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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Lestijärven kunta
Sivistyslautakunta
OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ – KOULUKULJETUKSET
Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta. Tarjouspyyntöön
sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan sitoutuminen solmia oheisen mallin mukainen sopimus
kokonaisuudessaan siinä mainittuine ehtoineen. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus
ostoliikenteen harjoittamiseen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla. Tarjouskilpailu koskee
koululaiskuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvannojalla lukuvuodelle 2015-2016
ja lv. 2016-2017 koulupäivien aikana. Kohteet määritellään tarkemmin tämän tarjouspyynnön
liitteessä nro 1: Kuljetusreitit lv 2015-2016. Tarjouskilpailuissa noudatettavat ehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön liitteessä nro 2”TARJOUSKILPAILUN EHDOT – KOULUKULJETUKSET”.
Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt
vaatimukset ja on ostajalle hinnaltaan halvin. Liikennöitsijä sitoutuu järjestämään tarjoamansa
kohteen liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.
Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka, jos olosuhteet
tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole
tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjoukset on
laadittava suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla voimassa lukuvuoden 2016-2017 loppuun asti.
Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat ovat noudettavissa tarjousaikana ti 3.3.- ti 7.4. 2015 Lestijärven kunnan internet-sivustolta: http://www.lestijarvi.fi/. Tarjouskilpailun hankintailmoitus on
julkaistu HILMA -sivustoilla (www.hankintailmoitukset.fi) ti 3.3.2015 Tarjouskilpailusta on ilmoitettu myös Lestijärven kunnan internet-sivustolla http://www.lestijarvi.fi/ajankohtaista sekä
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Tarjouskilpailusta ilmoitetaan myös pe 6.3.2015
ilmestyvässä Lestijärven kunnan Kuntatiedotteessa
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa ti 7.4. 2015 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen: Lestijärven kunta, sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Kuoreen tunnus: ”Koulukuljetustarjous”. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Lisätiedot Lassi Mäkelä, vs.rehtori puh. 0440540839.

KIRJASTO Kirjaston aukioloajat

Uudet aukioloajat:

viikko 14 (30.3.-3.4.)

Ma 13.00 – 19.00
Ti suljettu
Ke 13.00 – 19.00
To 12.00 – 18.00
Pe 11.00 – 15.00
Arkipyhien aattona 10.00-14.00

ma 13.00 – 19.00
ti suljettu
ke 13.00 – 19.00
to 10.00 – 14.00
pe suljettu
to 30.4. klo 10.00 – 14.00

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

klo 11.30 – 13.30

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
vuonna 2015
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 9.00 ja tarpeen tullen
muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa virastoaikana.
Sivistyslautakunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi, mutta asioiden niin vaatiessa useamminkin. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta jälkeisenä perjantaina koulutoimistossa klo 9.00 – 15.00.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. keskiviikkona, tarvittaessa muulloinkin. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksen jälkeisenä perjantaina.
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
maanantai
- johtava maatalouslomittaja kuukauden viimeinen tiistai klo 11.00 – 14.00
- sosiaalityöntekijä
torstai (ajanvaraus)
Yhteispalvelupiste /Kunnantoimiston neuvonta
- Poliisi
- Kansaneläkelaitos
- Vero
Muut palvelut
Oikeusavustaja

Kannuksen sivuvastaanotto (Kannuksen kaupungintalo) palvelee
asiakkaitaan vain ajanvarauksella sopimuksen mukaan.
Ajanvaraus puhelinnumerosta 029 566 1270.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 0718 731 901

Velkaneuvonta

Kaustinen, puh. 06-8886132

LESTIJÄRVEN KUNTA

KUULUTUS
Lestijärven kunnanhallitus on päättänyt Valkeisen ranta-asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 18.2.2015 32 §.
Valkeisen ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena tehdä mahdolliseksi nykyisen matkailukohteen
mittava laajentaminen erityyppisillä lomarakennuksilla Valkeisenjärven rannan läheisyydessä luotonarvot
säilyttäen.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla 9.23.3.2015 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus mielipiteensä esittämiseen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa kunnanhallitukselle nähtävillä olon aikana osoitteeseen Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki, puh. 0440668702, teemu.jussinmaki@lestijarvi.fi ja
kaavoittaja Arktes Oy puh. 0400383248, paavo.karjalainen@arktes.fi
Lestijärvi 06.03.2015

Kunnanhallitus

Vapaa-aikatoimi


Kuntoliikuntaa
Maanantaisin klo 18.00 – 19.00 kirkonkylän kuntosalilla naisten vuoro.
Kuntosalin varatut vuorot
- maanantaisin klo 18.00 – 19.00 naisten kuntosali, avoin ryhmä
- keskiviikkoisin klo 18.00 – 21.00 ryhmäliikuntaohjaus
- torstaisin klo 17.30 – 20.30 ryhmäliikuntaohjaus
Kevään Zumbat ke 11.3. klo 18.00, ke 8.4. klo 18.00, ke 6.5. klo 18.00
Osallistumismaksu 3 €. Ohjaajana Johanna Skantz.
Total Boby maanantaina 23.3. klo 18.00 koulun salissa. Osallistumismaksu 3 €. Ohjaajana Elina Latonen.
Reissu Vuokattiin lauantaina 14.3. Lähde laskettelemaan tai Angry Birds-puistoon.
Kyyti 20 euroa. Mikäli laskettelijoita vähintään 20, niin sitten kerätään matkalla lipun hinnat ja ostetaan ryhmäliput, muuten jokainen huolehtii lippujen oston itse. Laskettelu ja Angry Birds-puiston lippuhinnat löytyvät netistä.
Ilmoittautumiset ti 10.3. mennessä 050-4437023 / vapaa-aikatoimi tai 0500-971179 / 4H-yhdistys. Lähtö klo 6.15
Ojalanperän risteys, klo 6.20 Yli-Lesti, 6.30 Parilasta ja klo 6.40 Syri. Paluumatkalle Vuokatista lähdetään klo
17.00.
Seutis-hiihdot keskiviikkona 25.3. klo 18.30 Halsualla.
Sarjat / matkat
T/P 6v
400 m
T/P 8v
1,2km
T/P 10v
1,7 km
T/P 12v
2 km
T/P 14v
3 km
T/P 16v
5 km
N/M
5 km
Ilmoittautumiset viimeistään ma 23.3. Halsuan toivon nettisivuilla tai Lestijärven kunnan vapaa-aikatoimeen 0504437023. (Säävaraus!)
Talviliikuntakampanja 1.1. – 31.3.2015 Lestijärven kunnan perinteinen hiihtokampanja on nyt uudistunut talviliikuntakampanjaksi. Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos
liikuntasuoritus on kestänyt vähintään 30 min. Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti
sekä tuotepalkintoja. Sivistyslautakunta seuraa latujen käyttöasteita. Toive on, että hiihtosuoritukset merkataan.
Nuoppari avoinna torstaisin 4. – 9.lk klo 16.00 – 18.00.
Välipalamaksu 2€. Välipala on vapaaehtoinen. Nuoppari on turvallinen ja valvottu vapaa-ajanviettopaikka. Siellä
voi tavata ystäviä, kuunnella musiikkia, pelata erilaisia konsoli- ja lautapelejä tai vaikka askarrella. Paikalla on
aina aikuinen ohjaaja, joka tarvittaessa ohjaa ja opastaa nuoria, heitä kiinnostavissa asioissa. Nuopparin toimintaa
ja teemailtoja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa.

Lestin Yrittäjät ry kutsuu kaikki iloiseen
Kevät Pilkkiin
lauantaina 28.3.2015 klo 11-14 Lestin koulun rantaan
ILMOITTAUTUMINEN 23.3.2015 MENNESSÄ
maksamalla osanottomaksu 10 e/hlö
Lestijärven Yrittäjät r.y:n tilille
FI06 5471 1240 0031 18.
LA 6.4.2013 KLO
Viitteeksi pilkkijöiden nimet.
Paikan päällä osallistumismaksu 15
euroa/henkilö käteisellä!

11:00 – 14:00

Lestin lapsille LC Lestijärven järjestämä
ilmainen lastenpilkki klo 11-13.
Ilmoittautuminen paikan päällä klo 10.30.
Paikalla buffetti.
Lisätietoja: pj. Jorma Tuikka
puh. 040 5060 340
lestipuu@lestipuu.fi

3D-tulostuksen liiketoimintamahdollisuudet –työpaja
yrityksille ja yritysten tukiryhmille
KASVUINNO-projekti jatkaa 3d-tulostustoimintaan liittyvien tapahtumien ja vierailujen sarjaa. 19.3. järjestetään ns. strategiakinkerit eli 3D-tulostuksen Co Creation Workshop, jossa saadaan jälleen lisää tarpeellista
tietoa 3D-tulostukseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.
Ohjelmassa mm.:
- tosielämän esimerkkejä 3D-tulostuksen onnistuneesta hyödyntämisestä bisneksessä
- 3D-tulostus päätoimintana tai omaa liiketoimintaa tukevana toimena, ideoita
- tietoa missä 3D-tulostus menee Euroopassa, Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla
- askelmerkkejä: 3D-tulostuksen jalkautus Keski-Pohjanmaalle
Aika: 19.3.2015 klo 9:00–15:30 (klo 11:00–12:00 omakustanteinen lounas)
Paikka: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, 67100 Kokkola
Asiantuntijoina kasvuyritysekspertti Tuomo Pentikäinen (bgator), toimitusjohtaja Antti Heikkilä (bgator) sekä
3D-tulostuksen valmentaja Pekka Ketola (ideascout).
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: tomas.luoma@kase.fi tai 040-7494 303
Ilmoittaudu perjantaihin 13.3.2015 mennessä

LESTIN WIRKEÄT jatkaa virkeänä
Tiistai 10.3. klo 13:00 Eläkeliitto ja seurakunta.
Tiistai 17.3. klo 13:00 Poliisi kertoo ikäihmisten liikenneturvallisuudesta
Tiistai 24.3. klo 13:00 Omaisten päivä. OmaisOiva- hanke Maija-Liisa Pulkkinen ja
omaishoitaja Sinikka Katila
Tiistai 31.3. klo13:00 Kotihoito ja kotipirtti laulattaa ajankohtaan sopivia lauluja
Tilaisuus aloitetaan juomalla kunnan sponsoroimat kahvit.
Jos tarvitset kyytiä, ole yhteydessä Aimo Itäniemeen p. 0400 946670, Raija Heikkiseen (Yli-Lesti)
p. 040 5746171, Raija Brandtiin p. 0400 561977 tai Esko Lintilään p. 040 7530144.

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 1.
Asunto A 4.
Asunto B 1.
Asunto B 2.
Asunto B 3.
Asunto B 5.

2h+kk
44,5 m2
vuokra
279,46 €/kk
2h+kk
44,5 m2
vuokra 279,46 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra 217,29 €/kk
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 040-0329525.

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

06.03. - 09.03.
13.03. – 16.03.
20.03. - 23.03.
27.03. – 30.03.
03.04. – 06.04.

Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

040 5040304
0400 365631
040 5040304
0400 365631
040 5040304

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

LESTIJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄIN
SEURA
Kevätkokous kunnantalolla 24.3.2015 klo
18.00

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS
to 19.3.2015 klo 19.00
(Lestijärven kunnantoimiston videoneuvotteluhuone)
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja 4H-nuorten palkitseminen
Tervetuloa!

4H-yhdistyksen hallitus

Millespakka Oy ja Järviseudun jätelautakunta
Jätehuollon perusmaksu tulossa
Kevättä kohti ollaan vauhdilla menossa. Kevät tuo piakkoin tullessaan myös jätehuollon perusmaksun
eli entisen ekomaksun. Sillä katetaan mm. kotitalouksien vaarallisten jätteiden hävittämisen, hyötyjäteasemien, ekopisteiden ja jätelautakunnan kulut. Perusmaksu lähetetään kerran vuodessa Millespakka
Oy:n toimialueen kaikille kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille. Perusmaksu on entisen ekomaksun
suuruinen. Järviseudun jätelautakunnan päivitetyn kiinteistörekisterin ansiosta perusmaksun pitäisi löytää tiensä kaikille kiinteistöille.
Ekopisteet ja hyötyjäteasemat
Ekopisteissä kerätään entiseen tapaan maksutta paperi, kotitalousmuovi, kotitalouksien pienmetalli ja
keräyslasi (posliini, tasolasi ja peilit eivät kuulu keräyslasiin).Hyötyjäteasemilla otetaan vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, kuten esimerkiksi maalit, liimat, pesuaineet, loisteputket, energiansäästölamput, jäteöljyt, liuottimet ja kaikki kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Kotitaloudet voivat
tuoda vaaralliset jätteensä maksutta hyötyjäteasemalle, samoin metallit ja sähkölaitteet sekä keräyspahvin. Hyötyjäteasemilla otetaan maksullisena vastaan jätteitä, joita ei voi laittaa omaan jäteastiaan koon,
määrän tai laadun vuoksi.
Jätteiden käsittely
Kotitaloudet tarvitsevat jäteastian polttokelpoiselle yhdyskuntajätteelle ja kompostorin biojätteelle tai
biojäteastian, jos biojäte erilliskerätään. Millespakka Oy:n toimialueella kotitalouksien polttokelpoinen
yhdyskuntajäte eli entinen sekajäte on kuljetettu Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitokselle heinäkuusta 2012 alkaen. Kaatopaikkapenkkaan sijoitetaan nykyään hyvin vähän kotitalouksien jätteitä. Lähinnä rakennusten remonteista ja purkutöistä tulee jätejakeita, joita ei voida hyödyntää muualla, esimerkiksi eristevillat, PVC-muovia sisältävät lattiamatot ja putket, posliini jne. Purkujätteet kannattaa ja
pitää lajitella jo syntypaikalla, osa lajitelluista jätteistä voidaan hyödyntää edullisesti, kuten tiilet, metallit, puutavara, muovi, ylijäämämaa. Ensi vuonna voimaan tulee biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto ja pakkausjätteen tuottajavastuu.
Perusmaksun lisäksi
Jätehuollon perusmaksun maksamisen lisäksi kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kiinteistön haltija sopii jätteiden kuljetuksesta suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Maksu määräytyy noutokertojen mukaan. Maksun laskuttaa jätteenkuljetusyritys.
Järviseudun jätelautakunta valvoo tehostetusti järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä vuoden 2015
aikana.

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
4H-Kokkikerho maanantaisin klo 17.00 – 18.30 Lestin koulun kotitalousluokassa. Kerho on 4Hjäsenille ilmainen, ei jäseniltä peritään tarvikemaksua 2€/kerhokerta. Ohjaajana Henna Haka
Yli-Lestin 4H-kerho tiistaisin klo 15.00 – 16.30 Yli-Lestin Työväentalolla. Kerhossa leikitään, askarrellaan ja leivotaan. Ohjaajana Kaija Vilponen-Liimatainen
Kirkonkylän 4H-kerho keskiviikkoisin klo 14.00 – 15.00 Lestin koululla. Kerhossa askarrellaan ja
leikitään. Ohjaajana Henna Haka
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun?
Ositettu perhejäsenmaksu vuodelle 2015 on 1.1. - 31.8.2015 40€ ja sillä pääsevät jäseniksi kaikki
perheen yli 6-vuotiaat, yksilöjäsenmaksu 1.1. – 31.8.2015 on 20€. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille
547112 – 518147. Mikäli et ole vielä jäsen, liittymislomakkeita löytyy 4H-toimistolta.
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA (www.kaseka.fi)
MAATALOUDEN TUKI-INFO
Lestijärvi ke 1.4.2015 klo 12.00-15.15, valtuustosali. Tuki-infoja järjestetään kaikissa KaseKan alueen kunnissa,
lisää tietoa saat osoitteesta www.kaseka.fi. Koulutuksen tarkoituksena on perehtyä maataloustukien muutoksiin
vuonna 2015. Koulutuksessa mukana asiantuntijoita ProAgriasta, Ely-keskuksesta ja kuntien maaseututoimesta.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
MAIDON KRIISITUKIHAKEMUKSET (lomake nro 300)
palautettava viimeistään 9.3.2015 maataloustoimistoon. Lomake 300 on saatavissa www.suomi.fi/lomakkeet. Tuki
rahoitetaan EU:n varoista. Tukea maksetaan enintään 1,45 senttiä loka-joulukuussa 2014 tuotetulta litralta toukokuun 2015 loppuun mennessä.
POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 23.3.2015
Pohjoista kotieläintukea maksetaan emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, teurastetuista hiehoista, uuhista,
kutuista ja hevosista. Tuen ennakkoa voi hakea sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään
23.3.2015. Kotieläinennakkoa naudoista, uuhista ja kutuista hakevan tulee jättää osallistumisilmoitus 184 jo ennakkoa haettaessa. Hevosten tukea voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella 101C viimeistään 30.4.2015.
PALKKIO TEURASTETUISTA ELÄIMISTÄ, hakemus 0.4.2015 mennessä
C-tukialueilla jatkuu kansallinen tuki teurastetuista sonneista, häristä ja hiehoista. Lisäksi koko maassa maksetaan
EU:n kokonaan rahoittamia teuraspalkkioita teurastetuista karitsoista ja kileistä.
Viljelijät voivat hakea palkkioita 30.4. mennessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184.
KEVÄÄN 2015 TUKIHAUSTA
- paperilomakkeita ja hakuoppaita ei postiteta viljelijöille. Oppaita on saatavissa maataloustoimistosta huhtikuun
alussa.
- Viljelijät saavat maaliskuun alussa lähetyksen, joka sisältää ilmoituksen tukihaun alkamisesta, yhteenvedon maatilan esitäytetyistä tiedoista ja täydentävien ehtojen muistilistan.
- hakuopas julkaistaan 16.3.2015 osoitteessa mavifi/hakuopas
- Päätukihaun lomakkeet julkaistaan 10.3.2015 osoitteessa suomi.fi/lomakkeet.
Peruslohkojen muutokset v. 2015
Vipu- palvelussa voi maaliskuun puolen välin jälkeen alkaa tehdä peruslohkon muutoksia (vrt. lomake 102C). Nämä muutokset ovat rajakorjauksia, uuden lohkon luonteja, peruslohkon jakoja ja yhdistämisiä. Tukihaussa 2015
kasvulohkojen pinta-alat muodostuvat kartalle piirrettyjen rajojen mukaan. Muutos koskee sellaisia peruslohkoja,
joilla on enemmän kuin yksi kasvulohko. Kasvulohkot voi piirtää ja tallentaa Vipu-palvelussa päätukihaun aikaan.
Peruslohkon voi jakaa useampaan kasvulohkoon selkeän kartan avulla. Kasvulohkon pinta-ala ja piirrettävän viivan etäisyys rajasta näkyvät kartalla. Lohkon pinta-ala tallentuu automaattisesti kasvulohkolle.
NEUVO 2020
-EU-osarahoitteinen Maatilojen neuvontajärjestelmä eli Neuvo 2020 tulee viljelijöiden käyttöön keväällä 2015.
Neuvontaa saa mm. seuraavissa asioissa:
-energiasuunnitelmien laadinta
-erilaiset ympäristökartoitukset
-luomutuotanto
-uusien ratkaisujen testaamiset (innovaatiot)
-integroitu kasvinsuojelu
-eläinten hyvinvointi- ja terveyskysymykset
Asiantuntijapalveluihin voi käyttää yhteensä 3500 euroa/viljelijä vuosina 2015-2020. Korvaus voi olla enintään
1500 euroa/v/viljelijä. Neuvojien valinta uuteen Neuvo 2020 -järjestelmään julkaistaneen maaliskuussa
(ww.mavi.fi)
LUONNONMUKAISEN TUOTANNON PERUSKURSSIT 2015 (uusille)
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv. 24.–26.3 ja 31.3.–1.4. Hinta 350€+alv 24 %/tila (7 €+alv 24%/pv).
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon kurssi 2 pv 8. – 9.4.2015. Kasviperuskurssin käyneille 60 €/pv + alv 24
%, muille 70 €/pv + alv 24 %. Kannuksen kaupungintalo, valtuustosali, (käyntiosoite: Asematie 1)
Maksuun sisältyy opetus, materiaali ja kurssin aloituskahvi.
V 2015 luomukotieläinsitoumuksen vaatimuksena on kahden päivän koulutus luomukotieläintuotannosta.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja pe 20.3.2015 mennessä.
Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi,

HIPPO-HIIHDOT
Torstaina 19.3. klo 18.30 Yli-Lestin Sos.dem. talolla. Ilmoittautuminen kisapaikalla viimeistään 18.15.
Sarjat alle 4-12 v. Tyyli vapaa. Pakkasraha -15 C. Kaikki palkitaan. Mehu- ja makkara tarjoilu.
OP Toholampi, Lestijärvi

TONNITALKOOTYÖRYHMÄ
Kirppis Laasasen kiinteistössä aukeaa to 2.4.
Avoinna huhti- ja toukokuussa
torstaisin klo 11.00 - 14.00
lauantaisin klo 11.00 - 13.00
Myyntipaikan hinta huhti- ja toukokuussa 5€/vko. VARAA myyntipaikkasi 050-4437023 (parhaiten tavoittaa klo 14.00 jälkeen).

