Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
p. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIEN HAKEMINEN V 2012
Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä
kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisen
toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Hakemuksia tehtäessä on huomioitava mm.
että palkittavien äitien alaikärajana on 40 vuotta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste
palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptio- ja sijaisäitejä voidaan esittää
palkittavaksi. Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei kuitenkaan ole
tarkoitus myöntää.
Omien lasten tekemiin esityksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa toisistaan
riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka hyvin
tuntevat perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan,
ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla.
Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen tekijänä
tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö
Esitykset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2011 Länsi- ja Sisä-Suomen aluevirastoon
osoitteella: PL 200, 65101 Vaasa. Tiedusteluihin vastaa ylitarkastaja Aija Ström gsm 040
5577395 e-mail: aija.strom@avi.fi.
Hakemuslomakkeita saa aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikasta. Liitelomake on
internetissä Kansalaisen verkkopalvelussa osoitteessa: www.suomi.fi nimellä kunnial1 ja
kunnial2.

TEKNINEN TOIMISTO
Pyydämme tuntihintaan perustuvaa tarjoustanne
1. KAAVATEIDEN JA YLEISTEN ALUEIDEN LIUKKAUDEN TORJUNNASTA vuodelle 2012
Kunnalla on hiekoitusta varten hankittuna traktorivetoinen hiekoitin. Sen täyttämiseksi traktorin tulee olla
varustettuna kuormaajalla. Kuoreen tunnus ”liukkauden torjunta”
Sellaisina aamuina, jolloin keliolosuhteet edellyttävät liukkauden torjuntaa, on hiekoitustyö suoritettava
hyvissä ajoin ennen aamuliikenteen alkamista. Hiekoittaja vastaa omatoimisesti työn suorituksesta tarpeen
mukaan.
2. LUMENAURAUKSESTA,
1. Pyydämme tuntihintaan perustuvaa tarjoustanne keskustan kaavateiden aurauksesta vuodelle 2012. Kuoreen tunnus ”kaavateiden auraustarjous”.
2. Pyydämme tuntihintaan perustuvaa tarjoustanne vuodelle 2012 Lestijärven kun
nan alueella olevien yksityisteiden (pysyvä asutus) aurauksesta (oma kalusto).
Tarjouksessa pyydämme erittelemään tiet, mitä tarjous koskee. Kuoreen tunnus
”yksityisteiden auraustarjous”.
Tekninen lautakunta pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa yksityisteiden auraustarjouksia siten, ettei
ristiinajoja synny sekä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki jätetyt tarjoukset.
Tarjoukset tulee jättää 14.10.2011 klo 14.00 mennessä tekniseen toimistoon. Lisätietoja antaa tarvittaessa
Teemu Jussinmäki puh. 8889209 tai 044-0668702.

VESIMITTARILUKEMAT
Pyydämme teitä kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaat ilmoittamaan
vesimittarilukemanne 14.10.2011 mennessä kunnantoimistoon puh.8889 207 tai puh.
8889 111. Lukeman määräaikaan mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan viisi
kahvipakettia. Kiitämme vaivannäöstänne etukäteen!.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Ma 13.00-19.00
Ti suljettu
Ke 13.00-19.00
To 11.00-16.00
Pe 12.00-17.00
LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4. 2h+kk
44,5 m2
vuokra
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

255,43 €/kk

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

PERHEIDEN VIRKISTYSTOIMINTA
Muikkumarkkinoiden aikaan LC-Lestijärvi ja moottoripyöräkerho Widows Sons tekivät yhteensä 1000
euron lahjoituksen, joka on tarkoitus käyttää perheiden virkistystoimintaan esim. kylpylälomaan Kalajoen
Sanifanissa.
Lomaa voivat hakea Lestijärvellä vakituisesti asuvat perheet. Loman myöntämiseen vaikuttavat
sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset perusteet. Myös erityisen vaikea elämäntilanne huomioidaan,
mm. perhetilanne, leskeys, työttömyys, yksinhuoltajuus sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet kannattaa
mainita hakemuksessa.
Vapaamuotoiset hakemukset voi jättää Kunnantoimiston neuvontaan 31.10.2011 mennessä.

MAASEUTUTOIMISTO
MAATILOJEN INVESTOINTITUKIEN HAKU PÄÄTTYY 17.10.2011
Lisätietoja tukikohteista ja –tasoista saa maataloustoimistosta, www.mavi.fi –sivulta sekä Pohjanmaan elykeskuksesta Soini Kattilakoskelta, puh. 050-312 8575 tai Heikki Rautiolta, puh. 050-321 8627.
FARMI 2020 –johtamisella hyvinvointia –hanke
Sisältää 5 päivän johtamisosion (5 x 4 h) ja 5 päivän hyvinvointiosion. Hankkeessa käsitellään konkreettisia
tuloksia ja hyviä käytäntöjä talouden, johtamisen ja tuotannon osalta pienryhmäkokoontumisissa. Ryhmässä
on mukana 8-0 tilaa. Kokoontumiset alkavat, kun ryhmä saadaan koottua
Työhyvinvointijaksot (3+2 pv) pidetään Kivitipun tai Härmän kylpylässä. Osall.maksu 320-370 e/henkilö.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:kpedu.fi/farmi2020 tai Timo Keskiseltä, puh. 044 7250 688.
Viljelijäkoulutuksia:
Seuraavat tilaisuudet järjestää Farmi 2020 –hanke:
2.11.2011 Hyvinvointipäivä Kalajoella (Sani)
29.11.2011 Hyvinvointipäivä Kokkolassa (Vesiveijari)
Sama ohjelma molemmissa. Maksuttomia tilaisuuksia.
Ilmoittautuminen 21.10.2010 mennessä (vain 24 mahtuu mukaan/ryhmä).
puh. 044 7250 688, Timo Keskinen
Seuraavat tilaisuudet järjestää VENE-verkostot nautakarjatalouden edistäjinä –hanke:
10.11.2011 klo 10.00-14.45 Haapajärvi ja11.11.2011 klo 10.00-14.45 Kälviä
Laaturehulla lisää litroja
Molemmissa sama ohjelma.
10.10.2011 klo 10.00-15.00 Veteli ja 12.10.2011 klo 10.00 -15.00 Kannus
Laajentavan lypsykarjatilan eläinaineksen hankinta
2.11.2011 klo 10.00 -15.00 Toholampi
Mitä lehmä kertoo
Yhden koulutuspäivän hinta on 35 e/tila.
Jos viljelijä on maksanut koko rehuntuotantoluentopaketin (140 e), eläinainespaketin (140 e) tai terveys- ja
hyvinvointipaketin, koulutuspäivä voi kuulua tähän luentopakettiin ja silloin tilaisuus on maksuton.
Koulutuspäivistä voi hakea maatalousyrittäjän opintorahaa 35 e/6 oppituntia.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin viikkoa ennen luentopäivää, puh. 044 72590 653, Heimo Fiskaali,
s-posti:heimo.fiskaali@kpedu.fi

SIVISTYSTOIMEN TARJOUSPYYNNÖT
TARJOUSPYYNTÖ TALVI-AJAN HIIHTOLATUJEN JA JÄÄKIEKKOKAUKALOIDEN
KUNNOSSAPIDOSTA
Lestijärven sivistyslautakunta pyytää tarjouksia talven 2011-2012 hiihtolatujen ja jääkiekkokaukaloiden
kunnossapidosta.
• Valaistut latu-urat ovat Syrissä, kirkonkylällä ja Yli-Lestillä. Maisemalatua Syri-kirkonkylä,
kirkonkylä-Paranta-Yli-Lesti pidetään yllä sään sallimissa rajoissa.
• Jääkiekkokaukalot sijaitsevat Syrissä, Lestin koulun rannassa ja Yli-Lestillä.
Hiihtolatujen ja jääkiekkokaukaloiden kunnossapidosta tulee ilmetä kalusto, jolla työ tehdään, tuntipalkkio
ja kohteet eriteltynä, mitä tarjous koskee. Tarjouksen voi jättää myös yksistään jostakin osaa hiihtoladuista
tai kaukaloista. Sivistyslautakunta päättää tarjousten hyväksymisestä ja määrittelee tarkemmin
kunnossapidon kattavuuden talven aikana.
Tarjoukset tulee jättää perjantaihin 28.10. klo 15.00 mennessä osoitteeseen
Lestijärven sivistyslautakunta
Lestintie 40
69440 Lestijärvi
Lisätiedot Tarja Mäkelä puh. 0440 540839

TARJOUSPYYNTÖ ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA AJALLE 1.1.2012-31.12.2013.
Lestijärven sivistyslautakunta pyytää tarjouksia ateriapalvelukuljetuksista Lestin koulun,
ryhmäperhepäiväkodin, kotipalvelun ja avopalvelun asiakkaille ajalle 1.1.2012-31.12.2013. Ateriat
kuljetetaan keskuskeittiöstä koulukeskukseen koulupäivinä (noin 190 pv/vuodessa) ja avopalvelun ja
kotipalvelun asiakkaille 5-6 päivää viikossa, (noin 300 pv/vuosi). Kuljetusta päivässä kertyy n. 25-30
kilometriä.
Tarjous tulee jättää muodossa euroa/kilometri ja tuntihinta. Tarjouksessa tulee ilmetä kuljetuskalusto ja
reittien mukainen tarjoushinta ja kulut, mitkä sisältyvät reittitaksaan. Tarkemmat reitit ja aikataulut saa
emäntä Sane Kiiskilältä puh.050-3876277.
Tarjoukset tulee jättää 28.10.2011 klo 15.00 mennessä os. Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 40,
69440 Lestijärvi. Lestijärven sivistyslautakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Opastin-palvelu ohjaa opintojen ja yrityspalvelujen ääreen
Keski-Pohjanmaan alueen aikuiskoulutusorganisaatiot ovat perustaneet yhteisen neuvonta- ja
ohjauspalvelun, joka parantaa aikuisopiskelijoiden ja yritysten mahdollisuuksia etsiä itselleen sopivaa
koulutusta tai pyytää koulutuksiin tai yritysten kehittämispalveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.
Opastimesta löytyy Keski-Pohjanmaan alueen ajankohtainen aikuiskoulutustarjonta, tietoa aikuisopiskelusta
sekä yrityksille tai työyhteisöille suunnatut koulutukset ja muut palvelut.
Opastin-palvelun nettisivut löytyvät osoitteesta www.opastin.fi. Aikuisten tai yritysten neuvontapalvelusta
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä neuvojiin puhelimitse tai lähettämällä viestin Opastin.fi-sivuston kautta.
Aikuisopiskelusta kiinnostuneet saavat arkipäivisin yhteyden koulutusneuvojaan puh. 040 748 2111 ja
yritysasiakkaat puh.040 748 4333. Neuvontapalvelusta on mahdollisuus saada myös henkilökohtaisia
ohjausaikoja.
Opastin-palvelun taustalla ovat Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on
rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.

Vapaa-aikatoimi
Kuntoliikuntaa
Lenkki-ilta tiistaisin klo 18.00 (huomioi muuttunut kellonaika). Lähtö Lestin koululta
Mattilanlenkille, sauvoilla tai ilman. Tihkusade ei lenkkeilyä haittaa, mutta jos runsaammin
satelee, niin jätämme väliin. Lenkki-illat jatkuvat ainakin lokakuun loppuun.
Naisten kuntosali Syrissä torstaisin klo 19.00
Kuntoilua omatoimisesti ja oman kunnon mukaan. Jokainen huolehtii kuntosalin kausimaksun
itse, joka on tällä hetkellä 12€/6kk. Jos ei halua kuntosalin kausimaksua maksaa, niin voi
maksaa käyntimaksun 2€ / kerta.
Miesten uinti perjantaisin klo 19.00 – 20.30 Lylyn pisarassa Sykäräisessä. Ensimmäinen
kerta pe 14.10. Perusmies kuntoilee –hanke jatkuu uinnilla 2.12. saakka. Ei ohjattua
vesiliikuntaa vaan jokainen ui oman kunnon mukaan. Uimalipun omavastuuosuus 2,50, jonka
osallistujat maksavat joka kerta uimahallin kassalle. Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe
14.10. mennessä vapaa-aikatoimeen puh. 050-4437 023.
Kuntokampanja 1.9.- 30.11.2010. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen
liikuntasuoritus. Kuntokortin voi noutaa kunnantoimiston neuvonnasta, kirjastosta tai tulostaa netistä
www.lestijarvi.fi. Kuntokortit palautetaan 9.12. mennessä kunnantoimistolle. Kaikkien kuntokortin
palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti ym. tuotteita.
Nuorisotoimi
Nuoppari avoinna lokakuussa seuraavasti:
7. luokkalaisista ylöspäin
5. luokkalaisista ylöspäin
pe 7.10. klo 19.00 – 21.30
ke 12.10. klo 17.00 – 19.00
pe 14.10. klo 19.00 – 21.30
ke 26.10. klo 17.00 – 19.00
pe 28.10. klo 19.00 – 21.30
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan nuorille koulun kautta.

TONNITALKOO-HAASTEKERÄYS
Kaikille haastetuille lähetetään valmiit pankkisiirrot ja haastekeräyksen tiedot julkaistaan aina
kuntatiedotteessa. Kun saat haasteen, toivomme että osallistut siihen maksamalla vähintään 10€ tai
haluamasi summan ja samalla haastat kolme muuta henkilöä mukaan keräykseen. Voit myös
osallistua ilman, että sinua on haastettu, maksamalla haluamasi summan tilille 547112-45402 ja haastat
kolme henkilöä mukaan.
Haasteeseen vastannut
Tonnitalkoisiin 2011 haastetut
Änäkkälä Matti ja Jaana
Viitasalo Marjo
Koskela Jaana
Kangasvieri Jari
Ring Seija
Asiainen Jarmo
Ahti Kalliokoski, Lasse Kamppinen, Jaakko Kumpulainen
Tonnitalkoita suuremmalla summalla tukeneet:
Leena Koivisto ja Marja Koskela
Vielä ehdit osallistua tämän vuoden tonnitalkoo-haastekeräykseen maksamalla haasteen lokakuun aikana
tonnitalkoo tilille. Lokakuun jälkeen maksetut haasteet siirtyvät ensi vuodelle.

Onko sinulla hetki aikaa, haluatko tukea lasta tai nuorta? Tuen tarvitsijoiden määrä lastensuojelussa on
kasvanut vauhdilla, joten Tueksiko tulet? –projekti järjestää syksyllä 2011

Sinustako tukihenkilö, teistäkö tukiperhe? -infoja,
joihin olet lämpimästi tervetullut kahvittelemaan ja kuulolle.
11.10. Kokkola, klo 17.30-20.30
12.10. Kaustinen, klo 17.30-20.30

Perhepalvelukeskus, Isokatu 15 B (15hlö/kerta)
Kansanlääkintäkeskus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Marja-Liisa Kattilakoski,
044-5874511, marja-liisa.kattilakoski@kokkolanensijaturvakoti.fi

Terveyskeskus
LABORATORIO SULJETTU keskiviikkona 23.11. ja maanantaina 5.12

Sosiaalitoimisto
Lestijärvellä sosiaalityöntekijänä aloitti 26.9. Heidi Nürnberger. Lestijärvellä hänen toimenkuvaan
kuuluvat vammaispalveluasiat sekä aikuissosiaalityö. Heidin tavoittaa numerosta 0400-145305.
Lastensuojeluasioissa yhteyttä voi ottaa Anne Saarelaan, puh. 050-4436988 tai
Sinikka Asialaan, puh. 06-8885230.

LESTIJÄRVEN TAKSIEN VIIKONLOPPUPÄIVYSTYKSET
PERJANTAI ILLASTA KLO 20.00 – MAANANTAI AAMUUN KLO 6.00 SAAKKA
PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

07.10.-10.10.
14.10.-17.10.
21.10.-24.10.
28.10.-31.10.

Jaakko Mattila
Pertti Huhtala
Sakari Similä
Jaakko Mattila

0400 365631
050 5027329
040 5040304
0400 365631

PE-MA
PE-MA
PE-MA
PE-MA

04.11.-07.11.
11.11.-14.11.
18.11.-21.11.
25.11.-28.11.

Pertti Huhtala
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Pertti Huhtala

050 5027329
040 5040304
0400 365631
050 5027329

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Valokartiokurssi alk. ke 12.10. klo 18.30-20.45 Lestin koululla (kotitalousluokka) yht. 9 tuntia, 3 krt.
Kurssilla valmistetaan paperinauhasta ja -langoista valaistava kartio. Ota mukaan pahvia, teippiä, kelmua,
liimaa (esim. eri-keeper), suojamuovia, muoviastia ja sakset. Kurssimaksu 10 €. Op. Paula Tiala

KUULUTUS maaaineslupahakemuksesta

KUULUTUS maaaineslupahakemuksesta

Tuikkanen Sirkka ja Pekka hakevat maa-aineslain 4 §:n
mukaista lupaa kalliomurskaukseen ja -soranottoon
Lestijärven kunnassa hakijoiden omistamalla Puro-Aho
421-401-10-15 tilalla. Alue sijaitsee Lestijärvi-Kinnula
–tien koillispuolella noin 1.5 kilometrin etäisyydellä
tiestä ja noin 1.8 kilometrin etäisyydellä Yli-Lestin
Mustikankylästä.

Tauno Lehto hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa
soranottoon Lestijärven kunnassa omistamallaan
Kuusela 421–401-109-0 tilalla. Alue sijaitsee
Valkeisen harjualueella lähellä Kinnulan rajaa
Lestijärvi-Kinnula — tien koillispuolella noin 350
metrin etäisyydellä tiestä.

Ottamisalue on noin 4 hehtaarin laajuinen kalliomoreenikumpare, joka kohoaa kahdeksan metrin
korkeuteen lähiympäristöön nähden.
Alue on
avokalliota ja mäntytaimikkoa ja ollut tavanomaisessa
metsätalouskäytössä.
Etäisyys
Mustikankylän
lähimpään vakituiseen asutukseen on 1.7 km. Muualla
(Yli-Lesti, Lestijärven rannat, Valkeinen) asutus on yli
2 kilometrin etäisyydellä. Alueelta tai se läheisyydestä
ei
ole
tiedossa
luonnonmuistomerkkejä
tai
luonnonsuojelullisia
kohteita,
eikä
se
kuulu
maakunnassa tehtyjen kallioinventointien perusteella
luonnoltaan,
maisemaltaan
tai
geologialtaan
arvokkaiden kallioalueiden joukkoon.
Otettava aines on kalliota. Ottamisalue käsittää 4.15
hehtaarin louhinta-alueen sekä viereisen läjitys- ja
pintamaiden varastointialueen.
Lupaa haetaan
maksimiajalle, joka maa-aineslain mukaan on
kalliomurskauksessa 10–20 vuotta, ja 269 500 m3:n
kiviainesmäärälle. Ennakkoarvion mukaan tarvittava
louhinta- ja murskaustyö tehdään lyhytkestoisesti (alle
50 vrk kerrallaan) noin 3-5 vuoden välein.
Kaivusyvyys vaihtelee 0..9 metriin. Louhoksen pohja
on alimmillaan tasolla +158.00 m N60. Kuivatus
tapahtuu pohjoisen puoleisiin metsäojiin. Kaivuun
loputtua
louhosalueen
pohja
on
kuiva.
Maisemointivaiheessa louhoksen seinämät muotoillaan
kaltevuuteen 1:2 louhimalla ja ylijäämäkiveä
hyödyntämällä. Ennen luiskauksia louhos rajataan
näkyvällä lippusiimalla. Maisemoinnin yhteydessä
varastoidut pintamaat levitetään louhoksen pohjalle ja
alue jätetään metsittymään luontaisesti.
Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää Maveplan Oy:n
laatiman
ottamissuunnitelman,
on
nähtävissä
Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 5.10. –
3.11.2011.
Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea,
varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen
huomautus 3.11.2011 mennessä osoitteeseen:
Lestijärven kunta
Tekninen toimisto/ Maa-aineslupaviranomainen
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
Lisätietoja antaa Arto Hautala p. 0503513208

Suunnittelualueen pinta-ala on 0.6 hehtaaria, johon
sisältyy kolme erillistä vanhaa ja maisemoimatonta
sorakuoppaa vuosilta 1960..1970 sekä pintamaiden
väliaikainen varastointipaikka ja soran läjitysalue.
Ottamisen yhtenä tarkoituksena on maisemoida vanhan
ottamisen jäljet. Alue on pohjamaastoltaan tyypillistä
Valkeisen sorakangasta ja kasvaa nuorta mäntyvaltaista
metsää.
Ottaminen
sijoittuisi
tärkeälle
Aho-Kurkelan
pohjavesialueelle ja maakuntakaavassa osoitetulle
arvokkaan harjumaiseman alueelle. Ottamisalueelta tai
sen
läheisyydestä
ei
ole
tiedossa
luonnonsuojelukohteita.
Etäisyys
Valkeisen
leirintäalueelle,
Pikku-Peuraan
(Peuran
Polun
opastuskeskus) ja lähimpiin asuinkiinteistöihin on
500. .600 metriä.
Otettava aines on soraa ja vanhasta ottamisesta alueelle
jäänyttä murskattavaa seulakivikkoa. Suunniteltu
ottomäärä on 15 000 m3 ktr. Kaivusyvyys vaihtelee 0. .
5 metriin keskimääräisen ottamispaksuuden ollessa 2.5
m. Ottamisen alin taso on 170.00 m (N60). Pohjaveden
pinnan taso alueella on lähistön havaintojen mukaan
välillä noin 150.00
163.00 m (N60).
Lupa-ajaksi haetaan 5 vuotta. Maisemointivaiheessa
alue
muotoillaan
ympäristöön
sopivaksi
loivapiirteiseksi painanteeksi. Luiskien kaltevuus on
pääasiassa
1:3.
Lopuksi
alueelle
istutetaan
männyntaimia.
Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää Maveplan Oy:n
laatiman
ottamissuunnitelman,
on
nähtävissä
Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 5.10.
— 3.11.2011. Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa
koskea, varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen
huomautus 3.11.2011 mennessä osoitteeseen:
Lestijärven kunta
Tekninen toimisto/ Maa-aineslupaviranomainen
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
Lisätietoja antaa Arto Hautala p. 0503513208
Lestijärvellä 3.10.2011 Kunnanhallitus

