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SILMÄNPOHJAKUVAUKSET
Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset järjestetään Lestijärven terveyskeskuksessa maanantaina
23.4 ja tiistaina 24.4. 2007. Kuvauksiin kutsutaan kaikki lääkehoitoiset aikuisdiabeetikot jotka
eivät
ole keskussairaalan silmäpoliklinikan potilaita.
Ajanvaraus maanantai 2.4 - keskiviikko 4.4.2007 klo 10.00 – 14.00 terveyskeskus 8889 241,
lisätietoja Maria Kangasvieri

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Sivistyslautakunta julistaa urheiluseuroille, nuorisojärjestöille ja nuorten itsensä järjestämään
toimintaan tarkoitetut KOHDEAVUSTUKSET haettavaksi 27.4.2007 klo 14.30 mennessä.
Hakemuksia saa kunnantoimistolta. Lisätietoja: Kari Koivisto, puh. 044-0540839. Hakemukset
liitteineen toimitetaan osoitteella Sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.

TIEDOTE MAATALOUSYRITTÄJILLE
TUKILOMAKKEIDEN TÄYTTÖKOULUTUS ti 3.4.2007 klo 10.00 – 13.00
videoneuvotteluhuoneessa, kunnanvirastossa. Ota mukaan täyttöopas ja tukihakulomakkeet. Varsinaisen
täytön lisäksi käsitellään uuden ympäristötukisitoumuksen vaatimuksia sekä muita käytännön viljelyyn ja
eläinten hoitoon liittyviä asioita.
KEVÄÄN PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 30.4.2007
Allekirjoitetut tukihakemukset liitteineen on palautettava kunnanvirastoon viimeistään maanantaina 30.4.2007
klo 15.30 mennessä. Hakulomakkeita saa maataloustoimistosta sekä internetistä osoitteesta:http://www.mmm.fi/index/etusivu/maatalous/tuet/viljelijätuet.html.
UUDET VUOKRASOPIMUKSET JA TILATUKIOIKEUS
Uusissa pellon vuokrasopimuksissa voidaan sopia myös tilatukioikeuden vuokrauksesta, jos vuokrananta-jalla
on hallinnassaan tukioikeus, jonka hän vuokraa peltojen kanssa. Tukioikeus on vahvistettu vuoden 2006
tukihakemusten perusteella tai se on palautunut vuokranantajalle erillisen sopimuksen perusteella.
Tukioikeuksia voidaan myydä peltojen kanssa tai ilman peltoja. Asiasta kannattaa kysyä kunnan maataloustoimistosta, jossa pystytään tarkistamaan tukioikeuden määrä.
Tukioikeuksia voidaan vuokrata vain vuokraamalla vastaava määrä tukikelpoista peltoa. Tukioikeudesta
kannattaa kysyä maataloustoimistosta. Maataloustoimistosta saa vuokrasopimuspohjia, joissa on huomioitu
tukioikeuksien vuokraaminen.
Vuokrattavan peltoalan on täytettävä 10 kk:n hallinta-aika, jonka on alettava 1.2.-30.4.2007, jotta tila
saisi tilatuen.
TILATUEN HAKEMINEN KANSALLISESTA VARANNOSTA
- jos tilalla on tehty tilusjärjestelyjä
- jos peltolohkokartat ajantasaistetaan viimeistään v. 2007 (koskee kaikkia lestiläisiä tiloja!)
Tarkistakaa uudet digitoidut alat. Jos muutos on vähintään 5 aaria, on viljelijällä mahdollisuus hakea lisää
tukioikeuksia kansallisesta varannosta.
- jos maatalouden 20-vuotinen erityistukisopimus on päättynyt
- erityistilanteissa (mm. jos on ostettu viimeistään 15.5.2004 tila tai tilan osa, joka on vuokrattuna
kolmannelle osapuolelle vähintään 6 vuoden vuokrasopimuksella v. 2006 tukihaun aikana.
TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT
- lomakkeet ja ohjeet on postitettu tiloille maaliskuun lopussa
- tukioikeuksia voi siirtää kolmella eri tukialueella Suomessa (A, B-C1 ja C2-C4)
- siirroista ilmoitettava kuntaan viimeistään 15.6.2007, jos uusi haltija haluaa hakea tilatukea tänä vuonna.
Hallinta-ajan alettava 1.2. - 30.4.2007.
SONNIPALKKION HAKU 2/2007 (Hakuaika 16. - 30.4.2007)
Tukea haetaan vähintään 7 kk:n ikäisistä sonnivasikoista kerran lomakkeella 105. Liitteenä on palautettava
kopio ajan tasalla olevan nautaeläinluettelon niistä sivuista, joissa on hakemuksessa ilmoitettuja eläimiä.
KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUS 6.6.2007 klo 9.00-15.00 Kannuksessa
maaseutuoppilaitoksella ( Koivukartano)
Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä
viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa.Pro Agria Keski-pohjanmaa järjestää
maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia ruiskuttajakoulutuksia mm. seuraavissa paikoissa:

Koulutuksen hinta tarjoiluineen on 60 euroa/hlö (sis. alv 22 %). Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeis-tään
viikkoa ennen ko. päivää ProAgria Keski-Pohjanmaahan, puh. 020 747 3250. Ilmoittautumisen
yhteydessä kysytään tilatunnus.

LESTIJÄRVEN KUNNAN YRITYSTUET v. 2007
1. Aloittavan yrittäjän avustus
-uuden yrityksen perustamisen edellytysten selvittämiseen tai yrityksen perustamiseen liittyviin
kustannuksiin. Tuki 50 % yrittäjän maksettavaksi jäävistä kustannuksista, enintään 504,56 euroa.
2. Koulutus- ja konsultointiavustus
-yrittäjän ammattitaidon ylläpitämiseen tai laajentamiseen tai yritystietouden lisäämiseen liittyvään
koulutukseen. Tuki enintään 50 %, max 504,56 e /tai enintään 1009,13 euroa viidessä vuodessa)
3. Messu- ja näyttelytuki
Yrittäjän osallistuminen messuille tai näyttelyihin. Tuki 50 %kustannuksista, enintään 336,75 euroa.
4. Työllistämistuki yrityksille
-työttömän, vähintään 17-vuotiaan lestiläisen työllistäminen kokopäiväisesti enintään 12 kk ajan tai
oppisopimusajan. Tuki 84,09 e/kk. Tukea ei makseta, jos yritys saa työvoimatoimiston kautta
korkeinta mahdollista palkkatukea.
Tuen myöntämisen perusteet
1. Tukea jaetaan hakemusjärjestyksessä (kirjalliset hakemukset ja liitteenä on oltava kopiot maksetuista
maksuista).
2. Tukea myönnetään määrärahan puitteissa.
3. Tukea ei myönnetä, jos yrittäjällä on mahdollisuus saada avustus jotain muuta kautta samaan
tarkoitukseen (koskee mm. koulutusta, messuja, konsultointia)
4. Tuen saajan on otettava etukäteen yhteyttä (ennen kuin kustannus aiheutuu) maaseutuasiamies Marketta Similään tai kunnanjohtaja Ari Kinnuseen.

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Maatalouden EA-I kurssi alkaa Reisjärvellä la 14.4. Ennakkoilmoittautuminen opistolle viim. 11.4.
mennessä p. 044-4596261 tai sp. kopisto@kinnula.fi.
Opiston bändikatselmus järjestetään tänä vuonna Lestijärvellä, Yli-lestin vasemmistoliiton talolla pe 30.3.
klo 18.00 - 23.30. Mukana bändiryhmiä Lestijärveltä ja Kinnulasta. Pääsymaksu 2 euroa. Ei ikärajaa.
Puffetti. Tervetuloa!
Opiston kädentaitojen näyttely on esillä tänä keväänä Lestijärvellä. Näyttely on avoinna keskuskoululla pe
27.4. klo 17.00 - 20.00, la 28.4. klo 10.00 -16.00 ja su 29.4. klo 12.00 - 15.00.
Huom! Näyttelyyn esille tulevat työt toimitettava Laasasen kudontatilaan viim. keskiviikkona 25.4.
Opiston kevätjuhla on su 29.4. klo 13.00 Lestijärven keskuskoulun salissa. Tervetuloa!

DIABETESLIITTO
Pohjois-Suomen aluetapahtuma Hotelli Rantakallassa Kalajoella 21. – 22.4.2007
Lauantaina pohdimme yhdessä MITÄ MINULLE KUULUU ihmisenä, diabeetikkona, puolisona,
kaverina…
Asiantuntijoina: sinä ja minä sekä muita alan ammattilaisia.
Sunnuntaina pohdimme yhdessä järjestömme yhteisiä asioita…..

Aloitamme lounaalla klo 11.00 ja lopetamme lounaaseen klo 13.00. Hinnat 65 €/2hh, 60 €/3hh, sisältäen
majoituksen, 2 lounasta, kahvin, päivällisen, (huom. ei iltapalaa), saunat, uima-altaan, illalla elävää
musiikkia ja mukavia juttukavereita.
Ilmoittautumiset viim. 12.4. mennessä Eini Brandt puh 0400 472489
Opintoretki Yli-Iin Kierikkikeskukseen Su 22.04.2007

Kulttuuripolku –hanke, Pirityiset ry
Kulttuuripolku -hanke järjestää uuden opintomatkan Kierikkikeskukseen. Matka on tarkoitettu hankkeen
yhteistyö-kumppaneille ja yhteistyöyrityksille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman kotiseudun
kulttuurimatkailun kehittämisestä. Tällä kertaa tutustumme Kierikkikeskuksen tarjoamaan elämysohjelmapakettiin ”Päivä kivikaudella”. Tervetuloa mukaan!
Bussi lähtee Halsualta n. klo 7:40 ja Toholammilta n. klo 9:05; paluu n. klo 21. Matka toteutuu, jos on väh.
20 lähtijää. Mukaan mahtuu yht. 50 hlöä.! Matkan hinta on 50 euroa. (Lapset alle 12 v. puolen hintaan, alle
4 v. ilmaiseksi) Hintaan sisältyvät bussikuljetus, lounas, ohjelmapaketti ja nuotiokahvit. Mikäli
ruokavalionne edellyttää erityisjärjestelyjä, ilmoittanette siitä varausta tehdessänne. Sitovat ilmoittautumiset
Jani Koskelalle puhelimitse 0207 291 215 / 040 5208469 tai sähköpostilla jani.koskela@pirityiset.fi ke
05.04. mennessä!

TONNITALKOOT 2007
HAASTAJA
Esko Tuikka
Marketta Similä
Henna Honkaperä
Maria Similä
Kauko Niemi
Matti Patana
Teija Kesänen
Raija Brandt
Elina Tuikka
Paula Jokela
Aarre Similä
Ari Lintilä
Jukka-Pekka Tuikka
Marja Tiala

HAASTETUT
Ari Lintilä, Olavi Salo, Esa Syri
Ari Kinnunen, Jarmo Sipilä, Olavi Syri
Nina Kuorikoski, Maria Väisänen, Tuula Kopsala
Susanna Similä, Teemu Tiala, Janne Väisänen
Raimo Savolainen, Aarre Similä
Tarja Honkonen, Raija Heikkinen, Päivi Koski-Vähälä
Helena Parkkonen, Toini Savolainen, Minnamari Asiala
Susanna Hakala, Heli Heikkilä, Alli Kangasvieri
Lassi Mäkelä, Marja Koskela, Raimo Savolainen
Paavo Pihlainen, Kalervo Brandt, Matti Patana
Matti Syri, Juho Peritalo, Pentti Parkkila
Marko Must, Marko Koski-Vähälä, Jarkko Ala-Korpi

Metsänhoitoyhdistys järjestää neuvontatilaisuuden lestijärvisille metsänomistajille
Käsiteltäviä asioita:
- Uusi rahoituslaki 2008
- Puukauppakatsaus
- Taimikonhoito/Nuoren metsän hoito – teema
- Yleistä keskustelua…
Tilaisuus järjestetään kunnantalon videoneuvotteluhuoneessa torstaina 19.4.2007 alkaen kello 19.00.
Tule kuulemaan rahanarvoisia etuja kahvin ja pikkupurtavan lomassa!!

Niemelän yksityistie

Niemelän yksityistien VUOSIKOKOUS
torstaina 19.4.2007 klo 19.00

kunnanviraston kahviossa.

KEVÄTKOKOUS perjantaina 20.4.2007 klo
19.00
Lestin koulun ruokalassa.
Sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Tiehoitokunnan puheenjohtaja

LESTIJÄRVEN KIISTO

Kahvitarjoilu! Tervetuloa ! Johtokunta.

KUTSU
Meillä on kunnia kutsua Teidät Lestijärven Sotaveteraanit ry:n puolesta yhdistyksen 40 v juhlaan.
Lestijärven kunta tarjoaa juhlayleisölle aterian. Ruokailijoiden määrän johdosta pyydämme
ennakkoilmoituksen osallistujista 13.4.2007 klo 14.00 mennessä puhelinnumeroon 8889 111/Seija Ring.

LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
40 V JUHLA 21.4.2007
OHJELMA
klo 11.00
Hartaustilaisuus Lestijärven kirkossa
klo 11.30
Kunniakäynti ja seppeleen lasku sankarihaudoille
klo 12.00
Ruokailu Lestijärven koulukeskuksessa
JUHLATILAISUUS
klo 12.45
Juhlan avaus
Sotilasläänin tervehdys
Muut tervehdykset
Juhlakonsertti
Juhlan päätössanat

kunnanjohtaja Ari Kinnunen
eversti Jorma Aherto
Pohjanmaan Sotilassoittokunta
Martti Hylkilä

KÄVELYKAMPANJA
1.4. - 30.4.2007
Kampanjan aikana suoritusvihkoihin merkitään kävelykilometrit. Suoritusvihkot löytyvät Yli-Lestillä
kuntoradalta, Kirkonkylällä kunnantoimistolla kuntolaatikosta, Syrissä hiihtokämpältä.
Kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan mm. kävelysauvat.

KIRPPIKSEN AVAJAISET TO 5.4.2007 KLO 11.00 –14.00
Yli-Lestin sos.dem talolla
Avajaispäivänä  kahvitarjoilu
 myynnissä Onnelan pitopalvelun leivonnaisia
Kirpputori avoinna

Tiistaisin klo 17.00 – 19.00
Torstaisin klo 11.00 – 14.00
Lauantaisin klo 10.00 – 13.00

Tuo myytäväksi vaatteita, astioita, urheiluvälineitä, polkupyöriä ym. ym. Uudet ja ”vanhat” myyjät,
varatkaa paikkanne Niina Tialalta puh. 0400 730368. Tuotteet on hinnoiteltava ja numeroitava itse.
Paikkamaksu 5 €/viikko. (Tavaroita voit tuoda jo lauantaina 31.3. klo 12-13)
Tervetuloa!

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kokkikerho tiistaisin klo 15.15 kotitalousluokassa. Tarvikemaksu jäseniltä 1€/kerta, ei-jäseniltä 2€/kerta.
Liikuntakerho torstaisin klo 17.30 – 19.00 yläasteen liikuntasalissa.
Pääsiäisaskartelu perjantaina 30.3 klo 13.00 alkaen kotitalousluokassa. Tarvikemaksu jäseniltä 1€, eijäseniltä 2€.
Valtakunnallinen puutarhakilpailu 1.4. – 31.10.2007. Tänä vuonna kilpaillaan kurpitsan kasvatuksessa.
Kurpitsan siemeniä ja ohjeita kilpailuun saat toiminnanjohtajalta.
Ilmoittautuminen Pohjoismaiselle 4H-leirille Kannonkoskelle päättyy 15.4.2007
Mönkkäritapahtuma 18. – 19.4.2007 Discolandin rannassa. Osallistumismaksu 1€. Vain 4H-jäsenille, koska
heillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Osallistujilla tulee olla huoltajan kirjallinen suostumus,
lomakkeita ja lisätietoja saatte koulunne opettajilta tai 4H-toiminnanjohtajalta.
Rautaromun keräys toukokuun aikana. Seuraa ilmoittelua.
Särkänniemipäivä on maanantaina 11.6.2007. Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi. Ilmoita perheesi
mukaan mahdollisimman pian, sillä arvio osallistujamäärästä tulee olla 4H-piirissä 12.4.
Paljon hyviä ideoita toimintaan on tullut, suunnitteilla on mm. linnunpönttöjen rakentamista ja musiikkikurssi.
Jos sinulla on jokin hyvä kerhoidea, ota reippaasti yhteyttä! Myös kerhonvetäjiä kaivataan! Seuraa koulujen
ilmoitustauluja ja yhdistyksen nettisivuja.
Olethan muistanut maksaa vuoden 2007 jäsenmaksusi? Vain maksaneilla jäsenillä on
tapaturmavakuutus yhdistyksen tapahtumissa ja joihinkin tapahtumiin (esim. heppakerho,
mönkkäritapahtuma) pääsevät osallistumaan vain jäsenet! Jäsenmaksu tälle vuodelle on 30€/perhe, voit
maksaa sen tilillemme 547112-518147.
TOP – TEHTÄVIÄ osoitteessa www.4h.fi Valitse tehtävä ja tee se, ota ohjaajan kuittaus esim.
vanhemmiltasi ja palauta 4H-toimistoon.
1. palkinnolla palkitaan kaikki vähintään 24 tehtävää vuonna 2007 tehneet 4H-yhdistyksen jäsenet
2. palkinnolla kaikki vähintään 10 tehtävää vuonna 2007 tehneet 4H-yhdistyksen jäsenet,
lisäksi palkitaan eniten TOP -tehtäviä tehnyt 4H-yhdistyksen jäsen TOP – TAITAJA 2007 palkinnolla.
4H-tuotteita voi tilata yhdistyksen kautta, käy tutustumassa tuotteisiin http://www.4h.fi/kauppapaikka
TONNITALKOOTYÖPAIKKA ilmoituksia otetaan vastaan.
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

Kirjasto
Pääkirjaston aukiolo pääsiäisen alla 2.-5.4. (Viikko 14)
MA 13.00 - 19.00
TI 11.00 - 15.00
KE 13.00 - 19.00
TO 10.00 - 14.00
Syrin lainausasema: TI 18.00-20.00
Yli-Lestin lainausasema suljettu
Pääkirjasto ja lainausasemat sekä kaikki Anders-kirjastot ovat suljettuina 10. - 18.4. uuden Libra fi
ohjelmaversion käyttöönoton takia.
Vapun aattona 30.4. Pääkirjasto on avoinna klo 10.00-14.00.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KERÄYS
LESTIJÄRVEN KUNNASSA 11.4.2007
Haluatko turvallisesti eroon vanhoista kodinkoneista ja elektroniikasta? Keräysauto kiertää taas!
Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysautoon voi tuoda ilmaiseksi vanhoja laitteita kotoa ja pientoimistoista.
NERA tuottajayhteisön järjestämän keräyksen kierrätyksestä ja laitteiden tietoturvasta vastaa Stena
Technoworld Oy. Keräykseen kelpaavat televisiot, tietokoneet, pienet ja suuret kodinkoneet, sähköiset
työkalut ja laitteet, jääkaapit, pölynimurit, valaisimet sekä muut sähköllä, akulla tai paristoilla toimivat
laitteet. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Suomen 4H-liiton kanssa.
Auto pysähtyy tiistaina 11.4.2007 klo 16:00-18:00 Kirkonkylän venesatamassa (Rantatie).
Laitteita vastaanotetaan vain mainittuna aikana, ENNEN JA JÄLKEEN KERÄYSAJANKOHDAN
LAITTEIDEN TUONTI ALUEELLE ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
Lisätiedot Stena Technoworld Oy 044 325 1079.

