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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTO
Lestijärven Tuulivoimapuiston arviointiselostus ja osayleiskaavan luonnos
tulevat nähtäville Lestijärven kunnanvirastolle.
Katso tarkemmin Lestijärven kunnan internet-sivulta www.lestijarvi.fi (ajankohtaiset)
tai ELY-keskuksen internet-sivulta
www.ymparisto.fi/lestijarventuulivoimaYVA
Lisäksi voit lukea asiaa koskevan Kuulutuksen Keskipohjanmaa –lehdestä.

YLEISÖTILAISUUS
Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina
30.10.2014 klo 17.00 Lestin koululla (Lestintie 40, 69440 Lestijärvi). Tilaisuudessa
on kahvitarjoilu. Tilaisuudessa esitellään arviointiselostus ja kaavaluonnos.
Kokkola 2.10.2014
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

KIRJASTO MA
TI
KE
TO
PE

Kirjaston aukioloajat

13.00 – 19.00
suljettu
13.00 - 19.00
11.00 – 16.00
12.00 – 17.00

PE 31.10. klo 10.00 – 14.00

Kirjasto kiinni 13.-20.10.
Himangan kirjasto irtautuu Anders-kirjastokimpasta ja liittyy
osaksi Tiekkö-kirjastoja 13.10. Kaikkien Anders-kirjastojen
tietojärjestelmät ovat sen vuoksi pois käytöstä 13.-20.10.
Anders-verkkokirjasto suljetaan 13.10. Verkkokirjaston sulku
kestää peräti kolme (3) viikkoa. Ulkoasultaan ja versioltaan
uudistunut Anders-verkkokirjasto julkaistaan maanantaina
3.11.

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

klo 11.30 – 13.30

Tuulivoimapäivä
Tuulivoimaa kuntalaisille, koulutuksen tavoitteena on kertoa tuulivoima-alan kehittymisestä meillä ja
maailmalla. Tuulivoimapäivä järjestetään osana tuulivoiman kehittäminen alueella hanketta, mukana on
myös tuulivoima-asentajan ammattitutkintokoulutus. Koulutuksessa saa tietoa uusien tuulipuistojen
rakentamisesta, toiminnasta ja vaikutuksista. Tuulivoimainvestoinnin toteuttaminen ja kannattavuus.
Koulutus sisältää katsauksen myös uusien voimaloiden työllistäviin vaikutuksiin, rakentamiseen, toimintaan,
huoltoihin ja korjauksiin.
Tilaisuus pidetään lauantaina 25.10.2014 Lestijärvellä.
Tuulivoimapuiston toiminta, teemapäivä l
klo 9.30- 9.50
kahvi
klo 9.50-10.00
Koulutuspäivän avaus
klo 10.00-10.30
Tuulivoima maailmalla ja kotimaassa.
klo 10.30-11.00
Yleiskatsaus tuulivoimapuistojen toimintaan
klo 11.00-11.30
Tuulivoimaprojektit, tuottavuus ja kannattavuus
klo 11.30-12.00
Kahvitauko
klo 12.00-12.30
Tuulivoimalan kenttätyöt
klo 12.30-13.00
Tuulivoimalatyypit ja rakenne
klo 13.00-14.00
Keskustelua aiheesta
klo 14.00
Tilaisuuden päätös
Koulutuksesta järjestetään myös toinen koulutuspäivä lauantaina 8.11. Tämä on tarkoitettu maanomistajille,
jossa tavoitteena on kertoa tarkemmin voimalapuiston vaikutuksista ja toteutuksesta.
Koulutustilaisuus on maksuton tuulivoima-asioista kiinnostuneille.

KUULUTUS
Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos
kunnanhallituksen päätöksellä 29.9.2014 § 119.

asetetaan

julkisesti

nähtäville

Lestijärven

Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaava ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 6.10.-4.11.2014 välisen
ajan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen
eteläpuolelle Itäniemen-Valkeisen väliselle alueelle ja Mattila-Änäkkälä-Konttikoski –alueelle.
Tuulivoimapuistoalueesta on kaksi vaihtoehtoa. Osayleiskaavalla mahdollistetaan vaihtoehdossa yksi
laajimmillaan 87 tuulivoimalan ja vaihtoehdossa kaksi laajimmillaan 118 tuulivoimalan muodostama
tuulivoimapuisto.
Lisätietoja antavat:
Lestijärven kunta
Esko Ahonen, kunnanjohtaja
p. 050 3823 201
esko.ahonen[at]lestijarvi.fi
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (Kaavan laatija)
Kai Tolonen, arkkitehti SAFA, LuK
p. 044 771 8419
kai.tolonen[at]fcg.fi
Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 Oulu

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET VUONNA 2014
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin on osoitettu lisämääräraha vuodelle
2014.
Korjausavustuksia voidaan hakea:
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimenpiteisiin (tulorajat, varallisuusarvostelu)
(veteraanilisä rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille, korotetut tulorajat)
- kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
- terveyshaitan poistamisen edellyttämään korjaustoimenpiteeseen
- hissin rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen, esim. automatisoinnit ulko-oviin ja tarvittavat
luiskat
Lähtökohtaisesti kaikissa avustusmuodoissa tulee ennen töihin ryhtymistä olla avustuspäätös ja
tarvittavat luvat.
Hakuajat: Hakuaika päättyy 13.10.2014
- hissin rakentamisen, liikkumisesteiden ja terveyshaitan poistamiseen myönnettäviä avustuksia voidaan
hakea ympäri vuoden.
Hakemukset toimitetaan Lestijärven kunnantoimistolle, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki, puh. 044–0668702 ja Jarmo Kanninen, puh.
040-0329525 sekä ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 5.9.2014

Kunnanhallitus

TEKNINEN TOIMISTO
VESIMITTARILUKEMAT
Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan vesimittarilukemanne 17.10.2014 mennessä kunnantoimistoon puh.040 6504207 tai puh.
06 8889 111. Lukeman määräaikaan mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan
viisi kahvipakettia. Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

Vapaa-aikatoimi
Maanantaisin
klo 18.00 naisten kuntosalivuoro kk:n salilla, ei ohjattu.
klo 19.00 maajussien sähly liikuntasalissa.
Tiistaisin

klo 19.00 kahvakuula / kuntopiiri Yli-Lestin työväentalon pihalla, sateella sisällä.
Ohjaajana Tiia Tuikka. Mukaan kahvakuula (jos on) sekä juomapullo.

Torstaisin

klo 16.30 touhujumppa 3 – 6 vuotiaille. Kesto 45 min. Ohjaajana Elina Latonen.
Ei syyslomaviikolla.
klo 18.00 kahvakuula Lestin koulun pihalla, sateella salissa. Ohjaajana Tiia Tuikka.
Mukaan kahvakuula (jos on) sekä juomapullo.
klo 18.30 Miesten kuntosali kirkonkylän salilla. Ohjaajana Pt Aki Lepistö.
klo 19.15 kahvakuula / kuntosali Syrissä, sateella Syrin kuntosalilla. Ohjaajana Tiia
Tuikka. Mukaan kahvakuula (jos on) sekä juomapullo.

Zumba
Keskiviikkona 29.10. klo 18.00 Zumba
klo 19.00 Zumbacircuit
12.11. klo 18.00 Zumba
klo 19.00 reisi-vatsa-pakara-jumppa
3.12. klo 18.00 Zumba
klo 19.00 lihaskunto
Osallistumismaksu 2€ / ohjaus tai illan molemmat ohjaukset yht. 3€. Ohjaajana Johanna Skantz.
SYYSLOMAVIIKKO
Ma 13.10. Joulukorttipaja klo 13.00 – 19.00 kotitalousluokassa.
Pajassa mahdollisuus valmistaa joulukortteja eri tekniikoilla. Materiaaleja voi ostaa paikan päällä. Pajassa
voi olla itselle sopivan ajan. Omat eväät mukaan. Alle 10-vuotiaat huoltajan kanssa.
Ilmoittautumiset to 9.10. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.
Ti 14.10. Keilareissu Kokkolaan
Lähtö
klo 11.00 Ojalanperä
klo 11.05 Yli-Lesti
klo 11.15 kirkonkylä
klo 11.40 Halsua
Keilaus Kokkolan keilahallilla klo 13.00 – 14.00, ruokailu ja shoppailu kaupungilla klo 14.00 – 16.30.
Reissun hinta 20 €, sis. keilaus ja kyyti (kolmas perheenjäsen 15€). Alle 12v huoltaja mukaan. Reissu
toteutuu, mikäli lähtijöitä vähintään 25 hlöä. ilmoittautumiset to 9.10. mennessä vapaa-aikatoimeen
050-4437023 tai 4H-yhdistykseen 0500-971179
Ke 15.10. nuoppari avoinna klo 18.00 – 21.00
Erilaisten joulukorttien paja ti 4.11. klo 17.30 - 20.30 käsityöluokassa.
Tehdään mm. joulukortteja joihin voi mukaan laittaa suklaalevyn tai tuikkuja. Materiaaleja voi ostaa paikan
päällä. Alle 12v huoltajan kanssa. Ilmoittautumiset to 30.10. mennessä vapaa-aikatoimeen 050-4437023.

TILATUKIOIKEUSSÄÄNNÖT MUUTTUVAT 2015 –tarkista tilanne 31.12.2014 mennessä
Tilatukijärjestelmä päättyy vuoden 2014 lopussa. Tilalle tulee vuodesta 2015 alkaen perustuki, joka on pääpiirteissään tilatukea vastaava järjestelmä tukioikeuksineen ja kansallisine varantoineen. Nykyiset tilatuen
tukioikeudet muuttuvat perustuen tukioikeuksiksi. Tässä yhteydessä niiden omistus ja hallinta säilyvät ennallaan. Tukioikeuksien siirtämissäännökset kuitenkin muuttuvat. Vuodesta 2015 lähtien
tukioikeuksien omistuksen voi siirtää vain aktiiviviljelijälle. Maanomistajat, jotka eivät hae tukea eivät
ole aktiiviviljelijöitä.
Vuokramaiden osalta tukioikeuksien omistus ja hallinta on edelleen usein vuokralaisella. Näin on
esimerkiksi tapauksissa, joissa vuokrasopimus on ollut voimassa vuodesta 2006 lähtien (tukioikeudet
vahvistettiin ensimmäisen kerran) eikä tukioikeutta ole siirretty maanomistajalle missään vaiheessa
vuokrauksen aikana. Jos tukioikeuden omistus halutaan siirtää maanomistajalle, siirto pitää tehdä
tänä vuonna. Se voidaan tehdä vain silloin, kun vuokrasopimus on katkolla.
Vaihtoehdot:
1. Vuokrasopimuksen katkaiseminen
Jos tukioikeuden omistus halutaan siirtää maanomistajalle voimassa olevan vuokrasopimuksen perusteella,
on vuokrasopimus katkaistava molempien osapuolten suostumuksella viimeistään 31.12.2014.
Tukioikeuksien siirto tehdään lomakkeilla 103A ja 103B, jotka palautetaan kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.1.2015. Ohjeita ja mallikaavakkeita saa
maaseutuasiamiehiltä.
2. Vuokrasopimus jatkuu ennallaan
Tukioikeuksien omistuksen siirto maanomistajalle ei ole välttämätöntä, jos vuokrasopimuksessa on
maininta, että tukioikeus palautetaan vuokrasopimuksen päätyttyä maanomistajalle tai hänen määräämälleen
henkilölle. Tämä lause varmistaa sen, että maanomistajalla säilyy täysi määräysvalta tukioikeuksiin. Ei
tarvitse tehdä mitään tässä vaiheessa.
3. Lisälauseke voimassa olevaan kirjalliseen vuokrasopimukseen
Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainintaa tukioikeuksien palauttamisesta maanomistajalle tai hänen
määräämälleen henkilölle, maininnan voi siihen lisätä molempien osapuolten suostumuksella. Tämän
vaihtoehdon etuna on se, että vuokrasopimusta ei tarvitse katkaista eikä tukioikeuksien siirtolomakkeita
103B ja 103 A tarvitse erikseen jättää. Mallikaavakkeen saa maaseutuasiamiehiltä.
Tukioikeuksien on oltava käytössä, jotta ne myös säilyvät. Tilatuki maksetaan aina sille, kenellä on
tukioikeuksien hallinta. Eli tukioikeuksien omistuksen siirto maanomistajalle ei vaikuta tuen
maksuun.
Lisätietoja maaseutuasiamies Marketta Similältä, puh. 044-5242 462 , marketta.simila@lestijarvi.fi sekä
muilta alueen maaseutuasiamiehiltä

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4. 2h+kk
44,5 m2
vuokra
276,35 €/kk
Asunto B 1. 1h+kk
34,6 m2
vuokra
214,87 €/kk
2
Asunto B 2. 1h+kk
34,6 m
vuokra
214,87 €/kk
Asunto B 5. 1h+kk
34,6 m2
vuokra
214,87 €/kk
(vuokra ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)
Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p.040-0329525.

Vanhusten viikko
Su 05.10 Valtakunnallinen vanhustenpäivä
• Klo 14 musiikkituokio Markku Leppänen ja Seppo Pekkarinen
Ma 06.10 Valtakunnallinen ikäihmisten ulkoilupäivä
• Klo 13 ulkoilua / makkaranpaistoa
Ti 07.10 Toimintapäivä Lestin Wirkeät
• Klo 13 Seurakunta
Ke 08.10 Asukkaiden leipomispäivä
To 09.10 "Pellolta pöytään" sadonkorjuulounas. (Talon ulkopuolisille ruokailijoille hinta 6€)
• Bingo klo 14
Pe 10.10 Eskarilaiset klo 10.30.
Arpoja myynnissä Kotipirtissä koko viikon. Arvonta suoritetaan ma 13.10, voittajille ilmoitetaan
puhelimitse. Tervetuloa tilaisuuksiin! Pannu kuumana koko viikon!
Koetko ettei sinulla ole juttukaveria? Kaipaatko ystävää? Tuntuuko kotijumppa
yksin tylsältä? Tästä sinulle mukavaa viikko-ohjelmaa…

LESTIN WIRKEÄT
toimintaa syksylle 2014 Kotipirtissä.
Yhdessä voimaantuen! Seuraavat kokoontumiset:
Maanantai 6.10. klo 13.00 VIE VANHUS ULOS; Valtakunnallinen ikääntyneiden ulkoilupäivä.
Ulkoiluystävä iäkkäälle koulutuksen saaneet mukana viemässä ulos halukkaita ikääntyneitä. Kotihoidosta
Satu-Kaarina Romppainen
Tiistaina 7.10. klo 13.00 Ohjaus seurakunta, kanttori Lauriina Hurtig ja Anna-Kaisa Syrjälä, lauletaan
virsiä ja muita lauluja ym. yhdessä oloa sekä liikunnallinen tuokio.
Tiistaina 14.10.2014 klo 13.00 Ohjaus Eläkeliitto, Runoja, laulua, tietovisailua sekä liikunnallinen tuokio
Tiistaina 21.10.2014 klo 13.00 Ohjaus Kotihoidon tulosyksikköjohtaja Margit Yli-Kotila.; Asiaa
kotisairaanhoidon/-hoidon palveluista, lopuksi liikunnallinen tuokio.
Tiistaina 28.10.2014. klo 13.00 Ohjaus Reisjärven/Lestijärven Apteekki farmaseutti Jaana Lakanen,
Lääkkeiden yhteisvaikutukset sekä liikunnallinen tuokio
Tiistaina 4.11.2014 klo 13.00 Ohjaus Lestijärven kunta. Ajankohtaista asiaa sekä muuta mukavaa
yhdessäoloa.
Lestijärven kunta sponsoroi jokaiselle kerralle kahvit ja sillä aloitetaan! Tarvitsetko kyytiä? Ole
yhteydessä: Aimo Itäniemi p. 0400 946670, Marjatta Niemi p. 040 7374360 tai Esko Lintilä p. 040 7530144
Toimintaa Lestijärvellä järjestävät tahot: JYTA: sta Kotipirtti ja Kotihoito, seurakunta, paikallisyhdistyksiä;
Eläkeliitto, Veteraanit, Diabeetikot, Sydänyhdistys, OmaisOiva-hanke, Senior KASTE- hanke, Lestijärven
kunta, paikalliset yrittäjät. Haluaisitteko olla mukana edistämässä varttuneiden hyvinvointia kanssamme?
Ole meihin yhteydessä.

Sosiaali- ja potilasasiamies tavattavissa
Peruspalveluliikelaitos JYTAn sosiaali- ja potilasasiamiehen päivystyspuhelinajat ovat maanantaisin ja
tiistaisin klo 9-12 ja torstaisin klo 12-15. puh. 044 7250 598. Käynnistä sovitaan tilanteen mukaan
ensisijaisesti asiakkaan omalle paikkakunnalle. Sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.
Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo on tavattavissa Lestijärven kunnanvirastolla perjantaina
24.10. klo 10.00 - 11.00. Halutessasi yksilöllistä neuvontaa voimme sopia puhelimitse käyntiajan.
Tapaamisiin Helinä Jokitalo

YIT RAKENNUS OY:N TUULIPUISTOVIERAILU
Tervetuloa tuulipuistovierailulle Iin Olhavaan 29.11.2014 Matkaan lähdemme bussikyydillä
lauantaiaamuna klo 9:00 Lestijärven kunnantalolta. Tutustumme toimivaan tuulipuistoon ja näemme sekä
kuulemme turbiinit läheltä ja kauempaa. Takaisin palaamme noin klo 20. Matkaan lähtijöille tarjoamme
kahvit ja lounaan.
Matka on suunnattu ensisijaisesti Lestijärven kuntalaisille ja kesäasukkaille. Ilmoittautumiset 24.11.
mennessä: seija.ring@lestijarvi.fi tai 06 8889 111. Matkan järjestää YIT Rakennus Oy
Matkan aikana keskustellaan Lestijärven hankkeesta ja tuulivoimasta yleisestikin

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI-ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAIAAMUUN KLO 06.00 SAAKKA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

03.10. – 06.10. Sakari Similä
040 5040304
10.10. – 13.10. Jaakko Mattila 0400 365631
17.10. – 20.10. Sakari Similä 040 5040304
24.10. – 27.10. Jaakko Mattila
0400 365631
31.10. – 03.11. Sakari Similä 040 5040304

HUOMIOIKAA SEURAAVAA:

KELA-KYYTIEN TILAUKSET puh. 0100 85 444
puhelun hinta 1,42€+pvm
Pyytäkää keskusta välittämään Lestijärven taksi!

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
PITSISTÄ VALAISIN Yläaste, Lestijärvi, ke 5.11.2014-3.12.2014 klo 18.00-21.00 (20 t). Op Paula Tiala.
Kurssimaksu 24,00 € Kokoontumiset 5.11.,12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12.2014 Kurssilla valmistetaan valaisimia
kovettamalla pitsiä. Ota mukaan esim. vanhoja pitsiverhoja, pitsin palasia, sakset, lankoja, liima (esim. Eri-Keeper),
siveltimiä, astioita, kelmua, suojamuovia. Isoja ilmapalloja, jos haluat pallovalaisimen. Muotiksi sopivia
sylinterin,kuution tms. muotoisia astioita.

JOULUKRANSSIT Yläaste, Lestijärvi, ke 3.12.2014 klo 18.00-21.00 (4 t) Op Anna-Liisa Kiviniemi, Kurssimaksu
5,00 €. Ilmoittautuminen 24.11.2014 mennessä. Ota mukaan pitkiä pajuja, havut, sammalta, sidontalankaa, halutessa
koristeita (voi ostaa myös opettajalta).

TAULUJEN KEHYSTYS Yläaste, teknisentyön luokka Kinnula to 25.9.-6.11.2014 klo 18.00 (10 t) Op Jukka
Mätäsaho. Kurssimaksu 10 €

MINIALBUMI Yläaste, Lestijärvi ma 27.10.2014 klo 17.30-21.15 (5 t) Op Niina Tiala. Kurssimaksu 5 €. Kurssilla
valmistetaan minialbumi foliota, pahvia ja musteita käyttäen. Minialbumin sivut kohokuvioidaan ja värjätään musteilla.
Valmis pinta näyttää metalliselta. Tällä tekniikalla saa tehtyä myös miehille sopivia albumeita. Albumin koko on noin
10cm x 15cm. Leikkaa pahvilaatikosta viisi sivupohjaa kooltaan 10cm x 15cm mukaan sekä ota muutama valokuva,
paperileikkuri ja 2-puoleista teippiä. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Kurssi soveltuu myös aloittelijoille. Alle 12v
aikuisen seurassa.

JUUSTOKURSSI Yläaste, Lestijärvi ke-to 19.11.-20.11.2014 klo 18.00-21.00 (8 t) Op Seija Varila. Kurssimaksu 10
€. Ilmoittautuminen 5.11.2014 mennessä. Kurssilla valmistamme erilaisia tuorejuustoja, leipä- ja fetajuustoista rahkaan.
Kurssimaksun lisäksi raaka-ainemaksu 5 -10 euroa.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI Yläaste, Lestijärvi ma 1.12.-15.12.2014 klo 18.00-21.00 (32 t)
Op Jyrki Rajaniemi. Kurssimaksu 70 €. Ilmoittautumiset viimeistään 24.11.2014 p. 044 4596 261. Kurssin kesto 32 t (8
x 4 t). Kurssin hinta 70 €. Järjestysmieskortti maksaa 34 €. Alaikäraja 18 vuotta. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla on
oikeus toimia järjestyksenvalvojina tavanomaisissa yleisötilaisuuksissa ja ravintoloiden portsareina. Kurssille
osallistuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan järjestyksenvalvojan tehtävään sopiva. Kurssi toteutetaan jos
vähintään 10 ilmoittautuu. Kurssille täytyy ilmoittautua henkilökohtaisesti. Kurssipäivät on 1.12., 2.12., 4.12., 9.12.,
11.12., 13.12. ja 15.12.2014

LESTIJÄRVEN KUNTA MYY
Lestijärven kunta myy käytettyjä elintarvikelaatikoita ja –leikkuulautoja sekä muoviastioita tarjousten
perusteella. Lista myytävistä tavaroista lähtöhintoineen on saatavissa kunnanvirastosta.
Näyttö tiistaina 7.10. klo 12.00 – 13.00 ja ma 13.10. klo 12.00 - 13.00 Luonnontuoteasemalla. Tarjoukset
on jätettävä viimeistään 20.10.2014 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi. Kuoreen tunnus ”Luonnontuoteasema” tai sähköpostitse osoitteella:
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi . Lisätietoja Marketta Similä puh. 044 5242 462

MAKEE OLO –HANKE
Miten ajatuksilla voi vaikutta hyvään oloon?
25.10. klo 12.00 Kunnantoimiston valtuustosalissa asiantuntijana Kirsi Brandt-Hirvinen
Makee olo -ruokakurssi 1
torstaina 16.10.2014 klo 10.00 – 15.00 Lestin koululla kotitalousluokassa.
valmistetaan helposti ja halvalla terveellistä kotiruokaa. Opettajana Seija Varila.
Tarvikemaksu 2 euroa.
Syö hyvää -näyttely ja asiantuntijaopastus
ke 22.10.2014 klo 15-17 Lestin koululla. Tervetuloa tutustumaan elintarvikkeiden sisältämään
energianäyttelyyn! Vinkkejä, miten valintoja kannattaa tehdä. Opettajana Seija Varila Pro Agria
Keski-Pohjanmaasta.
Makee olo -ruokakurssi 2
lauantaina 08.11.2014 klo 10-13 Lestin koululla kotitalousluokassa.
Valmistetaan helposti ja halvalla terveellistä kotiruokaa. Opettajana
Seija Varila. Tarvikemaksu 2 euroa.

