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KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN
PELASTUSLAITOS
Palotarkastukset Lestijärvellä vuonna 2007
Aluepelastuslaitos suorittaa palotarkastuksia Lestijärvellä seuraavasti.
Asuinrakennusten ja huviloiden palotarkastuksia suorittaa palopäällikkö Olli Koivukoski. Asuinrakennusten
palotarkastuksia suoritetaan pääsääntöisesti Itälahdentien sekä näistä tiestä lähtevien teiden alueella ja YliLestiltä kirkonkylälle päin olevissa kohteissa sekä Yli-Lestillä niissä kohteissa, joissa ei ole käyty edellisinä
vuosina ja jälkipalotarkastuksia kohteissa, joissa oli huomautettavaa. Palotarkastus ja neuvontakäyntejä
tehdään myös pyydettäessä. Palopäällikkö Olli Koivukosken tavoittaa numerosta 0400 / 151 996.
Suorittaessaan palotarkastuksia palopäällikkö saapuu kohteisiin palolaitoksen tunnuksilla olevilla virkaautoilla ja on virkapuvussa sekä todistaa tarvittaessa henkilöllisyytensä virkamerkillä.
Palotarkastuksia tehdessään palotarkastajan on Pelastuslain N:o 468, 36 § mukaan päästettävä kohteen
kaikkiin tiloihin. Paikalla on oltava tarkastettavan kohteen edustaja.
Aluepalopäällikkö Kari Paavola
0400 / 514 200

TEKNINEN LAUTAKUNTA MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA:
 Valokate, kennolevyjä (käytettyjä) 7 kpl. koko n. lev. 1050 mm pit n. 5800 mm
 Tulikivitakka (käytetty, osittain viallisia kiviä)
 Lasiaukollinen metallinen ulko-ovi (käytetty) pariovi, lev. n. 2050 mm kork. n. 2300 mm
 Uimalaiturit (käytettyjä, kk ranta) painekyll. kansi + 4 kpl ponttooneita / elementti
 Sähkömoottorit 11 KW ja 7,5 KW (käytettyjä)
 Astianpesukoneet 2 kpl (käytettyjä)
 Lasten vaatenaulakko / hyllykkö (käytettyjä, päiväkoti) tied. päiväkodilta
 Vuorivillaeristettä, kova kattovilla 2 pkt, uutta
 WC-istuimia (käytettyjä) 5 kpl
 Letkunpesuallas ( rauta, jalallinen ) koko n. 1000 x 2000 x 700 mm
 Katuvalolamppuja (kauhalamppu + varsi, käytettyjä )
 Kalkkihiekkatiiliä ( uusia, jäännöserä)
 Poltettuja reikätiiliä ( uusia, jäännöserä)
Tiedustelut / näytöt: Jaakko Kumpulainen puh. 0440 299511 (työaikana)
Tekniselle lautakunnalle osoitetut tarjoukset tulee toimittaa 11.5.2007 klo 14.00 mennessä.
Lautakunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.
ANNETAAN TARVITSEVILLE POTKUKELKKOJA (PYÖRILLÄ VARUSTETTUJA)

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 30.4.-29.5.2007.
Muutosalue sijaitsee Lestijärven itäosassa Itäniemessä ja koskee tilaa Pihlajamaa 35:6 kortteleita 104 ja
105. Muutoksella on tarkoitus mahdollistaa saunamökin rakentaminen.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi.
Lestijärvi 27.04.2007

Kunnanhallitus

TERVETULOA ÄITIENPÄIVÄKAHVILLE 13.5.
Kotipirttiin Jumalanpalveluksen jälkeen (n. klo 13.00)
• myynnissä arpoja 1 €/kpl

KIRJASTO
Huomioi PÄÄKIRJASTON aukioloajat:
MA 30.4. klo 10.00-14.00
PE 4.5. Pääkirjasto suljettu - koulutuspäivä
KE 16.5. klo 10.00-14.00
1. - 15.5. Käden taitajat-näyttely Pääkirjastossa. Esillä Kaustisen seutukunnan alueen kädentaitajien töitä.
Tervetuloa!

VAPAA-AIKATOIMI
HIIHTOKAMPANJA ARVONTA:
Lahjakortti
Kaija Kalliokoski
T-paita
Pauliina Kumpulainen
T-paita
Esko Lintilä
ONNEA VOITTAJILLE !
KYLIEN VÄLINEN PYÖRÄILY / RULLALUISTELU KAMPANJA
pyörähtää käyntiin ajalle 1.5.-31.7.
Suoritukseksi hyväksytään vähintään 5 km:n pyöräily tai 3 km:n rullaluistelu. Ala-aste ikäisiltä ja
nuoremmilta hyväksytään lyhyemmät matkat.
Suoritusvihkot löytyvät kylien kuntolaatikoista.
Kaikkien kisailijoiden kesken arvotaan hyviä palkintoja ja voittajakylä saa haltuunsa vuodeksi
kiertopalkintopokaalin.
NYT KAIKKI RULLAILEMAAN !
Kesän yleisurheilukisat pyörähtävät käyntiin kesäkuusta alkaen tiistai-iltaisin. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan seuraavassa kuntatiedotteessa. Seuraa myös Kasen tapahtumakalenteria.

ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Ensi syksynä esikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet lapset. Esikoulu on lapselle vapaaehtoista
toimintaa, jonka tarkoituksena on valmistaa lasta peruskoulua varten. Esikoulun laajuus on 700 tuntia
lukuvuodessa, eli n. neljä tuntia päivässä (175 koulupäivää). Esiopetus on maksutonta. Sivistyslautakunta
pyytää esikouluikäisten vanhempia ilmoittamaan lapsensa esikouluun joko Kirkonkylälle (p. 8889232) tai
Yli-Lestille (8638337)11.5. mennessä.
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisille tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen
paikka viettää kiireisen koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja
virkistävään toimintaan. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunneelämän kehitystä ja eettistä kasvua. Samoin toiminnalla tavoitellaan lasten hyvinvoinnin lisäämistä ja
tasa-arvon edistämistä yhteiskunnassa sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla
tarjotaan lapselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ja myös
koulupäivän jälkeiseen lepoon rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan
henkilön valvonnassa.Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden
vuosiluokkien erityisoppilaille. Toimintaa tulee tarjota vähintään 570 tuntia vuodessa (3 h/koulupäivä).
Toiminnasta peritään vanhemmilta korvausta max. 60 €/kk.

Sivistyslautakunta pyytää vanhempia ilmoittamaan lapsensa iltapäiväkerhotoiminnan tarpeesta 11.5.
mennessä koulutoimenjohtajalle, jotta lautakunta voi arvioida toiminnan järjestämisen tarpeen ensi
lukuvuodeksi.

Maaseututoimi
ILMOITUKSET ALKUTUOTANTOPAIKASTA
Terveystarkastaja on lähettänyt tiloille maaliskuussa rekisteriotteen, josta näkyy pitopaikkojen (nimen ja
numeron) lisäksi pitopaikassa pidettävät eläimet. Tarkistakaa, ovatko tiedot tilanne kohdalla oikein:
puuttuuko esim. pitopaikka, onko joku eläinlaji liikaa. Virheelliset tiedot tulee oikaista
maataloustoimistoon 31.5.2007 mennessä. Pääsääntöisesti oikaisuun käytetään lomaketta nro 136
(tuotantoeläinten pitopaikat).
TYPPILANNOITUKSEN TARKENTAMINEN PELTOKASVEILLA
Ympäristötuen lisätoimenpiteessä ”Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla” edellytetään maan
liukoisen typen määritystä peltomaasta keväällä ennen lannoitusta. Mittauksen avulla selvitetään maassa
liukoisessa muodossa oleva ammonium- ja nitraattitypen määrä.
Keväällä näytteet otetaan mittausta edellyttäviltä kasvulohkoilta, mutta kuitenkin niin, että näytteitä
otetaan vähintään yksi näyte/5 ha. Mittaus tehdään ensisijaisesti niiltä kasvulohkoilta, joille edellisenä
syksynä on levitetty lantaa, joiden sato on jäänyt korjaamatta tai joiden esikasvina on ollut nurmi/viherkesanto
tai palkokasvi, joka on kynnetty tai muokattu edellisenä syksynä. Mitattavien lohkojen on aina edustettava
vähintään 30 % tilan ympäristötukikelpoisesta pinta-alasta. Ennen lisälannoitusta tehtävissä mittauksissa
näytetiheyden tulee olla vähintään yksi näyte kasvulohkoa kohti.
Näytteen otto-ohjeita saa maataloustoimistosta ja ne on julkaistu mm. Pro Agrian tiedotuslehdessä 2/2007.
Näytettä tarvitaan reilut 2 dl. Näytepussin tai –rasian päälle viljelijän nimi, tilatunnus, kasvulohkon nimi ja –
numero (pitkä numerosarja).
Näytteen säilytys:
Maan liukoisen typen määritykseen tarkoitettua näytettä ei voi säilyttää lämpimässä pitkiä aikoja, koska
typpipitoisuus muuttuu nopeasti. On suositeltavaa, että näyte uutetaan viimeistään kolmen tunnin kuluttua
näytteen otosta. Mikäli näytettä ei ole mahdollista uuttaa pian näytteen oton jälkeen, voidaan näytettä
säilyttää muutamia tunteja kylmälaukussa esim. kuljetuksen ajan ja jääkaapissa yön ajan.
Näytteet voidaan toimittaa Reisjärven tai Toholammin kunnanvirastolle .
Toholammin kunnanvirasto ti 8.5. klo 8-16, ma 14.5. ti 15.5.
Johtava lomittaja Tuula Hjelm on luvannut viedä näytteet Lestijärveltä Toholammille kyseisinä päivinä. Näytteet on
oltava Lestijärven kunnanvirastossa kyseisinä aamuina viimeistään klo 7.10. Ilmoittakaa maataloustoimistoon
viimeistään edellisenä päivänä, jos aiotte tuoda näytteitä aamulla tai tuokaa näytteet kunnantoimistoon edellisenä
päivänä

Reisjärven kunnanvirasto to 10.5 klo 8-16, ke 16.5. klo 8 –16.
Analysoinnin hinta on 14,50 €/näyte + alv 22 %.
VIPU-PALVELUUN KARTTAPALVELU
Viljelijätietojen selailupalvelu (VIPU) on ollut käytössä internetissä yli neljä vuotta. Vipu-tunnuksen avulla
voi selata tilansa tukitietoja ja tehdä sähköisen sonnipalkkiohakemuksen. Tänä vuonna palvelua on
laajennettu peltokarttapalvelulla. Palvelun avulla viljelijä voi selata peruslohkojensa ääriviivoja
ortoilmakuvan kautta internetin välityksellä. Kartan avulla voi tehdä esim. etäisyys- ja pinta-alamittauksia,
esim. kasvulohkomittauksia. Vipu-tunnus haetaan maataloustoimistosta täyttämällä lomake 405. Lisätietoja
maataloustoimistosta.
KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS
Ympäristötukiehtojen mukaan kasvinsuojeluaineita maatilan pelolle levittävän tulee käydä viiden vuoden
välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus.
Jäljellä olevat koulutukset:
Lohtaja, Lohtaja-talo
ma 7.5.2007 klo 18.00 (jos riittävästi ennakkoilmoittautuneita)

Kannus, maaseutuopisto
ke 6.6.2007
klo 9.00
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen, ProAgria keski-Pohjanmaa,
puh. 020-747 3250. Tilatunnusta kysytään ilmoittautuessa.

MAATALOUDEN INVESTOINTITUET
Tukikohteet ja määrät ovat pysyneet suurin piirtein samoina kuin edellisenä vuonna. Jos tilalla on
suunnitelmissa investointeja, nyt kannattaa laittaa hakemukset vireille. Ensi vuonna tukitasot
todennäköisesti pienenevät.

RETKI KARHUNPIILOON pe 25.5.2007 klo 18.00
Yhteislähtö Yli-lestin ala-asteen pihalta klo 18.00. Pentti Untinen kertoo Karhunpiilon historiasta. Omat
eväät mukaan! Tervetuloa mukaan! Autottomat sopivat muiden kyyteihin. Järj. Yli-Lesti-Seura r.y.

TONNITALKOO HAASTEET
VASTANNEET
Jarmo Sipilä
Kyösti Kivelä
Heli Heikkilä
Paavo Pihlainen
Tiina Salo
Ari Kinnunen
Tarja Honkonen
Juho Peritalo
Tapio Tuikka
Marko Koski-Vähälä
Tuula Kopsala
Raija Syri
Minnamari Asiala
Marko Must
Raimo Savolainen
Ilona Haasiomäki
Lassi Mäkelä
Marja Koskela
Pentti Parkkila

HAASTETUT
Pentti Untinen, Kauko Niemi, Olavi Takala
Helena Granlund, Aino Heikkilä, Virpi Bozkurt
Marko Koski-Vähälä, Jarkko Ala-Korpi, Eero Koskela
Tiina Kinnunen, Helmi Salo, Jaana Lintilä
Päivi Koski-Vähälä, Elvi Tainio, Kaija Karvonen
Liisa Honkala, Arja Muli, Tuula Virkkala
Jarmo Asiainen, Harri Tuikka, Aivar Otsing
Pirkko Hietapakka, Anna-Liisa Kiviniemi, Saila Salminen
Teija Kumpulainen, Tiina Kinnunen, Tanja Liimatainen
Sirkka Brandt, Linda Otsing, Liisa Pekkarinen
Timo Hietapakka, Jarmo Hirvinen, Timo Syrjälä
Ahti Kalliokoski, Sakari Similä, Raimo Oikari
Marja Sassali, Henri Kivelä, Marko Jussila
Esa Lindbom, Pekka Tuikka, Kimmo Ahonen
Leena Koivisto, Katja Hietapakka, Merja Jormalainen
Harri Salo, Juhani Honkala, Jaakko Ritola

Toholammin Osuuspankki on ottanut osaa tonnitalkoot-haastekeräykseen 200eurolla.
Kiitoksia kaikille haasteeseen vastanneille!

Suomenselän kansalaisopiston

KEVÄTJUHLA Lestijärvellä
su 29.4. klo 13.00 keskuskoulun salissa.
Ohjelmassa katsaus kuluneeseen lukuvuoteen
ja musiikkiohjelmaa, tervetuloa!
SFC Keski-Pohjanmaa ry
Tervetuloa tangomarkkinatorille niin myyjäksi kuin asiakkaaksi
la 30.6.2007 klo 10.00 – 16.00 Lestijärven Kuturantaan Ahontie 3

Myyjät: pöytämaksu 2 €. Lisätietoja tarvittaessa puh. 0440 509259/Eila

KAUSTISEN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOKSEN
UUDET NUMEROT 01.05.2007 ALKAEN
Hälytystehtävät
Poliisilaitos (Keskus)
Vihjepuhelin
Telefax
Kihlakunnanviraston yhteinen hallinto
Kihlakunnannimismies Ilkka Hylkilä
Poliisilaitos
Poliisipäällikkö Ilkka Hylkilä
Komisario Ilkka Piispanen
Hallintoylikonstaapeli Esa Saari
Osastosihteeri Eila Kivelä
L u p a - a s i a t KAUSTINEN
Asiakaspalvelu, passit, ajokortit,
aseluvat, löytötavarat yms.

112
071 87 40291
06-8225454
071 87 47294
071 87 47270
071 87 47270
071 87 47280
071 87 47290
071 87 47295
klo 8 - 16.15

Telefax

071 87 47271
071 87 47272
071 87 47294

J ä r j e s t y s p o l i i s i klo 8.00 - 16.15

071 87 40291

Rikostutkinta
Jaana Takala
Vesa Viisteensaari
Elisa Hotakainen
Tutkintasihteeri / Pöytäkirjatilaukset

071 87 47275
071 87 47274
071 87 47276
071 87 47273

KANNUKSEN PALVELUTOIMISTO
L u p a - a s i a t KANNUS klo 8.00 - 16.15
Asiakaspalvelu, passit, ajokortit,
aseluvat, löytötavarat yms.
Telefax

071 87 47281
071 87 47282
071 87 47296

J ä r j e s t y s p o l i i s i klo 8 - 16.15

071 87 40291

Rikostutkinta
Esko Keskitalo
Erkki Hukari
Pauli Äijälä
Toimistosihteeri / Pöytäkirjatilaukset

071 87 47284
071 87 47286
071 87 47283

071 87 47285

KUNNALLISTEN PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN
1.8.2007 tai sen jälkeen päivähoidon aloittavista uusista lapsista tulee täyttää päivähoitohakemus.
Hakemus palautetaan 18.5.2007 mennessä Ryhmäperhepäiväkoti Kissankelloon tai kunnantoimistoon.
Tällä hetkellä hoidossa olevien lasten perheiden ei tarvitse täyttää uutta päivähoitohakemusta, mikäli
hoitosuhdetta ei ole irtisanottu päättyväksi ennen 1.8.2007.
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.

LESTIJÄRVEN KIISTO
JÄSENMAKSU
Olethan muistanut maksaa seuran jäsenmaksun, sillä yleisurheilu- ja pesäpallokausi lähestyvät. Maksamalla
jäsenmaksun varmistat jäsenten saamat edut mm. lisenssimaksuihin sekä osallistumisen seuran omiin
kilpailuihin ilman osallistumismaksua. Perhemaksu 20 €, henkilömaksu 10 €. Lestijärven Kiisto 54711222080.
LESTINMESTARUUS MAASTOJUOKSUT ke 2.5.2007 klo 18.30 Yli-Lestin pururadalla
sarjat / matkat
T/P 5v 100 m, 7v 600 m, 9v 1 km, 11v 1 km, 13v 2 km, 15v 3 km
N
2 km
M
6 km
N/M hölkkä-/kävelysarja 2 km, ilman ajanottoa
Ilmoittautumiset klo 18.15 mennessä. Puffetista kahvia, limua ym. Tervetuloa juoksemaan ja kannustamaan!
YLEISURHEILUN INFOTILAISUUS ke 2.5.2007 n. klo 19.15 Yli-Lestillä (maastojuoksujen jälkeen)
• suunnittelemme yleisurheilijoille yhtenäistä kilpa-asua
• kerromme yu-passista (pakollinen kaikille, jotka kilpailevat oman seuran ulkopuolisissa kisoissa)
• kilpailukalenterit jaossa
Tervetuloa urheilijat ja vanhemmat! (jos et pääse, niin ilmoita Leilalle tai Niinalle tarvitsetko jotain edellä
mainituista)
KUNNIAKIERROS ma 4.6.2007 klo 19.00 kirkonkylän kentällä
Tule juoksemaan / kävelemään seuralle rahaa tai osallistu tukemalla. Keräyslistoja ja lisätietoa keräyksestä
saat Leilalta 050 3221809 tai Niinalta 0400 730368.

KEVÄTMYYJÄISET
Kevätmyyjäiset rukoushuoneella lauantaina 28.4. klo 10.00 – 13.00.
Käsitöitä, leivonnaisia, arvontaa, kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS
Kalliolammen metsähoitotien VUOSIKOKOUS torstaina 10.5.2007 klo 19.00 kunnantoimiston
videoneuvotteluhuoneessa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Keskustan Lestijärven paikallisosaston VUOSIKOKOUS ma 14.5.2007 klo 18.30 Valkeisella. Esillä
sääntömääräiset asiat. Johtokunta kokoontuu klo 18.00. Tervetuloa! Johtokunta
Lestijärven Kotiseutuyhdistyksen VUOSIKOKOUS ti 15.5.2007 klo 19.00 Kotiseutumuseolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Johtokunta kokoontuu klo 18.30. Tervetuloa!
Osuuskunta Paunetin SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS tiistaina 22.5.2007 klo 18.00
Metsäpeuranmaan opastuskeskuksessa. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Yli-Lestin Vesiosuuskunnan VARSINAINEN KOKOUS (vuosikokous) torstaina 24.5.2007 klo 19.00 YliLestin työväentalossa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Jäsenet Tervetuloa! Hallitus

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kokkikerho tiistaisin klo 15.15 kotitalousluokassa. Tarvikemaksu jäseniltä 1€/kerta, ei-jäseniltä 2€/kerta.
Liikuntakerho sunnuntaisin klo 16.30 – 18.00 yläasteen liikuntasalissa. Lisätietoja Timo Kiviniemeltä p
044 293 1416
Valtakunnallinen puutarhakilpailu 1.4. – 31.10.2007. Tänä vuonna kilpaillaan kurpitsan kasvatuksessa.
Kurpitsan siemeniä ja ohjeita kilpailuun saat toiminnanjohtajalta.
Rautaromun keräys toukokuun ajan Syrissä (koulu), kirkonkylällä (Discolandin ranta) ja Yli-Lestillä (koulu).
Keräykseen saa tuoda kaikenlaisia metallipitoisia tavaroita, jotka eivät sisällä ongelmajätettä. Jääkaappien,
pakastimien, akkujen ja kaikenlaisten nesteiden tuominen keräyspaikoille on ehdottomasti kielletty!
31.5.2007 jälkeen romujen tuonti paikalle kielletty!
4H-Nuorten Maakunnallinen Toimintapäivä 7.6. Perhon Maaseutuopistolla. Jokaiselle 4H-jäsenelle löytyy
tekemistä! Erilaisia kilpailuja: kotitalous, kone ja turvallisuus, metsätaito, hevostaito, luontopolku sekä
mönkijätaidot. Bussikuljetus ja ruokailu järjestetty, ilmoittaudu mukaan!
Valtakunnallista puutarhapäivää vietetäänTaimienvaihtoillan merkeissä perjantaina 8.6.2007 kirkonkylän
koulun pihalla klo 18 – 20. ” Tuo turpas tullessas, vie taimi mennessäs”. Toki taimia voi myös ostaa, hinta
1€/kpl, tuotto kesäkerholle. Paikalla puutarhaneuvontaa, puutarhuri Anna-Liisa Kiviniemi.
Olethan muistanut maksaa vuoden 2007 jäsenmaksusi? Vain maksaneilla jäsenillä on
tapaturmavakuutus yhdistyksen tapahtumissa ja joihinkin tapahtumiin pääsevät osallistumaan vain
jäsenet! Jäsenmaksu tälle vuodelle on 30€/perhe, voit maksaa sen tilillemme 547112-518147.
4H-tuotteita voi tilata yhdistyksen kautta, käy tutustumassa tuotteisiin http://www.4h.fi/kauppapaikka
Puutarhajyrsintä, kylvökonetta ja raivaussaksia vuokrataan!
TONNITALKOOTYÖPAIKKA ilmoituksia otetaan vastaan.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

RETKI SÄRKÄNNIEMEEN MAANANTAINA 11.6.2007 /
VALTAKUNNALLINEN 4H-KESÄPÄIVÄ
Retken hinnat (sisältää lipun ja linja-autokuljetuksen)
Elämysavain, aikuiset ja yli 120cm lapset 45€ (4H-jäsenet), 55€ (ei jäsenet)
Ipana-avain, alle 120cm lapset 35€ (4H-jäsenet), 45€ (ei jäsenet)
ILMOTTAUTUMISET RETKELLE 15.5. MENNESSÄ LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSELLE P 0500
971 179 / HENNA HONKAPERÄ

KEVÄTSIIVOUS
Maanantaina 30.4. ja keskiviikkona 2.5. Kunnantoimiston alaparkkipaikalla on lava, jonne voi toimittaa
VAIN oksat ja haravointijätteet.

KEVÄT TEMPAUS
Yli-Lestin KIRPPUTORILLA lauantaina 5.5.2007 klo 10.00 – 14.00
•
•
•
•
•
•

Kirpputoritavaraa
Onnelan pitopalvelun leivonnaisia
kalaa
8-luokkalaisten leivonnaisia ja arpoja
Ra-Ku Nahka
perennan taimia ym. ym.

Yrittäjät, yhdistykset sekä yksityiset voivat varata markkinapäiväksi myyntipaikan 3 €/paikka, varaukset
0400 730368/Niina tai 040 5300711/Alli.
TERVETULOA!
Kirpputorin uudet aukioloajat 30.4. alkaen:

maanantaisin klo 17.00 – 19.00
lauantaisin klo 10.00 – 13.00 (la 2.6. suljettu)

MAAKUNTARETKET
keskiviikkona 16.5. – omatoimiretki
Retkeilyä Valvatissa illalla
Patikoidaan n. 6 km:n matka Valvatille. Yhteislähtö klo 17.30 kunnantoimistolta. Ilmoittautumiset ti 15.5.
klo 15.00 mennessä vapaa-aikatoimi, 050-4437023.
Illalla klo 20.00 perholaiset ja lestijärveläiset tapaavat Valvatissa. Valvattiin voit vaeltaa Peuran Polkua
vaikkapa Salamajärveltä. Valvatissa kannattaa poiketa myös läheisellä lintutornilla.
Omat eväät ja tarinat mukaan !
lauantaina 19.5. – opastettu maakuntaretki Kuivajärven-Raatejärven-Mäntyjärven alueella Reisjärven
maastossa.
Ennakkoilmoittautuminen pe 18.5. klo 16.00 mennessä + lisätietoja Henna Honkaperä, puh. 045 6394729
tai s-posti henna.honkapera@netti.fi
Kolme eri reittivaihtoehtoa – helppojakin reittejä löytyy.
Koulutetut oppaat ryhmien mukana.
1) Mäntyjärvi-Raatejärvi-Koukkusen kota-Kuivajärvi
7 km
2) Kuivajärven kierto: Kirves-Heikin kanavan kautta Hiljentymistuvalle-Kuivajärven kämppä
km
3) Pari lyhyttä 2,5 – 3 kilometrin mittaista vaihtoehtoa, lähtö ja paluu Kuivajärven kämpän pihassa
Lisäksi omatoimiretkenä uusi erämaajärvikierros, 15 km.
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Pienten lasten kanssa voi tulla myös Kuivajärven kämpän pihaan, jossa luvassa mukavaa tekemistä
retkitunnelmissa. Retkelle kannattaa ottaa mukaan omat eväät (makkaraa, juomista, kahvia, voileipää).
* Sivistyslautakunta *

