Lestijärven kunta

6.3.2009
Oletko sitä, mitä tai miten syöt? Tuttua juttua uudessa valossa!
Aika:
ma 9.3.2009 klo 18.30
Paikka:
Lestin koulun fysiikan luokka
Luento-illan vetäjänä Satu Heinoja , Keski- Pohjanmaan Liikunta ry
Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
1. Lestijärven ranta-asemakaavan muutosluonnos (rakennusoikeuksien nostaminen) pidetään maankäyttöja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä Lestijärven
kunnanvirastolla ajalla 09.03.-07.04.2009 ajalla.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi
2. Pappilanpuron ja Sammalisen asemakaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
asetetaan nähtäville ajalla 09.-23.3.2009.
Pappilanpuron alue sijaitsee keskustan pohjoisosassa ja Sammalisen alue taajaman eteläpuolella.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta. Huomautus on toimitettava
kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi. Suulliset huomautukset kaavoittajalle Pöyry Enviroment Oy, Pekka Isotalo, puh. 010-33410 tai
sähköposti pekka.isotalo@poyry.com.
Lestijärvi 06.03.2009

Kunnanhallitus

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
vuonna 2009
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 9.00 ja tarpeen tullen
muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa
virastoaikana.
Sivistyslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana työpäivänä koulutoimistossa.
Sivistys-lautakunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi erikseen ilmoitettavana päivänä.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. maanantaina , tarvittaessa
muulloin-kin. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksen jälkeisenä keskiviikkona.
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspäivät ja pöytäkirjojen nähtävänäpito ilmoitetaan kunnan
virallisella ilmoitustaululla.
Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat kuukausittain nähtävillä asianomaisessa toimistossa
neljäntoista päivän ajan seuraavan kuukauden toisesta maanantaista lähtien.
Eri viranhaltijat ovat tavattavissa, mikäli heidän muut virkatehtävänsä eivät sitä estä:
- ympäristösihteeri
ma
- rakennustarkastaja
ma – ke
- johtava maatalouslomittaja ti
- terveystarkastaja
Reisjärven kunnantoimistossa puh. 040 3008270
Yhteispalvelupiste
- nimismiespalvelut
- kansaneläkelaitos

lupa- ym. hakemusten vastaanotto/luovuttaminen,
hakemusten vastaanotto

Muut palvelut
Oikeusavustaja
Kuluttajaneuvonta

Kannuksen kaupunki puh. 8745 259
Kokkolan kaupunki puh. 8289 555

LESTIJÄRVEN KUNTA - puhelinnumerot
Kunnantoimisto
* 8889 111
• Telefax
Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala
Toimistosihteeri/asuntosihteeri Jarmo Kanninen
Kirjanpitäjä Seija Ring

8889 270
8889 201
8889 206
8889 215

Maaseutuasiamies Marketta Similä
Johtava lomittaja Tuula Hjelm (ti)

8889 203
8889 204

Tekninen toimisto
• Rakennustarkastaja Olavi Syri (ma-ke)
• Toimistovirkailija Päivi Virkkala
• Ympäristösihteeri Arto Hautala (ma)

8889 209
8889 207
8889 208

Päiväkoti
Kirjasto
Koulut
• Koulutoimisto/rehtori Tarja Mäkelä
• Lestin koulu/opettajainhuone/fax
- Keittola
• Yli-Lestin ala-aste
Paloasema
sosiaalitilat

8889 235
8889 237
8889 232
8889 231
8889 234
8638 337
8637 106
8889 261

SIVISTYSTOIMI
ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Vuonna 2003 syntynyt, esikouluun tuleva lapsi, on ilmoitettava esiopetukseen 31.3.2009 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa koulutoimistosta, johon lomakkeet palautetaan. Ilmoittautumislomakkeessa on
mainittava mahdolliset erityiset seikat, kuten ruokailu, koulukuljetus tai oppimiseen liittyvät asiat, jotka
tulee ottaa esiopetuksessa huomioon.
Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa. Syksyllä 2009 kaikki kunnan esioppilaat käyvät esikoulua Lestin
koulussa.
Lisätiedot: rehtori Tarja Mäkelä puh. 8889232 tai gsm. 044-0540839

KUNNALLISTEN PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN
1.8.2009 tai sen jälkeen päivähoidon aloittavista uusista lapsista tulee täyttää päivähoitohakemus.
Hakemus palautetaan 31.3.2009 mennessä Ryhmäperhepäiväkoti Kissankelloon tai kunnantoimistoon.
Tällä hetkellä hoidossa olevien lasten perheiden ei tarvitse täyttää uutta päivähoitohakemusta, mikäli
hoitosuhdetta ei ole irtisanottu päättyväksi ennen 1.8.2009.
Muutoin päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin
lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Jos hoidon tarve johtuu uuden työpaikan tai opiskelupaikan
vastaanottamisesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, kunnalla on 2 viikkoa aikaa järjestää lapsen
hoitopaikka.
Hakemuslomakkeita saa ryhmäperhepäiväkoti Kissankellosta ja kunnantoimistosta. Lisätietoja antaa
päivähoidon ohjaaja Merja Lamminpää puh. 050-537 0089 tai Kissankello puh. 06-888 9235.

TERVEYSKESKUS
RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS VUONNA 2009
Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat hakea rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai
rintamatunnuksen omaavat miehet ja naiset, joiden sotavammasta aiheutuva invalidiprosentti on alle 10 %.
Hakemus kuntoutukseen on jätettävä 27.3.2009 mennessä. Hakulomakkeet postitetaan kotiin kaikille yllä
mainittuun ryhmään kuuluville veteraaneille. Täytetyt lomakkeet pyydetään palauttamaan terveyskeskukseen
määräaikaan mennessä.
Kuntoutukseen tarvittavista lääkärinlausunnoista otetaan yhteyttä hakijaan terveyskeskuksesta jos edellisestä
lääkärikontaktista on pitempi aika.
Hakija saa päätöksen kuntoutukseen hyväksymisestä tai hylkäämisestä postitse kun hakemukset on käsitelty.
Lisätietoja asiasta saa johtava terveydenhoitaja Inkeri Jussilalta puh. 8889 244.

LABORATORIO
Laboratoriokokeisiin tulijat huomioikaa UUSI aukioloaika:
Ma ja Ke klo 7.30 – 9.30

MAASEUTUTOIMI
POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKOHAKEMUKSET (Lnro 139 )VIIMEISTÄÄN
20.3.2009
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ennakkoa voi hakea emolehmistä ja –hiehoista, sonneista, hevosista ja
teurastettavista hiehoista. Sioista voi hakea tuotannosta irrotettua kansallisen tuen ennakkoa. Tällöin edellyyksenä on kotieläintalouden harjoittaminen vähintään 30.4.2009 saakka ja eläintiheyden täyttyminen vuoden
2008 eläimillä, joita verrataan vuoden 2009 pinta-alaan. Samana tukivuonna hakijalle ei voida maksaa
tuotannosta irrotettua tukea ja rakennemuutoskorvausta.
SÄHKÖINEN TUKIHAKU ON MAHDOLLISTA KEVÄÄLLÄ 1.4.2009 alkaen
Kevään päätukihaussa on mahdollista jättää sähköisesti lomakkeet 101A (Maatilalomake), 101B
(tukihakulomake), 101D (maatilan osalliset), 102A (peruslohkolomake), 102B (kasvulohkolomake) ja 117
(kylvöalailmoitus). Muut mahdolliset lomakkeet ja liitteet on toimitettava kirjallisena kuntaan.
Sähköisen tukihaun edellytyksenä on, että
* uudet ja uudistettavat Vipu-tunnukset on haettu lomakkeella 405 viimeistään 31.3.2009
* tarvittavat peruslohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot, yhdistämiset (lomake 102C) on tehty kuntaan
viimeistään 31.3.2009. HUOM! Lomaketta 102C (peruslohkojen muutoslomake) ei voi jättää sähköisesti.
* Mikäli maatilan osallisten roolitietoihin on tullut muutoksia vuodesta 2008, myös osallistiedot (lomake
101D) on saatettava ajan tasalle viimeistään 31.3.2009.
Käyttövaltuudet
* Sähköistä tukihakua varten on haettava Vipu-palveluun henkilökohtaisesti kunnasta joko täyttöoikeudet tai
laajat oikeudet
* Myös vanhat oikeudet on päivitettävä eli kaikkien sähköistä tukihakua käyttävien on haettava kyseisiä
oikeuksia, selausoikeudet jäävät voimaan.
* Sonnipalkkiota voi hakea sähköisesti vain uusilla tunnuksilla.
KOULUTUKSIA
Alueelliset viljelijöiden tuki-infot 2009
Toholampi, kunnantalo ti 10.3.2009 klo 10.00 – 12.30
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset (käytävä joka 5. vuosi!). Hinta 60 e/hlö (sis alv 22 %)
Veteli, kunnanvirasto
pe 20.3.2009 klo 9.30 – 14.00
Toholampi, kunnanvirasto ti 24.3.2009 klo 9.30 – 14.00
Kannus, maaseutuopisto, pe 5.6.2009 klo 9.30 - 14.00
Ilmoittautuminen koulutukseen vähintään viikkoa ennen. puh. 020 – 747 3256
Luonnonmukaisen viljelyn koulutus Kannuksessa 31.3.-8.4.2009 (yht. 5 päivää)
Koulutus täyttää luonnonmukaisen tuotannon erityisympäristötukisopimuksen koulutusvaatimuksen. Vähimmäismäärä on 10 kurssilaista. Koulutuksen hinta on 55€ + alv22% /pv/tila. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Jari
Tikkanen p. 020 747 3274.
VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUKSET VIIMEISTÄÄN 31.3.2009 TE-keskukseen lomakkeella 238
Meijerimaidon viitemäärän ostotarjoukset on jätettävä viimeistään 31.3.2009 te-keskukseen. Kiintiön hinta on
4 senttiä/litra + alv 22 %. Ostettava kiintiö tulee hakijan käyttöön 1.4.2009 lähtien. Lomakkeita saa osoitteesta
http://lomake.mmm.fi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan verotodistus, navetan pohjapiirros, selvitys karjan
keskituotoksesta, vuokrasopimukset sekä investoijilta investointisuunnitelma.

jatkuu……

LUONNONHOITOPELTOJA KESANTOJEN TILALLE
Hoidetun viljelemättömän pellon määritelmää ja hoitovaatimuksia on muutettu. Hoidetuksi viljelemättömäksi
pelloksi luetaan erilaiset luonnonhoitopellot, viherkesannot, sänkikesannot ja avokesannot.
Luonnonhoitopeltoja on kahta tyyppiä: vesiensuojelua edistäviä monivuotisia nurmipeltoja sekä luonnon
monimuotoisuutta, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistäviä monimuotoisuuspeltoja. Nurmipeltojen
ympäristötuki on 170 €/ha ja monimuotoisuuspeltojen tuki 300 €/ha.
Luonnonhoitopelloille maksetaan ympäristötukea, kun niitä on enintään 15 % tilan ympäristötukikelpoisesta
peltoalasta. Monivuotisten nurmipeltojen ja niittykasveilla kylvettävien peltojen on oltava vähintään kaksivuotisia. Riista- ja maisemakasveilla kylvettävät luonnonhoitopellot voivat olla yksivuotisia, mutta ne saa
muokata vasta kylvöä seuraavana keväänä. Kesantopelloilla on taloudellinen hyödyntäminen sallittua.
Tukea luonnonhoitopelloista voivat saada tilat, jotka ovat sitoutuneet ympäristötukeen. Kesantopelloille ja
luonnonhoitopelloille maksetaan tilatuki, LFA-tuki ja LFA:n kansallinen lisäosa. Lisäksi luonnonhoitopelloille
maksetaan edellä mainitun suuruinen ympäristötuki.
MAATILOJEN INVESTOINTITUET HAETTAVANA 15.2.2009 - 15.4.2009
Maaseutuviraston kotisivuilla http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html on
taulukko, mistä tukikohteet ja tukitasot löytyvät. Tuki haetaan lomakkeella 2314 joka löytyy osoitteesta
http://lomake.mmm.fi. Tiedustelut investointituista TE-keskukseen Soini Kattilakoski puh. 050-312 8575 tai
Heikki Rautio puh. 050-312 8627.
ELÄINTEN ILMOITUSAIKOJEN NOUDATTAMINEN TÄRKEÄÄ
Ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista nautarekisteriin on tehtävä 7 päivän
kuluessa tapahtumasta. Myöhästynyt ilmoitus saattaa jatkossa vaikuttaa naudan tukikelpoisuuteen. Euroopan
komission tulkinnan mukaan kaikissa EU:n rahoittamissa nautatuissa tukikelvottomia ovat eläimet, joiden
syntymät, ostot, poistot ja siirrot on ilmoitettu myöhässä nautarekisteriin. Suomessa linjaus koskee sonni- ja
härkäpalkkiota sekä nautojen tuotantopalkkioita. Tulkinnan käyttöönottoaika ja tarkemmat yksityiskohdat
selviävät myöhemmin. Suomi ja eräät muut jäsenvaltiot pyrkivät yhteistyössä vaikuttamaan komissioon
asianmukaisten linjausten varmistamiseksi.
Maatilan monimuotoisuuskartoitus
Ympäristötuen sitoumusehtoihin kuuluu, että viljelijä laatii maatilan monimuotoisuuskartoituksen viimeistään
30.4.2009. Kartoitus tehdään täyttämällä tätä varten laadittu lomake (Lnro 219) sekä merkitsemällä
monimuotoisuuskohteet kartalle. Lomake ja maatilan luonnon monimuotoisuusopas on lähetty tiloille jo viime
keväänä. Lomaketta ei palauteta kuntaan vaan se säilytetään tilalla ja mahdollisesti tarkistetaan valvonnan
yhteydessä.
Tilaneuvontajärjestelmä
Vuoden 2007 alusta lähtien viljelijällä on mahdollisuus saada tukea neuvontaan, jota annetaan täydentävistä
ehdoista henkilökohtaisesti tilalla. Täydentävien ehtojen noudattaminen on tilatuen ja tuotantoon sidottujen
suorien sekä maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ehtoina.
Täydentävät ehdot on tilaneuvontajärjestelmässä jaettu neuvontaosioihin:
1. hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus
2. ympäristösäädökset
3. eläinten tunnistus ja rekisteröinti
4. kasvinsuojeluaineet
5. elintarvikkeet
6. rehut
7. eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen
Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista on viljelijälle vapaaehtoista. Viljelijä valitsee haluamansa neuvojan
neuvojarekisteristä. Neuvontapalvelun hinnasta viljelijä ja neuvoja sopivat keskenään. Viljelijälle maksettava tuki on
korkeintaan 150 € neuvontaosiolta. Maatila voi saada tukea korkeintaan kahdesta neuvontaosiosta vuodessa. Tuki
haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kahden kuukauden kuluessa neuvonnasta lomakkeella 364.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.30 – 15.30 kirkonkylän koululla. Kerhossa askarrellaan,
leivotaan, leikitään yms. Ohjaajana Anna Mäkelä
Liikuntakerho tiistaisin klo 17.00 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa. Ohjaajana Tea Kangasvieri
Yli-Lestin 4H-kerho torstaisin klo 17.00 – 18.00 Yli-Lestin koululla. Kerhossa askarrellaan, leikitään,
pelataan yms. Ohjaajana Miisa Jylhä
Lisätietoja kerhoista voit kysyä vs. toiminnanjohtajalta, ohjaajat ilmoittavat kerhoista myös koulujen
ilmoitustauluilla.
POHJOISMAINEN 4H-LEIRI 22-29.7.2009, Breim Norja
*Leiripaikka: Breim (Gloppen), Sogn og Fjordanen piirikunta. Breim sijaitsee länsirannikolla, Bergenin
pohjoispuolella.
*Lisätietoja leiristä ja sen ohjelmasta saat leirin omilta nettisivuilla: www.nordic4hcamp.no.
*Ilmoittautuminen pohjoismaiselle 4H-leirille 2009:
Toimittamalla ilmoittautumislomake omaan 4H-yhdistykseen 31.3.09 mennessä, jolloin leirimaksu on 200
€.
Matkat järjestyvät eri tavoin, mutta takaamme, että jokaiselle löytyy leiriporukka, jonka mukaan pääsee!
Matkan hinta vaihtelee matkustustavan ( bussi, laiva, juna, lento) ja tietysti ryhmän koon mukaan.
*Leirin osallistumismaksu 200 euroa sisältää:
Leiriohjelman, ruokailun leiripäivinä, ohjelmassa olevat retket ja aktiviteetit. Leirimaksu toimii sitovana
ilmoit-tautumisena. Leirimaksua ei palauteta mahdollisen peruutuksen yhteydessä ilman lääkärintodistusta.
Lisäksi jokainen osallistuja vastaa omista matkakuluista kodin ja leiripaikan välillä, matkavakuutukset ja
teltan majoittumista varten.
Hakuaika leirille loppuu 31.3.2009.
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 2009 on 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi
kaikki perheen yli 6-vuotiaat. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille 547112 – 518147.
4H-LASKETTELUILTA LOUEKALLIOLLA SIEVISSÄ 23.3. KLO 16 – 20
Kerätkää kimppakyytejä ja lähtekää viettämään mukavaa iltaa muitten 4H-nuorten kanssa!
Voimassa olevalla 4H-jäsenkortilla saa ilmaisen hissilipun paikanpäältä.
Suksisettien hinnat:
Lautasettien hinnat:
Kypärä 4 €

11€/2h
13€/2h

13€/3h
15€/3h

15€/4h
16€/4h

(4H-jäsenkortilla 2€ alennusta)
(4H-jäsenkortilla 2€ alennusta)

Louekalliolla on kahvila, josta saa esim. pizzaa ja hampurilaisia, kahvia ja pullaa ym. Pihalla kodassa voi
paistaa makkaraa ja syödä omia eväitä. Paikanpäältä löytyy pulkkamäki ja 3km hiihtolatua.
Jokaisesta yhdistyksestä voidaan lasketteluiltaan ottaa 20 laskettelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 17.3. mennessä, ilmoita samalla vuokraatko varusteita!
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi
LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
MA 30.3.2009 KLO18.00 (Yläasteen kotitalousluokka)
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja 4H-nuorten palkitseminen
Tervetuloa!
4H-yhdistyksen hallitus

KAUSTISEN SEUTUKUNTA / YRITYSPALVELUPISTE
Yrityksen investointeihin ja kehittämiseen voi saada tukea TE-keskuksen eri osastoilta (Maaseutu ja
energia, Yritysosasto) sekä pienimuotoisiin hankkeisiin Pirityisiltä. Tukihakemus tulee olla rahoittajalla
ennen hankin-tojen tilaamista tai ostamista. Tukiprosentti kone- ja laiteinvestoinneissa on enintään 35 % ja
kehittämis-hankkeissa 50 %. Tukea voi hakea myös ensimmäisen työntekijän palkkaukseen.
Kuljetustukea myönnetään Kaustisen seutukunnassa jalostettujen tuotteiden maantie- ja rautatiekuljetuksiin
vähintään 266 km:n päähän. Viime vuoden kuljetuksista tuki on haettava maaliskuun loppuun mennessä.
Tämän vuoden alusta tukea haetaan puolivuosittain.
Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.
TE-keskuksen myöntämä valmistelurahoitus kannustaa yrityksiä haasteellisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joissa Tekes voisi olla mukana omilla rahoitusmuodoillaan valmistelurahoituksella
toteutettavan selvityksen jälkeen.
Valmistelurahoitus on avustus, jota myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista,
kuitenkin enintään 15 000 euroa. Valmistelurahoituksella pk-yritys voi teettää selvityksiä, joilla parannetaan
tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden valmistelua tai uusien teknologialähtöisten liiketoimintojen
käynnistymisedellytyksiä.
Yritystulkki on hyvä työkalu yritystoimintaa suunnittelevalle tai yritystoimintaa kehittävälle yritykselle.
Yritystulkista löytyy ohjeita mm. liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen, kannattavuus- ja rahoituslaskelmiin. Yritystulkki löytyy www.kase.fi –sivulla olevan Yritysrekisteri-linkin kautta.
Ota yhteyttä oman alueesi yritysneuvojaan:
Sari Torppa, p. 044 561 2154
Kaustinen ja Veteli

Mikko Hänninen, p. 044 561 2152
Halsua, Lestijärvi ja Perho

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 16.03.2009 klo 14.00 Lestijärven vanhusten palvelutalon ruokalassa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. Jäsenet toivotetaan tervetulleiksi kokoukseen.
Lestijärvi 01.03.2009

Leila Kinnunen, puheenjohtaja

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
Aika:
torstaina 12.03.2009 klo 11.30
Paikka: Seurakuntakoti
Hallitus

MTK-LESTIJÄRVI
Lestijärven maataloustuottajain KEVÄTKOKOUS
yläasteella keskiviikkona 11.3.2009 klo 19.00 alkaen.
Paikalla MTK Keski-Pohjanmaan liitosta puheenjohtaja Markku Kiljala.
Tervetuloa!
Johtokunta

Lestijärven Vasemmistoliiton

TUPAILTA
sunnuntaina 22.3.2009 klo 18.00 työväentalolla.
Kahvittelua – arpajaiset – keskustelua
TERVETULOA!

