa
asukkaat tai heidän omaisensa kyselevät yksityisten palveluntuottajien tietoja ostaakseen palveluita yrittäjiltä.
Myös Peruspalveluliikelaitoksella on ajoittain tarpeita ostaa ns. keikkoja yksityisiltä oman palvelutuotannon ja
pitkäaikaisten ostopalvelusopimusten lisäksi.
Mikäli yrityksenne järjestää hyvinvointialan, hoiva- ja huoltoalan palveluita ja toimii vähintään yhden
Jytakunnan alueella (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli), voitte halutessanne
ilmoittaa yrityksen koottavaan esitteeseen. Palveluita, joita tässä yhteydessä tarkoitetaan, ovat erityisesti
iäkkäiden tarvitsemat palvelut mm. siivous, vaatehuolto, kotihoito, ateriapalvelut, pihanhoito, avustajapalvelu
asiointiin ja osallistumiseen jne.
Ilmoittautumisia kerätään 10.10.2010 saakka ja ilmoittautuminen tulee tehdä netistä Jytan sivuilta löytyvällä
lomakkeella. Ilmoittautuminen alkaa ja lomake löytyy nettisivuilta 1.9.2010 jälkeen. Lomakkeella on
ilmoitettava yrityksen nimi, yhteystiedot, osaaminen ja annettavat palvelut. Täytetyt lomakkeet tulee lähettää
joko spostilla osoitteeseen susanna.junkala@kpshp.fi tai kirjeellä Peruspalveluliikelaitos Jyta, Susanna
Junkala, PL 19, 69101 Kannus. Tarvittaessa lomakkeen voi tilata postilla itselleen samasta osoitteesta.
Lisätietoja asiasta antaa palvelujohtaja Reetta Hjelm, puh. 0400-145200 tai reetta.hjelm@kpshp.fi.
Ilmoittautumisten jälkeen esite tullaan julkaisemaan syksyllä 2010.
Esitteitä tullaan jakamaan Peruspalveluliikelaitoksen henkilökunnan ja kuntien työntekijöiden toimesta alueen
asukkaille, jotta he saavat paremmin tietoa tarjolla olevista hyvinvointi- ja hoiva-alan palveluista. Muuta
rekisteriä asiasta ei muodosteta. Palvelusuhteen syntyminen on asiakkaan ja yrittäjän välinen asia ja
kustannuksista vastaa asiakas. Palveluseteliyritysten rekisteri on erillinen rekisteri, mutta palveluseteliyrittäjät
voivat ilmoittautua myös tähän esitteeseen mukaan.
Peruspalveluliikelaitos
Jyta-alueen kunnat

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT
Veteraanikerho alkaa seurakuntatalolla torstaina 30.9.2010 klo 12.00

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
4H-AAMUKERHO keskiviikkoisin klo 8.00 Lestin koululla musiikkiluokassa, ohjaajana Henna Honkaperä
4H-KOKKIKERHO aloitti 1.9.2010. Kerho kokoontuu joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 14.30 Lestin
koulun kotitalousluokassa, eli seuraava kerhokerta 15.9.2010, ohjaajana Titta Brandt.
4H-HEPPAKERHO aloittaa lokakuussa Väisäsen Ravitallilla Tikassa, ohjaajana Maria Väisänen.
Tarkempaa tietoa seuraavassa kuntatiedotteessa.
4H-KOIRAKERHO ilmoittaa kokoontumisistaan Lestin koulun ilmoitustaululla ja yhdistyksen nettisivuilla,
ohjaajana Katariina Asteljoki
Ostamme perkaamatonta puolukkaa Discolandissa (Rantatie 9) maanantaisin ja torstaisin klo 17.00 –
18.00.
Metallinkeräys 6.9. – 30.9.2010 osoitteessa: Halsuantie 9. Keräykseen voi tuoda kaikenlaista
metallipitoista tavaraa, EI JÄÄKAAPPEJA, PAKASTIMIA, AKKUJA EIKÄ NESTEITÄ!
Kiitos Muikkumarkkinoille osallistuneille 4H-nuorille ja vapaaehtoisille!
TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun? Perhejäsenmaksu vuodelle 2010 on 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi
kaikki perheen yli 6-vuotiaat. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
Yhteystiedot: 4H-toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

LESTIJÄRVEN ELÄKELIITTO
Lestijärven Eläkeliitto järjestää MATKAN LAPPAJÄRVELLE lauantaina 25.9. Matka suuntautuu
Elämysmatkat Tapio Aution Ateljeehen, joka sijaitsee n. 20 km päässä Kylpylä Kivitipusta, jossa käymme
ruokailemassa.
Matkan hinta kokonaisuutena (sis. kyyti, sisäänpääsy näyttelualueelle ja ruoka) yhdistyksen jäsenille 13 €,
muille 31 €. Maksu kerätään autossa ömenomatkalla. Lähtö tapahtuu Lestijärven torilta klo 9.30. Paluu
noin klo 16.00 – 17.00. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Paavolle puh. 040 5859749.

TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI SYDÄNYHDISTYS
PÄIVÄKAHVITILAISUUS Yli-Lestin työväentalolla
torstaina 9.9. klo 13.00
Ohjelmassa: vapaamuotoista keskustelua sydämen hyvinvoinnista, lausuntaa, yhteislaulua.
Myynnissä: kahvia+pullaa, arpoja

LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS
VIERASLUPIEN MYYNTI ja RAUHOITUSALUEET
LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N ALUEELLA 2010-2011
HUOM!
Koppelo, Riekko, Fasaani ja Naarasteeri ovat rauhoitettu Lestijärven metsästysyhdistyksen alueella.
Jäsenen kiintiö on 1 metso, 3 urosteertä kauden aikana Pyylle, Kyyhkyille, Jäniksille ja Vesilinnuille ei
kiintiötä.
Rauhoitusalueet ennallaan eli metsäkanalinnustukselta kielletään Pappilanpuron, Lehtosenjoen ja
Viitasaari-Kannus-valtatien rajaama alue rajoittuen järveen sekä Jokelan Ossin pellot vanhan
Reisjärven tien varrella. Sekä vesilinnustukselta myös kirkonkylän ranta-alue lavalta ensimmäisiin
saariin ja Sammalisen välinen alue rauhoitettu sekä Tervasen järvialue. Vieraslupia ei myydä
kaurispyyntiin. Kolmen vasan kiintiö metsästyskaudella 1vasa/per. jäsen. Välittömästi ilmoitus
puheenjohtajalle ja ampuja huolehtii kaatoilmoituksen tekemisen metsästäjäjärjestölle.
Metsäkanalinnut
20 euroa/päivä, 70 euroa/viikko
Metsäkanalintujahdissa vieraalla tulee olla isäntä henkilökohtaisesti mukana jahdissa, vieraan saalis
poisluetaan isännän kiintiöstä ja enintään 3 vierasta mukana kerralla jahdissa!!! Isännän nimi tulee merkitä
lupaan.
Vesilintu- ja kyyhkylupa

25 euroa/kausi

Jänislupa

10 euroa/päivä, 30 euroa/viikko, 70 euroa/kausi

Turkislupa
10 euroa/kausi
Huom! Turkislupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan.
Lupia myyvät: Kauppisen huoltoasema, Valkeisen leirintäalue (Uusitalo), Lestipuu ja Aimo Itäniemi
Vuoden 2010 loppuun mennessä luvat tilitetään pankkiin yhdistyksen tilille.
Soittakaa puheenjohtajalle tai sihteerille, jos tulee kysyttävää p. 040 5903576 tai 0400 946670.
Myyjille tiedoksi, että merkitkää lupaan selvästi mikä lupa on kyseessä !
• Hautalan lammelle kulku kielletty maa-alueen kautta.
• Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla.
• Metsästys kielletty ehdottomasti yleisiltä - ja yksityisteiltä moottoriajoneuvoa hyväksikäyttäen,
rauhoitusalueilta ja asumusten läheisyydessä.
Ilmoitukset suurpetohavainnoista (karhu, susi, ahma ja ilves) Toimi Kalliokoskelle, Mikko Parkkoselle,
Tapani Erkkilälle tai Aimo Itäniemelle.
Karhuradalla harjoitusammunnat tiistaisin klo 17.30 syyskuun ajan.
Kinnulassa järjestetään lauantaina 4.9. linnunhaukkukokeet ja pyynnöstä yhdistys on antanut alueita
koemaastoiksi. Alueet ovat Laidunmaan ja Konttikosken välinen alue Yli-Lestillä, Murtoselältä tuliniemen
nevan laitaa Salolle välinen alue, Riutanrämeen ja Jatkonkosken välinen alue Lestijokivarressa. Vara-alueena
Tuikan kytömailta Lehdonkankaalle ja edelleen Salonkankaalle välinen alue. Metsästäjiä pyydetään
rauhoittamaan alueet lauantaina aamupäivän ajaksi.
Jahtionnea!

MAATILAN TURVALLISUUS infotilaisuudet
Nykyajan maatilan turvallisuusriskit, miten ennaltaehkäistä niitä?
Kalajoki ma 20.9. klo 12.00-15.00, kaupungintalo
Toholampi ke 22.9. klo 12.00-15.00, kulttuurisali
Veteli
to 23.9. klo 12.00-15.00, kunnanvirasto
Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua klo 11.30
Ohjelma
12.00 Avaus Jouni Ingalsuo, MTK Keski-Pohjanmaa
12.15 Kuinka suojautua luvattomilta tunkeilijoilta ja rikolliselta toiminnalta?
Entä jos isku sattuu omaan navettaan? Poliisin puheenvuoro
13.30 Paloturvallisuus ja muu pelastustoiminta maatilalla Palokunnan puheenvuoro
14.15 Ajankohtaiset maatilan turvallisuusriskit vakuutusyhtiön näkökulmasta Vak.yhtiö Tapiolan edustaja
14.40 Maatilan imagokysymyksiä, keskustelua
15.00 Tilaisuuden päätös
Ei osallistumismaksua. Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista viim. kaksi päivää ennen tilaisuutta
p. 040 808 5041, 06 8748 228 tiina.paavola@kpedu.fi tai netissä: projeti.kpedu.fi/tietoseppa
TERVET

ULOA!

LESTIJÄRVEN TAKSIT
VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
perjantai-illasta klo 20.00 – maanantai aamuun klo 6.00 saakka
pe-ma
pe-ma
pe-ma
pe-ma
pe-ma

03.09. – 06.09.
10.09. – 13.09.
17.09. – 20.09.
24.09. – 27.09.
01.10. – 04.10.

Sakari Similä
040 5040304
Jaakko Mattila0400 365631
Pertti Huhtala
050 5207329
Sakari Similä
040 5040304
Jaakko Mattila0400 365631

Ikäihmisten
TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSKURSSI (30 h)
järjestetään Lestijärvellä syksyllä 2010, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.
Kurssilla käsitellään tietokoneen käyttöön liittyviä perusasioita. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen
tietokoneella voi hoitaa esim. pankkiasiat tai hakea internetistä tietoa.
Aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta ei tarvita. Tarvittaessa opetetaan muiden sähköisten välineiden,
esim. matkapuhelinten käyttöä.
Kurssimaksu:

0 euroa/ Lestijärven eläkeliiton yhdistyksen jäsen
muut 15 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset 17.9. mennessä: Paavo Paloranta, puh.040-5859 749 tai Taina Alanko puh. 050-3421 203
Kurssin järjestäjä:

Telefoonista tietokoneelle –hanke

Tonnitalkoo haasteeseen vastanneet ja haastetut
Haasteeseen vastannut
Arja Muli
Eini Brandt
Kauno Syri
Teijo Brandt
Liisa Honkala
Tommi Lappi
Viljami Ritola
Helena Granlund
Anita Ritola
Elvi Tainio
Lassi Mäkelä
Ritva Keski-Sämpi
Kaija Hautakoski
Ahti Kalliokoski
Pertti Huhtala
Kaija Himanka
Ritva Paloranta
Pentti Parkkila
Tuomo Liimatainen

haastetut
Liisa Hirvinen, Kaija Himanka, Tiina Kinnunen
Jaana Lintilä, Alli Mäkelä, Aino Syri
Sami Toikkanen, Harri Salo, Ari Lintilä
Pekka Tuikkanen, Matti Kivimaa, Esko Tuikka

Anneli Lintilä, Taina Lappi, Raija Brandt
Timo Hietapakka, Jari Jokela, Jorma Koski-Vähälä
Eini Brandt, Mirja Rentola, Anne Jylhä
Harri Salo, Viljami Ritola, Joonas Lintilä

Kaikille haastetuille lähetetään suoraan valmiit pankkisiirrot ja haastekeräyksen tiedot julkaistaan aina
kuntatiedotteessa. Kun saat haasteen, toivomme että osallistut siihen maksamalla 10€ ja samalla haastat
kolme muuta henkilöä mukaan keräykseen. Voit myös osallistua ilman, että sinua on haastettu, maksamalla
10€ tai haluamasi summan tilille 547112-45402 ja haastaa kolme henkilöä mukaan. Jos saat useita haasteita,
niin maksaa ei tarvi kuin kerran.

MAANÄYTTEIDEN OTTO JA LANTA-ANALYYSIT
Maanäyterasioita ja lanta-analyysipurkkeja on saatavissa maaseututoimistosta.
1. Viljavuustutkimukset on teetettävä vähintään 5. vuoden välein.
Viljelemättömistä ja viljelijän hallintaan tulevista uusista pelloista on otettava viljavuustutkimusnäytteet
kasvukauden aikana, jona viljely aloitetaan.
2. Viljavuusnäytteitä on otettava jokaiselta 0,5 ha-5 hehtaarin peruslohkolta vähintään yksi. Enintään
puolen hehtaarin peruslohkoista voi kerätä enintään kahden hehtaarin alaa vastaavan näytteen.
3. Lannan typpianalyysi on tehtävä viiden vuoden välein.

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
TYÖKAUSI 2010–2011
Syystyökausi alkaa viikolla 38 (20.9.2010) ja päättyy viikolla 48 (5.12.2010). Syysloma opistossa on viikolla
42. Syyslomaviikolla ei pääsääntöisesti ole opetusta. Kevättyökausi alkaa pääsääntöisesti viikolla 2
(10.1.2011) ja päättyy viikolla 15. (17.4.2010).

ILMOITTAUTUMINEN
Huom! Ennakkoilmoittautuminen on otettu käyttöön kaikkien kurssien osalta.
- Internetissä (www.suomenselankansalaisopisto.fi)
- Soittamalla opistolle p. 044 4596 261. Internet-ilmoittautuminen musiikkiin ei ole mahdollista
henkilökohtaisten soittoaikojen vuoksi.

KURSSIPAIKAN PERUMINEN
Kurssille ilmoittautuminen on sitova. Varattu kurssipaikka tulee perua, mikäli kurssille ei pääse. Kurssille
tulematta jättäminen ei ole perumista. Mikäli kurssipaikkaa ei ole peruttu, siitä laskutetaan
kurssikohtainen maksu. Kurssipaikan voi perua toimistolta p. 044-4596 260 tai sähköpostitse osoitteesta
kopisto@kinnula.fi.

OPINTOSETELIAVUSTUS
Opetushallitus on myöntänyt Suomenselän kansalaisopistolle opintosetelityyppistä avustusta, jolla alennetaan
1) senioriväestön (täyttänyt 63 vuotta), 2) eläkkeellä olevien (henkilö, joka saa kansan- tai työeläkettä eikä ole
ansiotyössä) sekä 3) työttömien opiskelua opistossamme. Opintoseteliavustus on kurssikohtainen.
Opintoseteliavustusta haetaan tässä oppaassa olevalla lomakkeella viikolla 38 - 39. alkavien kurssien osalta
8.10.2010
mennessä ja myöhemmin alkavien kurssien osalta viikon sisällä kurssin alkamisesta. Hakulomakkeita saa
myös kurssien opettajilta, kunnantalojen neuvonnoista ja työvoimatoimistojen pisteistä.

KURSSIMAKSUT
Kunkin kurssin kurssimaksut ilmenevät oppaasta. Niiden suuruus pohjautuu pääsääntöisesti pidettävään
tuntimäärään. Joidenkin kalliiden kurssien osalta hinnoittelun pohjana ovat myös muut kustannukset.
Kurssimaksut kattavat sekä syys- että kevättyökauden 2010–2011. Kursseille ei ole ikärajaa ellei kurssin
kohdalla erikseen mainintaa. Tarvikkeita välitämme vain kursseille osallistuville.
Aktiivinen opiskelija voi lunastaa itselleen myös vuosikortin. Vuosikortin hinta on 95 €. Vuosikortti ei
kuitenkaan korvaa kalliita kursseja (esim. taiteen perusopetus) eikä mm. yksilöopetusta ja aivan lyhyitä, alle
viiden tunnin kestäviä kursseja. Kurssit, joita vuosikortti ei korvaa, on pääsääntöisesti ilmoitettu oppaassa ko.
kurssin kohdalla. Huomaathan, että kevätkaudella voi opiston tarjontaan tulla uusia, lyhyitä kursseja, joita
vuosikortti ei korvaa.
Opinto-ohjelma jaetaan joka kotiin viikolla 37. Opiston ohjelmassa on lisäksi kymmenittäin hyviä
kädentaitojen, liikunnan ja taiteen kursseja. Tule ja poimi omasi!
HUOM!

LASTEN TAITEEN PERUSOPETUS
Yläaste, Lestijärvi, ma 14.30-16.45, Kurssimaksu 51,00 e
Heli Ala-Korpi 30.8.2010-13.12.2010, 10.1.2011-18.4.2011
Taiteen perusopetusta koskevan lain mukaiset kuvaamataiteen ja käsityön opinnot. Pienempien
6 – 8 v. kanssa (klo 14.30 -15.30) kokeillaan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin oman tekemisen
ja leikin kautta. Isompien yli 8 v. kanssa (klo 15.30 – 16.45) syvennellään tekniikoita ja tehdään
haastavampiakin juttuja: keramiikkaa, rakentelua, piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa ja sekatekniikoita.
Kurssimaksu sisältää materiaalit. Vuosikortti ei korvaa maksua.

