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

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

HALLITILAA VUOKRATTAVANA
Lestijärven kunnan teollisuusalueella on vuokrattavana hallitilaa myös lyhytaikaista tarvetta varten. Lisätietoja saa Marketta Similältä, puh. 044- 5242 462.

OSTETAAN KUITUPUUTA
Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy ostaa kuitupuuta Lestijärveltä. Pienetkin
erät kiinnostavat.
Lisätietoja: Marketta Similä, puh. 044-5242 462, marketta.simila@kase.ti

PYSÄKÖINTI KIELLETTY TEOLLISUUSHALLIEN VÄLITTÖMÄSSÄ
LÄHEISYYDESSÄ
Ns. Kangasvieren teollisuusalueella tiloihin pitää säilyä kulku- ja lastausyhteys
kaikkina vuorokauden aikoina. Siksi mm. kuntohiihtäjiä varten on alueelle
merkitty erillinen parkkeerausalue.

KIRJASTO Kirjaston aukioloajat

Uudet aukioloajat:
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

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

klo 11.30 – 13.30

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET VUONNA 2015
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 (erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa)
- hissin rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen, esim. automatisoinnit ulko-oviin ja tarvittavat
luiskat
Huom. myös viemärin liittymiskustannukset kuuluvat avustettaviin vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimenpiteisiin.
Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (1-2 asuntoa, tulorajat)
- tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi, esim. lämmitysjärjestelmän uusiminen, ulkovaipan eristäminen, ikkunat,
ovet ym.
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen sekä pientalojen harkinnanvaraisen energia-avustuksen tulorajoja on nostettu 15 % vuodesta 2014.
Lähtökohtaisesti kaikissa avustusmuodoissa tulee ennen töihin ryhtymistä olla avustuspäätös ja
tarvittavat luvat.
Hakuajat: Hakuaika päättyy 26.3.2015
- 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 toimistosihteeri Jarmo Kanninen, puh. 040-0329525 sekä ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 13.2.2015

Kunnanhallitus

Lestijärven tuulivoimapuiston Hittisennevan osayleiskaava (osa-alue 1).
Kuulutus osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta
Lestijärven tuulivoimapuiston Hittisennevan osayleiskaava on tullut vireille Lestijärven kunnanhallituksen
päätöksellä 22.10.2014 § 140 MRL 62§, 63§, MRA 30§ mukaisesti. Tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kunnanhallituksen 27.1.2015 § 27 päätöksellä.
Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaava ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 30.1.-2.3.2015 välisen
ajan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen
lounaispuolelle. Osayleiskaavalla mahdollistetaan laajimmillaan 35 tuulivoimalan muodostama tuulivoimapuisto.
Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Lisätietoja antavat:

Lestijärven kunta
Esko Ahonen, kunnanjohtaja
p. 044 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

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot niiltä viranomaistahoilta, joita kaavasuunnittelu koskee.
Osallisilla on oikeus jättää osayleiskaavaluonnoksesta muistutus kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.
Muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella:
Lestijärven kunta
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Lestijärven tuulivoimapuiston Iso Kortenevan osayleiskaava (osa-alue 3).
Kuulutus osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta
Lestijärven tuulivoimapuiston Iso Kortenevan osayleiskaava on tullut vireille Lestijärven kunnanhallituksen
päätöksellä 22.10.2014 § 140 MRL 62§, 63§, MRA 30§ mukaisesti. Tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kunnanhallituksen 27.1.2015 § 28 päätöksellä.
Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaava ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 30.1. – 2.3.2015 välisen ajan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Lestijärven kuntakeskuksen
lounaispuolelle. Osayleiskaavalla mahdollistetaan laajimmillaan 35 tuulivoimalan muodostama tuulivoimapuisto.
Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Lisätietoja antavat:

Lestijärven kunta
Esko Ahonen, kunnanjohtaja
p. 044 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

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot niiltä viranomaistahoilta, joita kaavasuunnittelu koskee.
Osallisilla on oikeus jättää osayleiskaavaehdotuksesta muistutus kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.
Muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella:
Lestijärven kunta
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
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
Hiihtokilpailut torstaisin klo 18.30 Yli-Lestin valaistulla ladulla.
to 19.2. perinteinen
to 5.3. vapaa
Sarjat alle 4v-14v. Ilmoittautumiset klo 18.15 mennessä. Pakkasraja -15.
Hiihtokoulu Yli-Lestillä keskiviikkona 18.2. ja 4.3.
klo 18.00 - 18.45 6 - 9 -vuotiaille
klo 18.45 - 19.30 yli 10 -vuotiaille.
Ohjaajana toimii Marko Kinnunen. Ensimmäisellä kerralla harjoitellaan perinteisen hiihtoa.
Kahvakuula Lestin koululla keskiviikkona 18.2. klo 18.00 maanantaina 2.3. klo 18.00
Ohjaus 3€. Ohjaajana Tiia Tuikka.

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 23.2. klo 18.00 koulun salissa. Osallistumismaksu 3 €. Ohjaajana Elina Latonen.
Hiihtoladut
Kunnan ylläpitämät valaistut ladut sijaitsevat Yli-Lestillä ja Syrinkylällä. Sen lisäksi pidetään sään salliessa avoimena retkilatua välillä kirkonkylä – Syri sekä jäälatu välillä kirkonkylä – Yli-Lesti.
HIIHTOLADUT ovat tarkoitettu vain suksilla liikkumiseen, ei moottoriajoneuvoilla ajamiseen, ei pilkkimiseen eikä muullakaan tavoin rikottaviksi.
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.
Kuntolaatikot sijaitsevat
Yli-Lestillä
Parannassa
*Ojalanperän risteyksessä
*Parannan portin läheisyydessä
*valaistun ladun lähtöpaikalla
*jääladun varrella
kirkonkylällä
Syrissä
*Sammalisentien risteyksessä
*hiihtomajan seinässä
*kirjaston postilaatikko rivissä
Retkiladulla
*venesatamassa, jääladun varrella
laatikko siirretty uuden parkkipaikan kohdille, ladun varteen
Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä tuotepalkintoja. Sivistyslautakunta seuraa latujen käyttöasteita. Toive on, että hiihtosuoritukset merkataan.

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

VAPAA-AIKATOIMI
Hiihtolomaviikolla…

Reissu Duudsonit Activity Parkiin Seinäjoelle tiistaina 24.2.
Lähtö:

klo 8.00 Kinnula
klo 8.15 Ojalanperän risteys
klo 8.20 Yli-Lesti
klo 8.30 koulun pysäkki
Kotimatkalle lähdetään klo 16.00 Yksi pysähdys meno- ja paluumatkalla.
Hinta:
25€ yli 6v
20€ alle 6v
Hinta sisältää kyydin ja lipun. Ruokailun jokainen huolehtii itse. Pelkkä kyyti 15€. (Etusijalla
ovat Duudsoni Parkiin lähtijät ja jos paikkoja jää, niin sitten matkaan mahtuu shoppailijoitakin.)
Ilmoittautumiset tiistaihin 17.2. mennessä 050-4437023 / vapaa-aikatoimi tai 0500-971179 / 4H-yhdistys.
Alle 12v huoltajan kanssa. Reissu toteutuu mikäli vähintään 35 lähtijää.
17.2. jälkeen peruutuksista peritään 15€.
Nuoppari avoinna vain keskiviikkona 25.2. klo 19.00 – 22.00.

Nuoppari avoinna torstaisin 4. – 9.lk klo 16.00 – 18.00.
Välipalamaksu 2€. Välipala on vapaaehtoinen. Nuoppari on turvallinen ja valvottu vapaaajanviettopaikka. 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.

Lähde laskettelemaan tai Angry Birds-puistoon Vuokattiin lauantaina 14.3.
Kyyti 20 euroa. Laskettelu ja Angry Birds-puiston lippuhinnat löytyvät netistä. Ilmoittautumiset ti 10.3.
mennessä 050-4437023 / vapaa-aikatoimi tai 0500-971179 / 4H-yhdistys. Aikataulut löytyvät myöhemmin
mainoksista.

KOHDEAVUSTUKSET
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä
järjestämään toimintaan tarkoitetut KOHDEAVUSTUKSET haettavaksi 27.2.2015
mennessä.
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Lisätietoja: Lassi Mäkelä, puh. 044-0540839.
Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Lestijärven kunta, Sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.

Kutsu eroneuvo – iltaan
eronneille ja eroa harkitseville
vanhemmille sekä heidän läheisilleen
Ero herättää vanhemmissa monenlaisia kysymyksiä. Eroneuvosta saat tietoa ja tukea erosta selviämiseen ja vanhemmuuden kysymyksiin eron jälkeen.
Eroneuvoon ovat tervetulleita vanhemmat, jotka harkitsevat eroa tai ovat jo eronneet ja perheen
läheiset.
Eroneuvot ovat matalan kynnyksen avoimia tilaisuuksia kaikille asuinkunnasta riippumatta eikä
tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua etukäteen, osallistuminen on myös maksutonta.
Tilaisuuden vetäjä on sosiaali- tai terveysalan ammattilainen. Mukana on aina myös vertaistukijoita, jotka ovat itse eron kokeneita vanhempia. Tilaisuus on kertaluonteinen ja kestää kaksi tuntia.

Keski-Pohjanmaalla järjestetään seuraavat Eroneuvo – illat:
-

Kokkolassa tiistaina 03.02.2015 klo 18-20 ja 05.05.2015 klo 18-20 Kokkolan ensi- ja
turvakoti ry:n tilassa, os Ouluntie 31 A
Kaustisella tiistaina 01.09.2015 klo 18-20, Perhe- ja sosiaalikeskus Pajalassa, os
Pajalantie 3
Kannuksessa tiistaina 07.04.2015 klo 18-20, Perhekeskus, Asematie 1, 2.krs

Järjestäjinä Kokkolan kaupunki, Jyta, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
Lisätietoja:
Merja Heikkilä, Kaustinen, puh 040 804 5811, merja.heikkila@kpshp.fi
Marita Toivonen, Kannus, puh 040 804 2811, marita.toivonen@kpshp.fi
Anneli Eerikäinen, Kokkola, puh 044 251 3134,
anneli.eerikainen@kokkolanensijaturvakoti.fi
www.neuvokeskus.fi

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 3.2.
Asunto B 5.

2h+kk
44,5 m2
vuokra 279,46 €/kk
2h+kk
44,5 m2
vuokra 279,46 €/kk
2
1h+kk
34,6 m
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

13.02. - 16.02.
20.02. – 23.02.
27.02. - 02.03.
06.03. – 09.03.

Jaakko Mattila
Sakari Similä
Jaakko Mattila
Sakari Similä

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 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
4H-kerho keskiviikkoisin klo 14.00 – 15.00 Lestin koululla. Ohjaajana Henna Haka
Kerhonohjaajia etsitään Yli-Lestille ja Syriin. Mikäli olet vähänkään kiinnostunut kerhonohjaajana toimimisesta tai haluaisit kuulla enemmän tehtävästä, ota rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtajaan! Ohjaajana
voi toimia aikuinen tai vähintään yläasteikäinen nuori.
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
Maatalouden tukikatsaukset helmikuussa
Tarkoituksena on antaa kokonaiskuva maataloustukien muutoksista vuonna 2015. Päivätilaisuuksissa omakustanteinen lounas. Iltatilaisuudessa kahvitarjoilu.
Ylivieska ti 17.2.2015 klo 10-14, Ylivieskan ammattiopisto, Kuusitie 6
Toholampi ti 17.2.2015 klo 18-21, Kunnantalon auditorio (kasvinviljely)
Kälviä ke 18.2.2015 klo 10-14, Kälviän opisto, Opistontie 1
Kaustinen to 19.2.2015 klo 10-14, Kaustisen Evankelinen Opisto, Opistontie 30
Ennen päivätilaisuuksien alkua mahdollisuus omakustanteiseen kahviin.
Eläinten hyvinvointituki
Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneiden tilojen on toimitettava jäljennökset terveydenhuoltokäynneistä ja
terveydenhuoltosuunnitelmista kunnan maaseutuviranomaiselle. Ajalla 1.5.2014 -30.4.2015 tehdyistä käynneistä ja suunnitelmista tulee jättää jäljennökset 15.5.2015 mennessä.
Pohjoisen kotieläintuen ennakko haettavana 23.3.2015 mennessä
C-tukialueella maksetaan kotieläimistä kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tukea maksetaan emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, teurastetuista hiehoista, uuhista, kutuista ja hevosista.
Voit hakea tuen ennakkoa sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 23.3.2015. Lopullisen tuen naudoista, uuhista ja kutuista voit hakea sähköisesti Vipu-palvelussa tai osallistumisilmoituslomakkeella 184 viimeistään 30.4.2015.
Jos haet naudoista, uuhista ja kutuista maksettavan tuen ennakkoa, jätä osallistumisilmoitus 184 jo ennakkoa
hakiessasi. Hevosten tukea voit hakea sähköisesti tai paperilomakkeella 101C viimeistään 30.4.2015.
Maidon viitemäärän vuokraus ja osto 28.2.2015 mennessä
Maidon viitemäärän vuokraus ja osto kuluvalle kiintiökaudelle tulee tehdä viimeistään 28.2.2015. Siirrettävä
määrä tulee olla vähintään 10.000 litraa. Tuottamattomaksi jäävän maidon viitemäärän voi vuokrata toiselle
tilalle, ellei viitemäärää ole vuokrattu viime kiintiökaudella. Lomakkeita saa maataloustoimistosta ja netistä
osoitteesta www.suomi.fi. Kauppakirja on lomake nro 530102, vuokrausta koskeva lomake nro 530112 ja
siirtohakemus nro 530106. Siirtohakemus tulee täyttää sekä vuokrauksesta että ostosta. Maidon viitemäärät
lakkautetaan 1.4.2015.
Viitemäärän hankinnalla on vaikutusta ainoastaan maidon pohjoiseen tukeen 31.3.2015 saakka.
Maaseutuyksikkö KaseKan nettisivut
Maaseutuyksikkö KaseKa:lla on omat nettisivut. Ne löytyvät osoitteesta www.kaseka.fi. . Sivustot tarjoavat
maaseutuyrittäjille sekä muille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa maataloushallinnon asioista. Sivuilta
löytyy lisäksi mm. viljelijälle tarpeellisia lomakkeita, tilastotietoa alueen maataloudesta sekä hyödyllisiä
linkkejä alan muihin toimijoihin.

Suomenselän kansalaisopisto
810206 Makkaranvalmistus
Makkara, tuo mainio pakkaus!
Makkarakurssilla valmistetaan makoisia kotimakkaroita luonnonsuoleen, esim. ryyni-, riista-, veri- ja
braatvurstia lisukkeineen. Kurssimaksun lisäksi peritään raaka-ainemaksu 5-10 €
110455 Vieraskirja
Kurssilla valmistetaan vieraskirja (koko 21cm x 30cm) kevään ja kesän juhliin, ylioppilas, rippi, häät,
ym. juhlat. Jos haluat käyttää vieraskirjan kannessa valokuvaa, niin ota kuva mukaan kurssille. Vieraskirjan materiaalit maksaa noin 15 – 20 €. Materiaalit voi ostaa opettajalta. Ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoita papereiden väritoivomus. Kurssi soveltuu myös aloittelijoille. Alle 12v aikuisen seurassa.
110438 Sisustuskranssi
Ota mukaan pitkää pajua, sammalta/meriheinää, sidontalankaa, sprey-maalia, virpiangervon tms. talvipensaiden "nokkia" n. 10 cm. Ensimmäisellä kerralla valmistamme kranssin ja spreijaamme sen valkoiseksi ja toisella kerralla lisäämme koristeet. Tarkemmat ohjeet opettajalta.
Ilmoittaudu kursseille 23.2. mennessä p. 044 4596261

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Joulukuussa järjestetyissä hirvipeijaisissa arvotun vasan takaronkan voitti Jarkko Ala-Korpi. Onnea voittajalla ja kiitokset peijaisiin ja arvontaan osallistuneille.
Ilveksen metsästystä jatketaan samaan tapaan, mikäli kelit sallivat. Lunta alkaa olemaan jo liikaa koirien
käyttöä ajatellen. Ilveksen voi loppukauden aikana saalistaa tilaisuuden tullen myös itsenäisesti, mutta
pyritään poistamaan yksilö, joka liikkuu kylien lähistöllä ja pihoilla.Kaadosta tulee välittömästi ilmoittaa
luvan hakijalle p. 0405903576.
Suden metsästykseen on myönnetty Lestijärven alueelle 3 kannanhoidollista poikkeuslupaa.Lestijärven
alue on jaettu kahteen osaan, kaksi luvista on Perhon, Halsuan ja Lestijärven alueelle ja yksi Toholammin ja Lestijärven alueelle. Halsualta Kauppisen kautta Kinnulaan menevien teiden etelä- ja itäpuoli
kuuluu ns. Perhon lupaan ja Halsuantien länsipuoli ja loput Lestijärven ympäristön maastoista kuuluu ns.
Toholammin lupaan. Perhon alueen metsästykseen on ilmoittautuminen jo päättynyt, mutta em. lisäksi
Toholammin puolen metsästykseen voi vielä ilmoittautua 20.2. saakka p. 0405903576. Luvista on meneillään valitusaika ja jahdin toteutuminen ei ole vielä aivan varmaa. Jahtiin osallistuvien tulee osallistua
jompaan kumpaan koulutukseen, jotka järjestetään Perhossa 19.2. klo 19 Perho-salissa ja 20.2. klo
19.00 Hirvikosken kurssikeskuksessa. Tarvittavat luvat tulee ottaa mukaan tilaisuuksiin. Metsähallituksen maille tulee kunkin lunastaa henkilökohtainen lupa numerosta p. 020692424. Käytännössä jahti
tulee ainakin Perhon puolella tapahtumaan pääosin valtion mailla, joten jokaiselta lupa vaaditaan. Lupaa
ei kannata lunastaa ennen kuin varmistuu jahdin toteutuminen.
Talvikokous pidetään maaliskuun alkupuolella ja mahdolliset jäsenhakemukset ym. kokoukseen liittyvät
asiat tulee toimittaa johtokunnalle hyvissä ajoin ennen kokousta. Maanomistajia pyydetään omistussuhteiden muuttuessa päivittämään vuokrasopimuksensa ja ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan. Edelleen
muistutetaan metsästäjiä, että ei mentäisi liian lähelle pihoja ja asutusta metsästyksen aikana. Pyritään pitämään lain vaatima 150 metriä asuttuun rakennukseen, ja monikaan ei pidä liikkumisesta tyhjillään olevien rakennustensa ympärillä. Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa välittömästi petoyhdysmiehille.

LESTIN WIRKEÄT jatkaa virkeänä
Tiistai 17.2. klo 13:00 Lystiä ja leikkiä näin laskiaisena: mukana yläasteen 9 luokkalaiset ja
opettaja Anne Haasiomäki
Viikko 9 (tiistai 24.2.) omatoimista liikkumista omaisten/läheisten kanssa. Ei yhteiskokoontumista.
Tiistai 3.3. klo 13:00 Kotihoito /diabetesyhdistys.
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 ajankohtaa sopivia lauluja
Tilaisuus aloitetaan juomalla kunnan sponsoroimat kahvit.
Jos tarvitset kyytiä, ole yhteydessä Aimo Itäniemeen p. 0400 946670, Raija Heikkiseen ( YliLesti) p. 040 5746171, Raija Brandtiin p. 0400 561977 tai Esko Lintilään p. 040 7530144.

KOHDEAVUSTUKSET

Ystävänpäivän tunnelmia
”Söpöliinien” tapaan;
musiikkia, teatteria ja muuta mukavaa..
Lestin koululla 15.2.2015 klo 19.00
Sisäänpääsy 2e (alle 4v ilmaiseksi)
Arpoja
Väliajalla puffetti (vapaaehtoinen kahviraha)
Tervetuloa!
Järjestää: Lestin koulun 9 lk:n leirikouluryhmä Söpöliinit

