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LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n
mukaisesti nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 3.9.-2.10.2007.
Muutosalue sijaitsee Lestijärven rannalla n. 17 km kuntakeskuksesta itään ja koskee tilaa Hietalahti
66:9. Laajennuksella muodostuvat korttelit 251 ja 252 ja niihin liittyvät virkistysalueet sekä maa- ja
metsätalousalueet.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on
toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus,
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lestijärvi 31.08.2007
Kunnanhallitus

TEKNINEN TOIMISTO
LAITE- JA URAKOINTIVAIHTOEHTOJA KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN PUHDISTAMISEEN
Kuntamme alueella on viime aikoina jaettu postilaatikoihin kiinteistöjen jätevesiratkaisuihin liittyviä
mainoksia. Niissä luvataan selvittää mahdollinen puhdistusratkaisu ilmaiseksi, mutta yritysten tarkoitus on
ilman muuta saada samalla aikaiseksi kauppa heidän tarjoamistaan laitteista ja asennuksista.
Kunnan teknisen toimiston näkemys on, että selvitystyön voi aivan hyvin pyytää mm. näiltä yrityksiltä.
Sopivimmaksi katsotusta laitetyypistä (panospuhdistamo, suodattamo, imeyttämö jne.) ja sen asennuksesta
kannattaa kuitenkin aina pyytää myös kilpailevia tarjouksia. Vaihtoehtoja mm. panospuhdistamoksi tai
suodattamoksi on markkinoilla jo runsaasti ja näistä saa tietoa mm. rautakaupoista, LVI-liikkeistä sekä
Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta klikkaamalla sivuston valikot seuraavassa järjestyksessä:
www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Vesihuolto > Haja-asutuksen jätevedet
Sivustolta löytyy tietoa sekä eri tekniikoiden testauksista että laitevalmistajista. Ja kun kaupan viimein tekee,
kannattaa myyjältä edellyttää takuun antamista puhdistustuloksen riittävyydelle.
Kunta tulee näillä näkymin laajentamaan viemäriverkostoa pohjavesiharjun suunnassa Kirkonkylältä YliLestin ja Kangasvieren suuntaan, ehkä Kinnulaan saakka. Tämän verkoston vaikutuspiiriin
pohjavesialueella sijoittuvien kiinteistöjen kannattaa siis odottaa tämän ensisijaisen vaihtoehdon
selkiytymistä.

KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat 1.9. alkaen:
Pääkirjasto
MA 13.00 - 19.00
TI 11.00 - 15.00
KE 13.00 - 19.00
TO 12.00 - 16.00
PE 12.00 - 17.00

Syrin lainausasema:
TI 18.00 - 20.00
Yli-Lestin lainausasema:
TO 17.00 - 19.00

**************
Kirjastotoimenjohtaja jää osa-aikaeläkkeelle 1.9.2007 alkaen. Hän on tavattavissa kirjastossa pääsääntöisesti
kuukauden kahden ensimmäisen viikon aikana eli:
Syyskuu v. 36, 37
Marraskuu v. 45, 46
Lokakuu v. 40, 41
Joulukuu v. 49, 50
Yhteydenotot tarvittaessa puh. 050-4355067. Eläkeviikkoina kirjastovirkailija hoitaa aukiolon, maanantaina ja
keskiviikosta perjantaihin, kirjastoapulainen tiistaina. Heidät tavoittaa puh. 8889237. Tavataan kirjastossa!

TERVEYSKESKUS
SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTOT YLI-LESTILLÄ Sairaanhoitajan vastaanotot YliLestin koulun kirjastossa pidetään kuukauden viimeisenä PERJANTAINA klo 9.00 - 10.00.
Syksyn vastaanottopäivät ovat seuraavat: 28.9., 26.10. ja 30.11. (joulukuussa ei vastaanottoa)

MAASEUTUTOIMI
MUISTILISTA
-

ilmoitus satovahingoista heti vahingon tapahduttua, ennen sadonkorjuuta viimeistään 31.10.2007
Pohjoisen kotieläintuen hakemus: emakot ja karjut, kanat, kutut, hevoset 17.9.2007 mennessä
Ostotarjous maidon viitemäärästä valtiolle viimeistään 31.10.2007 mennessä
Ilmoitus suojakaistan/pientareen uusimisesta/torjunta-ainekäsittelystä tulee ilmoittaa kirjallisesti
maaseututoimistoon
Sonnipalkkion 4/2007 hakuaika 12.-16.11.2007
Pohjoisen kotieläintuen hakemus vuonna 2007 teurastetuista lihasioista 31.1.2008 mennessä

ILMOITUS PINTA-ALATUKIHAKEMUKSEN OSITTAISESTA TAI KOKO HAKEMUKSEN
PERUMISESTA
Hakija voi vähentää tukihakemuksessaan ilmoittamiensa lohkojen pinta-aloja (esim. yllättäen ilman tietoimitusta
tulleen tienrakennuksen takia, jota ei ole voitu ottaa huomioon hakemuksessa) perumalla hakemuksen tältä osin.
Peruminen tehdään kirjallisesti kunnan maaseututoimistoon joko vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella tai
lomakkeella nro 145. Peruminen on mahdollista valvontayhteydenottoihin saakka.

TÄYDENTÄVIIN EHTOIHIN MUUTOS
Elokuun alussa tuli voimaan täydentäviin ehtoihin liittyvä vaatimus, joka edellyttää, että maatilalla on oltava viljelyssä
vähintään kaksi kasvilajia tai muuta hyväksyttävää hoito- tai käyttömuotoa. Kahden kasvilajin ehto ei koske tiloja,
joiden kaikki pellot ovat nurmella.

ENSI VUONNA EI TODENNÄKÖISESTI OLE KESANNOINTIVELVOITETTA
EU:n komissio aikoo poistaa kesannointivelvoitteen vuodelta 2008. Keskusteluissa on myös aikomus luopua
kesannointijärjestelmästä pysyvästi. Velvoitteesta ollaan luopumassa, koska nykyinen viljan markkinatilanne sekä
peltoenergian kasvava kysyntä lisäävät viljellyn alan tarvetta eikä velvoitekesannolle ole siten enää vastaavaa tarvetta
kuin aiemmin. Asia päätettäneen vuoden loppuun mennessä.

PELTOKASVIEN TUOTANTOPALKKIO
Peltokasvien tuotantopalkkion viljelyvaatimus alenee nykyisestä 15 prosentista 10 prosenttiin 1.1.2008 alkaen. Asia on
varmistunut komission kanssa käydyissä keskusteluissa. Tämä muutos kannattaa viljelijöiden ottaa huomioon jo tänä
syksynä, jos heillä on suunnitelmissa kylvää syysviljoja. Muutoksen tavoitteena on helpottaa viljelijöiden pääsyä
tukijärjestelmän piiriin ja toisaalta vähentää muun muassa syysviljojen viljelyn tilalle aiheuttamia riskejä. Suomessa
on mahdollista myöntää tuotantopalkkiota tietyille peltokasveille, joiden katsotaan monipuolistavan peltoviljelyä.
Peltokasvien tuotantopalkkiossa tukikelpoisia ovat seuraavat viljelykasvit: syysruis, syysvehnä, ruisvehnä,
syyskylvöinen spelttivehnä, syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, soijapapu, peltoherne,
härkäapu, makea lupiini, öljypellava, kuitupellava ja kuituhamppu sekä valkuaiskasvien ja viljan seoskasvusto.

ELÄINTEN HYVINVOINTITUKI – uusi tukimuoto naudoille ja sioille Vuonna 2008 tulee haettavaksi uusi
eläinten hyvinvointituki. Toimenpiteet voivat kohdistua tilalla oleviin nautoihin tai sikoihin. Tuki maksetaan
eläinyksikkö (ey) –perusteisena. Tukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kevään tukihaun yhteydessä.
Eläinten hyvinvointitukeen sitoudutaan viideksi vuodeksi. Sitoutuneella tilalla tulee olla vähintään 10 eläinyksikköä
nautoja tai sikoja koko sitoumuksen ajan. Tämä eläinyksikköraja täyttyy esimerkiksi tilalla, jolla on 8 lypsylehmää ja 5
alle puolivuotiasta vasikkaa tai 35 lihasikaa. Lisäksi viljelijän tulee noudattaa kaikille tuen ehtoihin sitoutuneille
tiloille yhteisiä perusehtoja ja valitsemiaan korkeintaan kahta lisäehtoa. Lisäehtojen valitseminen ei ole välttämätöntä.
EI–TUOTANNOLLISET INVESTOINNIT – uusi tukimuoto käyttöön vuonna 2008 Ei-tuotannollisella
investointituella on tarkoitus rahoittaa arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivausta ja aitaamista sekä
monivaikutteisten kosteikkojen perustamista. Monivaikutteisen kosteikon perustaminen Monivaikutteinen kosteikko
on pysyvästi tai ajoittain veden peittämä alue, joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, eliöstön (mm.
linnuston) pesimä- ja ruokailuympäristönä sekä viljelymaiseman monipuolistajana. Tuen saamisen ehtona tulee
olemaan, että perustettava kosteikko on Suomenlahteen, Saaristomereen ja Selkämereen laskevien jokivesistöjen tai
sellaisten järvien valuma- alueilla, missä kosteikolla voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa
vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- ja
raputaloutta.Alustava tuen suuruus on enintään 4000 €/kosteikko ha.

jatkuu……
maaseututoimi jatkuu…..

Perinnebiotoopin alkukunnostus
Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on
nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon. Arvokkaiden
perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaamisen tuen suuruus on enintään 676 €/ha. Tuet tullaan maksamaan
syntyvien kustannusten perusteella tositteisiin ja kirjanpitoon (oma/talkootyö) perustuen. Tuen ehtona tulee
olemaan, että investoinnin toteutuksen jälkeen kohteen hoidosta tehdään 5- tai 10-vuotinen ympäristötuen
eritystukisopimus. Ei-tuotannollista investointitukea tulee olemaan mahdollista myötää paitsi viljelijöille niin myös.
ns. Leader –toimintatavan mukaisesti rekisteröidyille yhdistyksille.

TILATUEN TARRALAPUT POISTUVAT TULEVAISUUDESSA
EU:n maatalousministerit päättivät hedelmä- ja vihannesalan uudistuksesta kesäkuussa. Osana uudistusta poistuvat
tilatuen ns. tarralaput. Tarralappuja vastaavalla tilatukialalla viljelijä on voinut viljellä tiettyjä puutarhakasveja ja
muuta perunaa kuin tärkkelysperunaa. Muutoksen voimaantultua nämä ns. tarralappukasvit ovat tukikelpoisia
tilatuessa ilman rajoituksia. Myös tietyt ns. pysyvät kasvit, kuten omena ja tyrni, ovat tulossa tukikelpoisiksi
tilatuessa. Jokainen jäsenmaa voi päättää muutoksen voimaantulon aikataulusta. Aikaisintaan muutos voisi tulla
voimaan vuoden 2008 alussa. Vaihtoehtoisesti jäsenmaa voisi päättää säilyttää nykyisen tilanteen siirtymäkauden
ajan, joka päättyy vuoden 2010 lopussa. Suomessa aikataulusta voidaan päättää sen jälkeen, kun EU:n
maatalousneuvosto on hyväksynyt uudistukseen liittyvät neuvoston asetukset, mikä näillä näkymin tapahtuu
syyskuun maatalousneuvostossa 26. - 27.9. Harkitessaan tilatuen tarralappujen ostamista viljelijöiden kannattaa
ottaa huomioon, että tarralaput saattavat Suomessa poistua jo vuoden 2008 alusta.

MAATILOJEN INVESTOINTITUET
Huom! Maatalouden investointituet on asetettu eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hakukieltoon 5.7.2007 alkaen.
Hakukielto ei koske nuoren viljelijän aloitustukea, maanoston tukea, tukea asuinrakentamiseen sekä
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja perinneympäristön vaalimiseen, tukea
jalostuslampaiden ja -nautojen hankintaan ja tukea turkistarhan siirtämiseen pois vedenhankinta-alueelta. Uusi
tukijärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2008 alussa. Lisätietoja maatilojen rahoitusmahdollisuuksista
saatte maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämiltä sivuilta www.lande2000.fi.

MITEN TOIMIA INVESTOINTITUKIEN HAKUKIELLON AIKANA
Heinäkuun alussa (5.7.2007) tuli voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden
investointitukien hakuajan päättymisestä (751/2007). Hakukielto koskee kaikkia maatilatalouden
investointeja pois lukien seuraavat kohteet:
- nuoren viljelijän aloitustukea
- maanoston tukea
- tukea asuinrakentamiseen
- tukea rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja perinneympäristön vaalimiseen
- tukea jalostuslampaiden ja -nautojen hankintaan ja
-tukea turkistarhan siirtämiseen pois vedenhankinta-alueelta.

Käytännössä hakukielto tarkoittaa, että sukupolvenvaihdosten, lisämaakauppojen ja asuntorakentamisen
rahoitus jatkuu ennallaan ja uusia hakemuksia voi jättää. Rahoitus näihin tulee entisin tukiehdoin. Sen sijaan
esimerkiksi rakentamiseen liittyvät investoinnit on kaikki hakukiellossa. Uusi tukihaku alkaa ensi vuoden
puolella uusilla tukiehdoilla. Tukiehtoihin on odotettavissa muutoksia. Aikaisemmin oli paljon keskustelua
tukitasojen alenemisesta. Nyt vaikuttaisi siltä, että tukitasossa ei tule tapahtumaan merkittävää tason
alenemista. Sen sijaan karsintaa tulee tapahtumaan siten, että rahoitusta ei myönnetä kaikille tukikelpoisille
hakijoille. Aiemminhan käytännössä kaikki tuen edellytykset täyttänyt hakija sai tuen. Uudessa
järjestelmässä investoinneille tulee maitokiintiön tapaan hakuajat. Jokaisella hakuajalla TE-keskus rahoittaa
parhaat hakemukset ja lopuille tulee kielteinen päätös. Kielteisen päätöksen saajat voivat olla halutessaan
muutaman kuukauden kuluttua seuraavassa haussa uudestaan mukana, mutta uutena hakijana. Edellisellä
kierroksella mukanaolo ei anna etuasemaa. Hakukiellon ei käytännössä tarvitse hidastaa esimerkiksi ensi

kesänä investointia suunnittelevien hanketta. Ensimmäinen hakukierros ensi vuonna lopputalvesta-keväällä.
Mikäli tavoitteena on tuolloin jättää hakemus, tulee hanketta tässä vaiheessa jo suunnitella, aivan kuten
hakukieltoa ei olisikaan olemassa.

Vapaa-aikatoimi
KYLIEN VÄLINEN PYÖRÄILY / RULLALUISTELU KISA
Suorituksia kirjattiin seuraavasti:
- Syri
141
Kylien väkilukuun suhteutettuna tulos oli seuraavanlainen:
- Kirkonkylä 380
1. Yli-Lesti 1.84 suoritusta / asukas
- Yli-Lesti
495
2. Syri
1.20 suoritusta / asukas
3. Kirkonkylä 0.69 suoritusta / asukas
HIENOA YLI-LESTI !
Arvonta:
- Lahjakortti Kärki-Sport:
Raija Brandt
- T-paita:
Niko Haka
- Matkamittari:
Toni Haka
- Sukat:
Ari Lintilä
LUENTO LIIKUNNASTA tiiistaina 18.9.2007 klo 18.00 Lestin koululla
”Pienistä puroista kasvaa iso virta… eli omat valinnat ratkaisevat”
Terveysliikunnan kehittäjä Satu Räisänen Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:stä luennoi liikunnasta;
nesteytyksestä -ravinnosta -laihdutuksesta ym.
Tervetuloa kuuntelemaan ja saamaan uusia vinkkejä liikuntaan ! Vapaa pääsy.
Kuntien väliset SEUTIS-GAMESIT Vetelin urheilukentällä pe 14.9.2007 klo 17.30
Sarjat/ lajit (osanotto-oikeus enintään kahteen lajiin)
T/P 9v.
60m, pituus, pallonheitto
T/P 17v.
T/P 11v.
600m, pituus, kuula
Naiset
T/P 13v.
200m, korkeus, keihäs
Miehet
T/P 15v.
300m, pituus, keihäs

200m, korkeus, tytöt: keihäs, pojat:kuula
100m, 800m, kuula
100m, 800m, keihäs

Ilmoittautumiset 10.9. mennessä kunnantoimistoon Kirsille, 8889 221 / 050-4437023.
KONSERTTI - HANNA PAKARINEN Perhon koulukeskuksen liikuntasalissa pe 28.9.2007 klo 20.00
Liput ennakkoon Kaustisen seutukunnan kunnanvirastoista 10 €, paikanpäältä 15 €. Liput + lisätietoja
Kirsiltä, 8889 221 / 050-4437023. Puffetti. Järjestää Kaustisen seutukunnan nuorisotoimet
TULOSSA…. Tulossa urheilukauden päättäjäiset syys-lokakuun tienoilla. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin

Lestijärven kunnan perusturvalautakunta
jatkaa LÄHIHOITAJAN TOIMEN kotipalvelussa hakuaikaa 24.9.2007 saakka.
Tointa aiemmin hakeneet otetaan huomioon tointa täytettäessä.
Pätevyysvaatimuksena perushoitajan, apuhoitajan tai lähihoitajan tutkinto; suuntautumisvaihtoehtona
sairaanhoito ja huolenpito tai vanhustyö tai perhetyö (asetus 8§). Myös aikaisempien tutkintojen
suorittaneilla
säilyy kelpoisuus vastaaviin tehtäviin (STM:n kirje 7/2005).

Oman auton käyttömahdollisuus edellytyksenä valinnalle. Työ on 2-vuorotyötä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Lestijärven kunnan perusturvalautakunnalle, os.
Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Lisätietoja: Kotipirtti, puh. 06-8889250.

LESTIJÄRVEN LEPAKOT
100 vuotta partiota. Lestijärvellä 17. partiovuosi menossa. Turvaa partion tulevaisuus myös jatkossa.
Lestijärven Lepakot etsii nuoria aikuisia mukaan nuorisotyöhön!
Vetäjiä tarvitaan sudenpennuille (7-10v) ja vartiolaisille (11-15v)
Aikaisempi partiokokemus ei ole välttämätön. Lippukunta huolehtii vetäjien
koulutuksesta piirin järjestämillä kursseilla syksyllä.
Partiossa opitaan elämisentaitoja, hassutellaan, leikitään, suoritetaan
taitomerkkejä. Lisäksi retkeillään, osallistutaan partiotaitokisoihin ja leireille,
järjestetään varainhankinta- ja palvelutempauksia, sekä osallistutaan
koulutukseen.
Partiokausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy toukokuun lopussa. Kesällä voi lisäksi osallistua leireille, joko
oman lippukunnan järjestämän, tai yhdessä naapurilippukuntien kanssa.
Jos kiinnostuksesi heräsi, soita ja kysy lisää lippukunnanjohtajalta puh. 050 3824594 Sirpa Parkkila.
Tehdään yhdessä toimiva lippukunta.

SPR TOHOLAMMIN OSASTO
SPR Toholammin osasto tarjoaa jäsenilleen ilmaisen HÄTÄENSIAPUKURSSIN lauantaina 8.9 2007 klo
8.30 – 17.00 Ritjan Keitaassa Toholammilla. Kurssi on ilmainen jäsenille. Ruokailun omavastuu on 5 €.
Kurssille voivat ilmoittautua myös EI-jäsenet. Osallistumismaksu on 20 €.
Ilmoittautumiset välittömästi: Helena Hjelmroos
Jyrki Kangasvieri

050 3667555
050 5206361

Hätäensiapukurssin käymällä voit auttaa ratkaisevasti onnettomuuteen joutunutta
tai sairaskohtauksen saanutta. Voit myös päivittää ensiaputaitosi kurssilla mikäli
olet käynyt EA I-kurssin yli 3 vuotta sitten.
Maanantaisin:
Klo 13.00 - 13.45 eläkeläiset
17.00 - 17.45
18.30 - 19.15
20.00 - 20.45

Ryhmät kokoontuvat ajalla 3.9-13.12. Lylyn Pisarassa
lukuun ottamatta syyslomaviikkoa 42

Tiistaisin:
Klo 11.00 – 11.45

"Vielä ehtii mukaan" tai "tiedustele vapaita paikkoja
ryhmissä”

Keskiviikkoisin:
Klo 11.00 – 11.45 miehet
Torstaisin:
Klo 13.00 - 13.45
15.30 – 16.45
17.00 – 17.45
18.30 - 19.15 nuorten ryhmä
20.00 - 20.45

Vesijuoksuryhmät

Syyskauden vesijuoksut laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä
14 x 7 € (sis. uimalippu 5 € ja 2 € ohj.palkkion/krt)
Maksun voit valita 1 tai 2 erässä. Ja maksu veloitetaan tietysti vain
ilmoittautumisesta eteenpäin, eli 7€/kerta.

Esteen sattuessa voit luovuttaa lipun toiselle, tai käyttää sen
uintilippuna myöhemmin!

ELOMYYJÄISKERÄYS
Lestijärven ja Toholammin kuntien alueella järjestetään 1.-14.9.2007 elomyyjäiskeräys. Keräyksen tuotto
kohdennetaan diakoniatyöhön omassa seurakunnassa ja seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen.
Keräys toteutetaan listakeräyksenä kylittäin. Lahjoituksina vastaanotetaan leivonnaisia, käsitöitä ym.
Lahjoituksen voi antaa myös rahana listakerääjälle. Leivonnaiset ym helposti pilaantuva tavara tulee toimittaa
Lestijärven diakoniatoimistoon joko torstaina 13.9. klo 15.00 – 18.00 tai
perjantaina 14.9. klo 8.30 - 16.00. Saadut tavarat myydään elomyyjäisissä
Toholammin seurakuntakodilla lauantaina 15.9. klo 11.00 - 12.30.
Seurakuntalaisilta toivotaan myönteistä suhtautumista keräykseen!
Lisätietoja Anna-Kaisa Syrjälä
p. 050-3845 766

TIETOVERKKOKAAPELIN NÄYTÖT
Kaivuutöitä aloittaessasi (kyläverkkot) tarkista kaapelin sijainti ja pyydä ilmainen kaapelin näyttö Jussilan
Sähköltä, puh. 0500 369 527. toivovat Kyläverkot ja KaseNet liikelaitos

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Puolukkaa ostetaan maanantaisin ja torstaisin klo 17.00 – 18.00 Discolandissa, päivän hintaan.
Heppakerho aloittaa torstaina 13.9.2007 klo 18.00 Tikassa tallilla, os. Tikantie 164. Ensimmäisellä kerralla
sovitaan ryhmistä, hoitohevosista ja tallipäivistä. Ohjaajana Maria Väisänen, puh. 040 – 822 7793.
Kerhomaksu 10€/henkilö ajalta 13.9. – 4.11.2007. Vain vuoden 2007 4H-jäsenmaksun maksaneet ovat
tervetulleita, koska heillä on voimassa tapaturmavakuutus.
Kokkikerhoon ja liikuntakerhoon etsitään ohjaajia. Ilmoittaudu!
TOP-tehtäviä voit tehdä myös kotona. Etsi tehtäviä netistä: www.4h.fi, tee tehtävä ja ota siihen ohjaajan
kuittaus esim. vanhemmiltasi. Palauta tehdyt/kuitatut tehtävät 4H-toimistoon.
Kaikki vähintään 10 tehtävää vuonna 2007 tehneet 4H-yhdistyksen jäsenet palkitaan! Yrittäjyysstipendejä
on ensi vuonna jaossa peräti kaksi, kannattaa osallistua torimyyntitapahtumiin ja tehdä aiheeseen liittyviä
tehtäviä. Lisätietoja ja ohjeita saat toiminnanjohtajalta.
Kiitämme Muikkamarkkinoille 4H-yhdistykselle arpapalkintoja lahjoittaneita:
¤ Osuuskauppa KPO/Sale Lestijärvi
¤ Keskuskahvila Parila
¤ Toholammin Osuuspankki/Lestijärven konttori
¤ Veljekset Brandt Oy
¤ Aikun Antiikki ja Keräily
Yhteystiedot: vs. toiminnanjohtaja Henna Honkaperä, p. 0500 – 971 179

TONNITALKOOT 2007
HAASTEESEEN VASTANNEET

HAASTETUT

Aikku
Ahti Kalliokoski
Arto Hietapakka
Alpo Hakala

Arto Heikkilä, Seppo Ylivainio, Timo Syrjälä
Hannu Änäkkälä, Veikko Uusitalo, Jukka Jokela

Tonnitalkootyöpaikkaa haki tänä kesänä 35 nuorta, heistä 22 työllistettiin tonnitalkoilla.
Kiitoksia kaikille haasteeseen vastanneille!

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Metsästyskauden 2007-2008 metsästysasiat
Metsäkauriin metsästys yhdistyksen alueella
Yhdistys päätti kesäkokouksessaan kaataa 1 metsäkaurispukin ja 1 vasan. Metsästys toteutetaan seuruepyyntinä.
Havainnoista ilmoitus puheenjohtajalle p. 0405903576 tai Tuomo Liimataiselle p. 0445702700, jotta saataisiin
kaadettavat eläimet rajattua tietylle alueelle ennen jahtia.
Saaliskiintiöt ja rauhoitukset
Kokous päätti rauhoittaa koppelon, riekon, ja fasaanin. Kanalintuja saa metsästää 10.9-31.10 välisenä aikana. 1
metso, 1 naarasteeri ja 4 urosteertä / jäsen. Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä.
Metsäkanalinnustuksen rauhoitusalue on Pappilanpurosta Lehtosenjokeen saakka maantien rannan puoleinen alue
sekä Yli-Lestillä Jokelan Ossin pellot. Sorsastuksen rauhoitusalue on kirkonkylänranta Discolandista alkaen
Sammaliseen ja ensimmäisiin saariin. Tervanen Ojalanperällä kokonaan rauhoitettu. Pienpetojen pyynti
rauhoitusalueilla sallitaan.
Vieraslupien myynti
Metsäkanalinnut 15 €/pv, 50 €/vko, jahdissa isäntä mukana, vieraan saalis poisluetaan isännän kiintiöstä ja 3 vierasta
enintään mukana kerralla.
Vesilinnut ja kyyhkyt
20 €/kausi, ei päiväkortteja erikseen
Jänis
5 €/pv, 20 €/vko ja 50 €/kausi
Turkislupa
5 €/kausi
Turkislupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan. Hirviseurueen vieraasta seurue maksaa
yhdistykselle 30 €/pv ja 100 €/vko. Vieraslupia myyvät Kauppisen huoltoasema, Valkeisen leirintäalue, Alpo Itäniemi
ja yhdistyksen sihteeri.
Tiedotusasiaa
Koiranäyttely on myönnetty yhdistyksen järjestettäväksi 5.4.2008. Ensimmäinen näyttelyä koskeva palaveri pidettiin
lauantaina 4.8.2007 kk:n koululla. Kehäsihteeri-koulutukseen pyritään hankkimaan ainakin kaksi osallistujaa,
yhdistys maksaa osallistumismaksun.
Hirven avoin haukkukoe 22.10 - 4.11 Lestijärvellä. Tiedustelut Veikko Uusitalolta p. 0505174414. Kortenevan
porukka järjestään hirvipeijaiset, peijaisvasan kaatoluvan maksaa metsästysyhdistys. Yhdistykselle myönnetty
kunniakirja MKJ:ltä riistakantojen seurannan hyväksi tehdystä työstä. Kokouksien päätöksistä tiedotetaan
kuntatiedotteessa ja Lestijärven kotisivuilla www.lestijarvi.fi/kuntatiedote.
Aimo Itäniemi kertoi Saarisen hirviseurueen rekisteröitymisestä, joka ei koske muuta kuin vuokratontin ja lahtivajan
hallinnointia ja hoitoa. Lahtivajan rakentamisen tässä vaiheessa ei voi tehdä päätöstä sen käytöstä muiden seurueiden
tarpeisiin. Lahtivaja ei valmistu täysin tämän jahtikauden alkuun mennessä, joten käyttöhinnat sovitaan
hirviseurueiden kanssa myöhemmin.
Riistanhoitoyhdistykselle tullut kysely, jossa pyydetään lupaa yhdistyksemme alueella tapahtuvaan pantakarhun
lähestymiskokeeseen, mikäli ko. eläin tulee alueellemme. Kokeeseen suostutaan, jos metsästysyhdistyksen jäsen on
mukana ja ennen koetta on ilmoitettu riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Mikko Parkkoselle.
Suurpetohavainnot Toimi Kalliokoskelle.

MOOTTORIAJONEUVOILLA AJAMINEN PELLOILLA, PELTOTEILLÄ JA NS. PENKKATEILLÄ
KIELLETTY ILMAN MAANOMISTAJAN LUPAA!!

KOKOUS
Kokous Yli-Lestin koululla koskien henkilönosturi Dexter 15 keskiviikkona 12.9.2007 klo 19.00. Nosturi
koulun pihalla klo 18.00 - . Tervetuloa osakkaat ja nosturista kiinnostuneet.
Henkilönosturi Dexter 15 nähtävänä Sakari Similällä, Konttikoskentie 181 Yli-Lesti

YPP TIEDOTTAA
Uusi ohjelmakausi 2007 – 2013 on käynnistynyt ja sen myötä investointi – ja kehittämistukien haku maaseutuosastolta
ja yritysosastolta. Leader-rahoitusten haku alkaa mahdollisesti syyskuun aikana.
Uudella ohjelmakaudella ei maaseutuosasto enää edellytetä maataloussidonnaisuutta, vaan pääsääntöisesti alle 10
henkilötyövuotta työllistävät yritykset kuuluvat maaseutuosaston tuen piiriin.
Maaseutuosasto voi myöntää tukea
• investointeihin mm. rakentaminen, koneiden ja laitteiden hankinta
• kehittämistukea mm. uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien tai palveluiden kehittämiseen
• käynnistystukea toiminnan laajentuessa työntekijöiden palkkaukseen enintään kahta henkilötyövuotta
vastaavasta palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista
Yritysosasto myöntää tuet kehittämisavustuksena samoihin kohteisiin kuin maaseutuosasto.
Tukihakemus pitää toimittaa TE-keskukseen ENNEN hankintojen aloittamista. TE-keskus lähettää kirjallisen
tiedotteen hankkeen saapumisesta, jonka jälkeen tehdyt hankinnat kuuluvat tuen piiriin.
OMAN YRITYKSEN PERUSTAMISKURSSI
Pohjanmaan TE-keskus järjestää oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneille
maksuttoman päiväkurssin
Kaustisella Kansanlääkintäkeskuksen auditoriossa lauantaina 6.10.2007 klo 9-17
Päivän aikana käsiteltäviä aiheita ovat mm.
• yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea
• yritysmuodot ja verotus
• markkinointi ja tuotekehitys
• toiminnan aloittamiseen liittyvät velvoitteet
• yritystalouden perusteet
Kouluttajana Raimo Ikonen Konsultia Oy:stä.
Ilmoittautumiset 4.10. mennessä Henrik Granqvist, puh. 050 312 8689 tai henrik.granqvist@te-keskus.fi.
Lisätietoja:

Kase-YPP/Sari Torppa Yritysneuvoja
Puh. 044 561 2154, sari.torppa@kase.fi

MEIDÄN PERHEESTÄ TUKIPERHE? - MINUSTA TUKIHENKILÖ?
Tukiperhe on tavallinen perhe, jolla on aikaa ja tilaa lapselle. Tukihenkilö voi olla lämmin ystävä ja auttaja, joka
jakaa lapsen tai nuoren kanssa yhteisiä iloja ja suruja. Tukiperheeltä/ tukihenkilöltä ei edellytetä sosiaali- tai
terveysalan koulutusta. Tukiperhe/ tukihenkilö on maallikkoauttaja, joilta/ jolta odotetaan myönteisyyttä,
joustavuutta ja sitoutuneisuutta sekä yhteistyötaitoja. Vaatimuksena kuitenkin on, että hän on täysi-ikäinen.
Tukiperhetoiminta ja tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja määräaikaista toimintaa lapsen ja hänen
perheensä tukemiseksi.

SINUA TARVITAAN!
Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lastensuojelun tukimuodoksi, jota tarjotaan perheelle silloin, kun
ongelmat eivät vielä ole kasvaneet hallitsemattoman suuriksi. Tukiperhe/ tukihenkilötoiminta on kuntien
sosiaalitoimien organisoimaa järjestelmällistä toimintaa.

Tyypillisiä syitä tukiperheen hankkimiselle ovat väsyminen yksinhuoltajana ja perhettä kohdanneet äkilliset kriisit
kuten avioero, työttömyys tai perheenjäsenen sairastuminen.
Tukiperhe/ tukihenkilö saa toiminnastaan paitsi elämänkokemusta myös pientä rahallista korvausta.
Perhetyön kehittämishanke ja Terveet eväät elämään -hanke järjestää yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa
koulutusta tukiperheiksi/ tukihenkilöiksi haluaville. Mukana ovat seuraavat kunnat; Halsua, Himanka, Kannus,
Kaustinen, Kokkola, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Perho, Toholampi, Veteli ja Ullava. Koulutuksen pituus on 21
tuntia, joka koostuu yhdestä viikonlopusta sekä kolmesta iltakoulutuksesta. Koulutuspaikkakunta on Kannus.
Koulutus on osallistujille ilmaista. Kouluttajina toimivat Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry:n kouluttajat sekä
paikalliset asiantuntijat.
Lisätietoja ja hakemuslomake koulutukseen oman kunnan sosiaalityöntekijältä. Hakuaika päättyy 26.9.2007.

Suomenselän kansalaisopisto Lestijärven opetus-ohjelma
syksy / kevät
110152 KAKSIRIVINEN HARMONIKKA
Yli-Lestin ala-aste jtv. la klo 12.00 - 14.14
Raimo Urpilainen
110161 PIANONSOITTO
Ala-aste
15 min/opp./vko
Veronika Ellilä ma, klo 15.00 - 16.15
Max. 5 oppilasta. Kausikortti ei korvaa maksua.

alk. 29.9.

18/24t
15/15€

alk. 24.9.

19/19€

110190, 110191, 110192, 110193 BÄNDIKURSSI
Ala-aste
ma klo 15.00 - ,
alk. 17.9.
13/19t /ryhmä
Harri Pekkarinen
15/15€
Ensimmäinen kokoontuminen ja soittoaikojen varaaminen Kirkonkylän ala-asteella ma 17.9. klo 18.00
110304 LASTEN TAITEEN PERUSOPETUS
Kuvaamataidon luokka
ke klo 15.00 - 18.15,
Ryhmä I ke klo 15.00 - 15.45 (v. 2000-2002 synt.)
Ryhmä II ke klo 16.00 - 17.00 (v. 1997-1999 synt.)
Ryhmä III ke 17.00 - 18.15
(v.1996 ja aiemmin synt.)
Niina Tiala
Kausikortti ei korvaa maksua. Ennakkoilmoittautuminen

alk. 26.9.

36/24t

30/21€

110326 POSLIININMAALAUS
Yläaste
jtv. pe klo 17.00 - 20.00,
Pirkko Aho

alk. 28.9.

24/20t
15/15€

110328 KERAMIIKKA/ LASITYÖT
Kuvaamataidon luokka
ti klo 17.45 - 20.45,
Irma Kokkonen

alk. 25.9.

40/32t
15/15€

27.9.

4t
5€

110412 SAMMALNALLE
Yläaste
to klo 18.00 - 21.00
Paula Tiala
Ennakkoilmoittautuminen 24.9.mennessä opistolle.
110431 KANKAANKUDONTA
Yli-Lestin ent. TB
jtv. ke klo 10.00 - 12.15,
Paula Tiala
110446 KANKAANKUDONTA
Syri
jtv. ke klo 12.00 - 14.15,

alk. 19.9.

18/24t
15/15€

alk. 26.9.

18/24t

Paula Tiala

15/15€

110448 KANKAANKUDONTA
Laasasen kiinteistö
jtv. ke klo 12.30 - 14.45,
alk. 19.9.
Paula Tiala
Kurssilla kudotaan kodintekstiilejä osallistujien toiveiden mukaan.

18/24t
15/15€

110475 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI/KÄYTTÖESINEIDEN
KORJAUS JA KUNNOSTUS SEKÄ PUU- JA METALLITYÖT
Yläaste
ti klo 17.45 - 20.45,
alk. 25.9.
Jussi Kokkonen
15/15€
Max. 10 henkilöä. Ennakkoilmoittautuminen 19.9. mennessä.

40/32t

110473 NIKKAROINTI
Yläaste, (tekninen lk)
ti klo 18.30- ,
Jukka Mätäsaho
Kurssin suunnitteluilta on ti 18.9. klo 18.30 yläasteella (tekninen lk).
110471 NEULO JA HUOVUTA
Keskuskoulu (tekstiilityön lk) ma klo 18.30 - 21.00,
Paula Tiala

alk. 22.10.

110406 JOULUASKARTELU, parafiinitähti
Yläaste (kotitalous lk) ke klo 18.00 - 21.00
Paula Tiala

5.12.

110604 ILMAISUTAITO
Yläaste,
Eeva Yli-Havunen
Paavo Paloranta

15t
18€
4t
5€

ke klo 18.00 - 19.30

alk. 24.10.

14/26t
15/15€

ke klo 18.00 - 19.30,

alk. 26.9.

20/24t
15/15€

830118 ILOISESTI IKÄÄNTYEN
Yläaste
ma klo 15.00 - 15.45
Aappo Mikkonen

alk. 24.9.

10/13t
9/9€

830120 NAISTEN LIIKUNTA
Yli-Lesti
ma klo 18.45 - 19.30,
Aappo Mikkonen

alk. 24.9.

12/13t
15/15€

830122 NAISTEN LIIKUNTA
Yläaste
to klo 18.30 - 19.15,
Aappo Mikkonen

alk. 20.9.

11/14t
15/15€

830123 VESILIIKUNTA
Kinnulan uimahalli
ti klo 15.45 - 17.00,
Hilkka Pasanen
Lisäksi osallistujat maksavat uimahallimaksun.

alk. 25.9.
15/15€

17/22 t

830169 KUNTOSALI
Syrin ala-aste
Aappo Mikkonen

alk. 27.9.

13/18t
15/15€

120310 ENGLANTI
Yläaste
Matti Pyhälä

to klo 19.30 - 20.30,

