Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

Tervetuloa
Lestin koulun ja päiväkodin
vihkiäisjuhlaan
(Lestintie 40, Lestijärvi)
la 21.5.2022 klo 13.30
Kahvitarjoilu klo 12.30-13.30
Tervehdysten vastaanotto klo 12.30-13.15
Ohjelma
Tervehdyssanat
Puhe
Alakoulun esitys
Juhlapuhe
Musiikkiesitys
Runoesitys
Huomionosoitukset
Kiitossanat
Yhteislaulu

rehtori/sivistysjohtaja Niko Aihio
Kunnallisneuvos Esko Ahonen
Tipi-Tii (K. Tuomisaari)
ministeri Antti Kurvinen
Minun Suomeni (T. Mikkola – T. Kiiskinen)
Yläkoulun oppilaat
Lestijärven kunnan edustajat
Kunnanjohtaja Anne Kurkela
Keski-Pohjanmaan Laulu (O. Metsola)
Säestys Salla Puputti

Mahdolliset muistamiset Lestin koulun
stipenditilille FI43 5471 1220 0007 61

Hyötyjäteasema
avoinna perjantaisin
ympärivuoden

klo 15.00 – 18.00
Lisätietoja: Millespakka Oy /
044 - 2844 183

Puutarhajätettä hyötyjäteasemalle
Lestijärven hyötyjäteasemalle on mahdollista tuoda puutarhajätettä (Risut, lehdet, ruoho yms.)
perjantaisin klo 15.00 - 18.00 Puutarhajätteelle on kyltillä varustettu oma piste.

KIRJASTO
Aukioloajat
Ma 12-18
Ti 10-15
Ke suljettu
To 11-18
Pe 10-15

Kirjasto mahdollisesti
suljettu 31.5.
Seuraa ilmoittelua

eMagz -aikakausilehtipalvelu
Kirjaston eMagz-palvelu on nyt käytettävissä etäyhteydellä! Palvelu mahdollistaa aikakauslehtien lukemisen tietokoneella. Tarvitset kirjautumiseen kirjastokortin, sekä pin-koodin. Palvelu löytyy osoitteesta anders.emagz.fi
Viddla -elokuvapalvelu
Nyt kirjastokorttisi on myös matkalippusi elokuviin! Viddla-striimauspalvelussa on laaja valikoima elokuvia ja
dokumentteja kaikenikäisille. Sinun tarvitsee vain mennä osoitteeseen viddla.fi, valita haluamasi leffa, klikata
Katso elokuva -painiketta, valita listalta Anders-kirjastot ja kirjautua sisään kirjastokorttisi numerolla ja PINkoodilla. Sitten voit vain nojata taakse ja nauttia näkemästäsi! Aikaa elokuvan katsomiseen on 48 tuntia. Kuukaudessa on mahdollista katsoa neljä elokuvaa ilmaiseksi.

Soiten yhteispäivystyksen numero
Soiten yhteispäivystyksen numero on 116117.
Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri.
Terveyskeskus:
puh. 040 804 2000
Hammashoitola:
puh. 040 804 2200
NordLab laboratorio ajanvaraus: puh. 020 619 8019

RUOKAJAKELU
to 19.5. klo 16 – 17
to 09.6. klo 16 - 17
to 30.6. klo 16 - 17
Helluntaiseurakunta
(Lestintie 37)

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja PohjoisPohjanmaalla numerosta 0800 93 377
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada
korvauksen
HUOM! Numero muuttunut 1.1.2022

Kunnantoimisto on SULJETTU
to 27.05.2022
kesällä 11.-29.7.2022

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Tapahtumien ajantasainen tieto löytyy facebookista ja instagramista
@lestijarven_vapaa_aikatoimi ja @visitlestijarvi
LIIKUNTA
UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ ti 10.5.
Unelmien liikuntapäivänä liikuntatoimi järjestää KOKO PERHEEN ULKOILUILLAN Lestin koulun pihaalueella klo 17.30 – 19.00. Liikunnallisia juttuja, niin lapsille kuin aikuisillekin. Pieni sade ei ulkoilua haittaa,
mutta kunnon vesisateella järjestetään temppurata liikuntasalissa.
YHTEISLENKKI Syrissä klo 19.00. Lähtö vanhan koulun pihalta. Lenkkiin yhdistetään roskien keräily. järj.
Syrin maa- ja kotitalousseura
MAASTOJUOKSU-CUP maanantaisin klo 18.30
ma 16.5. Syrin pururata
ma 23.5. kirkonkylän urheilukentän maasto
ma 30.5. Yli-Lestin pururata
Sarjat alle 3v – 13v. Ilmoittautumiset paikan päällä klo 18.15 mennessä. Maastojuoksut koostuvat kolmesta
osakilpailusta. Cupin jälkeen lasketaan osakilpailupisteet, jotka ratkaisevat sijoitukset. Vähintään kaksi osallistumista oikeuttaa cupin kokonaiskilpailun palkitsemiseen. HUOM! Juostavat matkat ovat lyhyitä.
SENIOREIDEN ULKOILUPÄIVÄ ma 30.5. klo 12.00 – 14.00
Senioreille suunnattu, mutta muillekin avoin ulkoilupäivä frisbeegolfradalla (Halsuantie 94). Ulkoilupäivän
ohjelmassa mm. Hyvän olon ABC - tietoa omaan liikkumiseen ja hyvinvointiin antamassa Satu KeskiPohjanmaan liikunnasta, lisäksi kevyt ulkojumppa ja venyttelyt, lenkki metsäpolulla, frisbeegolfiin tutustumista
sekä mukavaa yhdessäoloa. Istuinpenkkejä tuodaan alueelle ulkoilupäivän ajaksi. Voit valita vaikka kaikki aktiviteetit tai tulla vain nauttimaan ulkoilmasta hyvässä seurassa. Tarjolla pientä naposteltavaa! Mukaan tarvitset
säänmukaiset varusteet ja iloista mieltä! Pieni sade ei haittaa, mutta kovalla sateella tapahtuma perutaan. järj.
liikuntatoimi ja eläkeliitto
YLEISURHEILUKILPAILUT maanantaisin klo 18.30 alkaa 6.6.
Kesän muut kisaillat ilmoitetaan myöhemmin.
Kisoissa juoksu/kenttälaji. Sarjat alle 3v – 13v. Kaikki palkitaan!
LESTIN YMPÄRIPYÖRÄILY pe 8.7. klo 18.00
Pyöräiltävä matka on 42 km, josta noin puolet soratietä. Viidellekymmenelle (50) ensimmäiselle ilmoittautuneelle Lestin ympäripyöräily t-paita. Paidat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu: ennakkohinta
10 euroa 1.7. asti ja sen jälkeen 15 euroa. Ilmoittaudu mukaan Lestijärven kunnan nettikaupan kautta
https://lestijarvenkunta.johku.com/fi_FI/tapahtumat Maksu suoritetaan samalla kertaa ilmoittautumisen kanssa.
POLUT JA LAAVUT TUTUIKSI
Lähde tutustumaan Lestijärven polkuihin ja laavuihin mukavassa porukassa. Ensimmäinen retki tehdään ti 7.6.
Iso-Valkiaiselle. Yhteislähtö kunnantoimiston parkkipaikalta klo 17.45 tai voit ajella suoraan polun lähtöpaikalle. Käveltävä matka on noin 800 metriä, joten soveltuu myös lapsiperheille. Reitin alku hieman kivikkoista,
mutta muuten pitkoksia. Omat eväät mukaan sekä säänmukainen vaatetus! Seuraavat retket: su 10.7. klo 18 Valkeinen, su 21.8. klo 15 Pyssykallio ja 3.9. klo 14 Lehtosenjärvi. Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua!

LIIKUNTAKAMPANJAT
KYLIEN VÄLINEN KESÄLIIKUNTAKAMPANJA 1.5. - 31.7.2022
Kampanjaan voi merkitä pyöräilyn, kävelyn, juoksun, sauvakävelyn, rullaluistelun/-hiihdon tai muun ulkoliikunnan, joka on kestoltaan vähintään 30 minuutta. Pyöräily merkitään kilometreinä ja muu ulkoliikunta rastilla.
Kampanjaan voit osallistua merkitsemällä liikuntasuorituksesi
a) kuntatiedotteen mukana tulevaan liikuntakorttiin. Liikuntakortteja saa myös kirjastosta.
b) suoritusvihkoihin, jotka löytyvät alla mainituista paikoista. Suoritusvihkoihin merkitään oma nimi, kylä,
liikuntasuoritus.
Kampanjan päätyttyä lasketaan kaikki suoritukset ja katsotaan kylän asukaslukuun suhteutettuna, mikä kylä on
liikkunut aktiivisimmin kesän aikana. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan mm. tuotepalkintoja.
Yli-Lesti:
Ojalanperän risteys ja Hietalantien risteyksessä (ent. Teboilin risteys)
Paranta:
Parannan risteyksessä hyvinvointipolulla
Änäkkälä:
hyvinvointipolulla
kirkonkylä:
kirjaston postilaatikkorivissä ja rantaraitilla venesatamassa
Syri:
vanhan koulun postilaatikkorivissä ja Toholammintie 800 (bussipysäkillä)
Niemi:
Niementien risteys (kuntislaatikko)
LAJIKOKEILUILTA ke 29.6. klo 17.00 alkaen
Tule kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin kesälajeihin. Lajeina mm. suppailu, vesijuoksu, rantajumppia, jousiammuntaa jne. Lajit täydentyvät touko- kesäkuun aikana. Jos sinulla on tarjota jotain ohjausta tai lajikokeiluja
välineillä tai ilman, niin ota rohkeasti yhteyttä 050 4437023 / vapaa-aikatoimi. Myös paikalliset hyvinvointialan
yrittäjät ovat tervetulleita esittelemään palveluitaan.
TALVILIIKUNTAKAMPANJA
Tammi – maaliskuun aikana suoritusvihkoihin merkittiin 1122 hiihtosuoritusta ja hiihtokilometrejä kertyi 15 804
km, joista kunnan ylläpitämillä laduilla 10 213 km. Suosituin latu oli retkilatu, jossa hiihdettiin 5032 km. Muita
ulkoliikuntasuorituksia merkittiin yhteensä 421. Aktiivisinta oli tänäkin vuonna Parannan kuntolaatikolla. Lämmin kiitos kaikille suorituksia merkanneille ja iso kiitos myös laduntekijöille!
Arpaonni suosi seuraavia:
lahjakortti
Heli A-K
tekninen t-paita
Jonna R.
urheilusukkia
Vuokko N.
kahvipkt + makkaratikku
Harri T.
tuubihuivi
Helena R.
kahvipkt
Marketta S.
Onnea voittajille! Palkinnot voi hakea kirjastosta toukokuun aikana.
KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON KUNTIEN ULKOLIIKUNTAKAMPANJA
Kampanjassa kisattiin kuntien kesken, mikä kunta liikkuu eniten suhteessa väkilukuunsa.
Maaliskuun hiihtokampanjan tulokset:
1. Halsua 75min/asukas (44 osallistujaa)
2. Lestijärvi 71min (28 osallistujaa)
3. Perho 33min (52 osallistujaa)
4. Veteli 28min (51 osallistujaa)
5. Toholampi 22min (30 osallistujaa)
6. Kaustinen 11min (30 osallistujaa)
Osallistujien kesken arvotun 200 euron lahjakortti meni Perhoon. Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille!
Lestijärven osallistujien kesken arpaonni suosi seuraavia: lahjakortti Olli P., t-paita Erkki J. ja kahvipkt Paula T.
Onnea arvonnassa voittaneille! Voitot voi hakea kirjastosta toukokuun aikana.
NUORISO
Tulossa
KESÄKERHO 6-12v Lestin koululla 6. – 17.6. Kesäkerhosta tiedotetaan myöhemmin Wilman kautta ja vapaa-aikatoimen sosiaalisissa medioissa.

KULTTUURI
KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON NUORISOTOIMIEN PIIRUSTUSKILPAILUN TULOKSET
aihe: Tulevaisuuden lemmikkini
Lestijärvelle ei tänä vuonna menestystä tullut, mutta Lestijärven kulttuuritoimi palkitsee jokaisesta sarjasta kolme piirustusta. Palkinnot toimitetaan koulun kautta.
Lestin koulun oppilaiden kilpailupiirustuksista näyttely Lestijärven kirjastossa 24.5 asti. Tervetuloa!
Roskahaaste PIENTAREET PUHTAAKSI 9. – 15.5.
Siivoillaan kylien pientareet puhtaiksi. Yhteiset roskienkeruuillat kylillä seuraavasti:
ti 10.5. klo 18.00 Yli-Lestillä, kokoontuminen työväentalolle järj. Yli-Lesti-seura
ti 10.5. klo 19.00 Syri, kokoontuminen vanhalle koululle järj. Syrin maa- ja kotitalousseura
Jos et pääse yhteisiin iltoihin, niin voit kyseisen viikon aikana keräillä roskia omaan tahtiin.
Kaikkien osallistujien kesken arvontaa! Jokainen kerätty roskapussi on yksi arpa. Kylien yhteisissä illoissa täytetään arpalaput ja itsenäisesti roskia keräävät voivat ilmoittaa nimensä ja kerättyjen pussien määrän netissä (linkki
tähän). Muistetaan pitää pientareet puhtaina jatkossakin!
YMPÄRISTÖTAITEEN SUUNNITTELUILTA to 12.5. klo 18.00 alkaen kirjastolla
Tule mukaan suunnittelemaan helposti toteutettavaa taidetta Lestijärven kyläkuvaan. Taidetta voidaan tehdä
neulomalla/kutomalla/virkkaamalla, istutuksilla, puusta työstettynä, kierrätysmateriaaleista jne. Ensimmäisellä
kerralla suunnitellaan mitä kivaa tehtäisiin ja kuinka toteutetaan. Silloin ei tarvitse olla materiaaleja ja välineitä
mukana, mutta kivoja ja hauskoja ideoita saa tuoda. Mukaan suunnitteluun ja toteutukseen ovat tervetulleita
kaikki kuntalaiset ja kesälestiläiset iästä riippumatta.

KUNTALAISTEN ILTASUMPIT to 9.6. klo 18.00 museolla
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ideoimaan tulevaa. Paikalla mm. kunnanjohtaja Anne Kurkela.
Rentoon yhteiseen kahvitteluhetkeen ovat kaikki tervetulleita, joten nähdään siis museolla!
PAIKALLISHISTORIA
LESTIN KYLIEN SYNTY –tarinoita ja historiaa osa 1 ti 31.5. klo 18.00 – 20.00 museolla
Illan aikana keskustellaan Lestin kylien synnystä viiden ensimmäisen kylän osalta; Muhola, Kiiskilä, Pietilä,
Hirvinen ja Niemi. Osallistujat voivat tuoda myös vanhoja valokuvia kyliltä.
Lestin kylien synty -tarinoita ja historiaa osa 2 järjestetään ti 14.6. klo 18.00 museolla. Silloin tarinoidaan
seuraavista kylistä.

KIRJASTO
NÄYTTELYT
Mervi Puolivälin Satumaista luontoa –taidenäyttely 31.5. asti. Tule tutustumaan upeisiin tauluihin kirjaston
aukioloaikoina.
Kaustisen seutukunnan ja Perhon nuorisotoimien piirustuskilpailu: Tulevaisuuden lemmikkini
Lestin koulun oppilaiden kilpailutöistä näyttely kirjaston lehtisalissa 24.5. asti.
Suomenselän kansalaisopiston posliini- ja savipiiriläisten kevätnäyttely 16. - 31.5.

Suomenselän kansalaisopisto
Koirien perustottelevaisuuskurssi
Torstaisin klo 19–20.15. 9.6. saakka. Kouluttajana Miia Hiironen.
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat opettaa koiralle arkipäivän taitoja, saada lisää tietoa ja taitoa
liittyen koirankoulutukseen ja käsittelyyn, kurssille tulo ei vaadi aikaisempaa osaamista. Kurssilla harjoitellaan mm. istumista ja paikallaan oloa, katsekontaktia, kiertämistä, sivulle tuloa, seuraamista, ohituksia ja
vetämättä hihnassa kulkemista, seisomista, seisomaan jättöä, maahan menoa istumasta sekä seisomisesta,
liikkeestä maahan menoa, paikallaan makuuta, luokse tuloja, luopumisia sekä erilaisia aktivoinnin kannalta
hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua, hyppyä, kierimistä. Puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja
vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssimaksu 15 euroa. Kysy opistolta onko vielä vapaita
paikkoja. p. 044 4596261

SUN AVUX OY – JÄTEKULJETUKSEN ASIAKKAILLE
Jäteastioiden tyhjennyshintoihin tulee 1,50 € korotus johtuen kuljetushinnan noususta. Tämä
korotus koskee kaikkia jäteastioita, säkkejä, kuutio- ja kilometrihinnalla laskutettavia. Hinnankorotus tulee voimaan 1.5.2022 alkaen ja kestää 30.9.2022 asti. Tämä korotus johtuu korkeasta
polttoaineen hinnasta. Jos kuljetushinnan korotukset jatkuvat pidemmälle tai tulee muita muutoksia, niin ilmoitamme asiasta viimeistään syyskuun kuntatiedotteessa.
Jos asiaan liittyviä kysymyksiä ilmenee, voit ottaa yhteyttä puhelimitse.
Soittoaika on klo 8-19 joka päivä.
Ari Luotoniemi, Sun Avux Oy
p. 0400-758333

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS
SIIVOUSTALKOOT MUSEOLLA Keskiviikkona 1.6.2022 Aloitamme klo 17.00. TERVETULOA saattamaan museoalue edustavaan kesäkuntoon. Talkooväelle on tarjolla kahvia ja makkaran paistoa.
MUUTA TIEDOTETTAVAA
 Kotiseutuyhdistyksen kevätkokous on museolla perjantaina 20.5. 2022 klo 18.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Sitä ennen on johtokunnan kokous klo 16.30 museolla.
 Museo ja museokahvila avataan yleisölle juhannuksen jälkeen maanantaina 27.6. Oppaana toimii Noora Nyberg

Lestijärven Hevosystäväin seuran
KEVÄTKOKOUS
torstaina 19.5.2022 klo 18.00 YliLestin työväentalolla
TERVETULOA!

.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.
Pienpetokilpailu yhdistyksen jäsenille päättyi huhtikuun loppuun. Ilmoittakaa saaliinne 9.5. mennessä puheenjohtajalle p. 0405903576 (1 piste/pienpeto). 3 eniten pisteitä kerännyttä palkitaan Eräkellarin lahjakorteilla.
Metsäkaurispukin kevätmetsästyksestä päätettiin talvikokouksessa. Yhdistyksen alueella saa metsästää 5
kpl metsäkaurispukkia 16.5.-15.6. välisenä aikana. Jäsenen kiintiö on 1 pukki/jäsen.(Huom! koko kauden
kiintiö 3 kaurista/jäsen) Kaadosta tulee ilmoittaa välittömästi puheenjohtajalle ja ennen kaatoa varmistaa,
että lupia on käytettävissä. Kaadosta tulee ilmoittaa lain mukaisesti Riistakeskukselle 7vrk:n kuluessa Oma
Riistassa tai netistä saatavalla lomakkeella. Huom! Rihlatulla aseella ammuttaessa, tulee metsäkauriin
(vähintään) ampumakoe olla voimassa. Lisäksi huomioitavaa, että autoa hyväksi käyttäen metsästys on
laitonta ja siihen tullaan puuttumaan tarvittaessa.
Riistapeltojen tekoon yhdistys hankkii siemeniä, ja lannoitteita on hankittuna. Yhdistyksellä on myös lapiorullaäes peltojen muokkaamiseen. Riistapelto kannattaa kylvää kesäkuun puolivälissä lämpimään maahan, jotta kasvit lähtevät nopeasti kasvuun eikä tuholaisista ole vaaraa.
Koiranäyttely järjestetään lauantaina 28.5. urheilukentällä. Jäseniä tarvitaan järjestelyihin lauantaina ja
näyttelykentän pystyttämiseen jo perjantaina. Näyttelypalaveri 9.5. ampumaradan kämpällä klo 18. Kaikki
mukaan järjestämään onnistunut näyttely.
Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa. Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa heti havainnon tehtyä suurpetoyhdyshenkilöille. Havainnot tärkeitä, mikäli aiotaan saada suurpedoille poikkeuslupia. Erityisesti pihakäynnit
ja pentuehavainnot ovat tärkeitä. Lista yhdyshenkilöistä www.riista.fi -sivulla.

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry
Tiedotuksia tilaisuuksista ja tapahtumista toukokuun aikana Lestijärvellä:
Lestijärven kunta, Kansalaisopisto, Seurakunta, useat Lestijärven Yhdistykset ja Yritykset
järjestävät erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joista on mainintoja tässä kuntatiedotteessa.
Lestijärven eläkeliittolaiset osallistuvat tapahtumiin vointinsa ja mielenkiintonsa mukaan:
- Pientareet puhtaaksi-kampanja: koko viikko 9.5-15.5.22.
- Diskoland- muistelot ja Ympäristötaiteen palaveri 12.5.22 klo 17 ja 18 kirjastossa.
- Karhunpiilon talkoot 14.5.22 klo 9. Lähtö Yli-Lestiltä.
- Kansalaisopiston Kevätnäyttely Lestin kirjastossa alkaa 16.5.22. Avoinna kirjaston ollessa auki.
- Lestin koulun vihkiäiset 21.5.22 klo 12.30.
- Lounasravintola Peurantähden avajaiset 30.5.22 (ma-pe 11-13.30) Lestintie 6c .
- Senioreiden ulkoilupäivä 30.5. 22 klo 12 Frisbeegolfradalla. Tutustumista ja opastusta eri
liikuntamahdollisuuksiin Lestijärvellä. Lopuksi makkaranpaistoa ja kahvit. Kimppakyydit.
- Lestin kylien synty- tarinoita ja historiaa 31.5.22 klo 18 Kotiseutumuseolla.
- Museoalueen siivoustalkoot 1.6.22 klo 17.
- Seurakunnan siivoustalkoot, aika ilmoitetaan seurakuntatiedotteessa.

Muita tilaisuuksia:
-Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin Karaokemestaruuskilpailut Himangalla 18.5.22
-Tulossa Perinteiset Piirin Rantaongintakisat Lestillä 7.7.22.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN!

Lestijärven tuulipuiston hankekuulumiset
Haluamme pitää lestijärveläiset ajan tasalla tuulipuistohankkeen etenemisestä. Löydät tästä kuntatiedotteesta hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisäksi hankkeeseen
voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.ox2.com/fi/lestijarvi.

Mitä hankkeessa
tapahtuu tällä hetkellä?











Voimalaperustusten suunnittelu
jatkuu.
Teiden, sisäverkon ja voimaloiden
nostokenttien suunnittelutyöt jatkuvat.
Kosolankankaan puuston poisto
on käynnissä ja työ valmistuu toukokuun aikana. Alueen kiviaineksen käsittelytyöt aloitettiin huhtikuussa.
Hittisennevan sijoittelusuunnitelman tekeminen jatkuu. Suunnitelma valmistuu toukokuun aikana.
400 kV:n voimajohtolinjan pylväiden perustustyöt ovat käynnissä ja
noin
70 % perustuksista on tehty.
Sähköasemien ja päämuuntajien
suunnittelu jatkuu.

Tervetuloa työmaatoimiston avoimiin
oviin 12.5.!
Onko sinulla kysyttävää hankkeesta tai haluaisitko tulla juttelemaan vapaamuotoisesti
työmaajohdon kanssa?
Järjestämme työmaatoimistollamme avoimet
ovet kerran kuussa. Ensimmäinen tilaisuus
on 12.5. klo 17.30–18.30. Työmaatoimisto
sijaitsee Yli-Lestin vanhan koulun pihalla,
osoitteessa Lestijärventie 969 A. Nähdään
siellä!
Lestijärven hanke lyhyesti:
Lestijärven tuulipuistohanke koostuu Kosolankankaan, Hittisennevan ja Iso-Kortenevan
alueista. Hanke käsittää 69 tuulivoimalaa.
Tuulipuiston lisäksi hankkeeseen kuuluu
uuden Eltonevan sähköaseman sekä 110
kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtolinjojen
rakentaminen sähkönsiirtoa varten. Tuulipuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa
sekä 28 kytkinasemaa.
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Jommi Tervo, jommi.tervo@ox2.com

Meistä lyhyesti:
Hankkeen toteuttajana toimii uusiutuvan energian yhtiö OX2, joka kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja
sekä aurinkovoimapuistoja. Olemme ottaneet johtavan aseman laajamittaisen maatuulivoiman rakentajana toteutettuamme 17 viime vuoden aikana noin 3,2 GW tuulivoimaa Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan. Suomessa
olemme toteuttaneet avaimet käteen -periaatteella kymmenen tuulivoimahanketta ja operoitavanamme on tällä hetkellä 13 tuulipuistoa. Lisätietoja: www.ox2.com/fi

PÄÄTUKIHAKEMUKSIA VOI JÄTTÄÄ VIPU-PALVELUSSA 5.5.2022 ALKAEN
Päätukihaku avataan Vipu-palvelussa torstaina 5.5.2022. Hakemus on jätettävä viimeistään 15.6.2022.
KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tarvitaan, jos
aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä suomeksi että ruotsiksi).
https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675?gclid=EAIaIQobChMIxLrapCX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYASAAEgLd6vD_BwE
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskun testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
Lestijärvi
9.6. klo 12.00 - 15.30
Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Toholampi
9.6. klo 09.15 –11.00
ABC-kylmäaseman sorakenttä
Kasvinsuojeluruisku tulee testauttaa vuoden 2020 loppuun saakka 5 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan 31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan 31.12.2025 mennessä.
Vuoden 2021 alusta lähtien ruisku tulee testauttaa 3 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan 1.1.2021,on
testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024.
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suojattu. Ruiskussa tulee olla 200
litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen hinta on 210 € (alv 0 %).
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.
TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022. Perusteet ovat nuori viljelijä, uusi viljelijä, tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen, ympäristötuen 20-vuotisen erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja tuomioistuimen päätös/hallinnollinen määräys.
Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät varantohakemukset ja tekevät
hakemuksista päätökset. Hakemus tehdään lomakkeella 289.
TURVEPELLOISTA KERÄTÄÄN UUTTA TIETOA VALTAKUNNALLISELLA MAASTOKARTOITUKSELLA
Tänä keväänä alkaa maastokartoitus, jonka avulla selvitetään turvepeltojen sijaintia ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on tunnistaa maataloustuotannolle välttämättömät turvepellot.
Tulosten pohjalta viljelijöille tarjotaan keinoja turvepeltojen hiilen hajoamisen vähentämiseen ja ilmastokestävän maatalouden edistämiseen. Maastotyökierroksia varten maanomistajilta haetaan maastotyöluvat maalis–kesäkuussa.
Luonnonvarakeskuksen tiedote 21.3.2022

Yli-Lesti-seura r.y.
Karhunpiilon talkoot la 14.5.2022
Karhunpiilossa siivotaan rakennuksia ja siistitään ympäristöä sekä mahdollisesti maalataan
saunarakennusta. Yhteislähtö Yli-Lestin työväentalon pihalta klo 9, mutta muuhunkin aikaan voi tulla.
Omat työvälineet mukaan. Talkoolaisille tarjotaan mm. makkaraa, virvokkeita ja pientä syötävää . Jos
sataa, niin talkoot siirtyvät toiseen ajankohtaan.
Neljän tunnin talkoista saa maksuttoman yöpymisen Karhunpiilossa. Lisätietoja puh. 044-063
8342/Marketta.
Yli-Lestin tienvarsien siivoustalkoot tiistaina 10.5. klo 18
Kokoontuminen Yli-Lestin työväen pihalla, josta sovitaan siivouskohteet. Jos tämä aika ei sovi, niin
ilmoita Marketalle, minkä alueen olet siivonnut. Tarjotaan roskien keräyspussit sekä pikkupalkkiot
kerääjille . Lisätietoja puh. 044-0638342/Marketta
Yli-Lesti-seuran jäsenmaksu 2022 on 5 euroa / yli 15-vuotias henkilö
Yli-Lesti-seura r.y. on Lestijärvellä toimiva poliittisesti sitoutumaton kyläyhdistys, joka edistää kotiseudun
aineellista ja henkistä kehitystä sekä toimii viihtyisyyden edistäjänä.

Viime vuosien suurin haaste oli Parannan uimarannalle leikkikeskuksen, keinujen, penkkien,
rantalentopallokentän sekä infokojun toteuttaminen. Lisäksi yhdistys on tukenut rahallisesti
paikkakunnan muiden yhdistysten hankkeita (mm. frisbeegolf, Peuran Polun kunnostaminen).
Jäsenetuna saa 10 euron alennuksen Karhunpiilon vuokraan.
Jäsenmaksu (5 e/henkilö) maksetaan tilille:FI91 5471 1240 0074 08. Saaja:Yli-Lesti-seura r.y.
Viitetietoihin merkitään jäsenten nimet.

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli,
kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.

Syntipukista suunnannäyttäjäksi - Maaseudun uusi rooli?
KASE MAURO -hankkeen loppuseminaari 11.5.2022 klo 13-15 Toholammin kunnan Kulttuurisalissa. KASE
MAURO -Hankkeen tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva Kaustisen seutukunnan alueella uusiutuvan
energian mahdollisuuksista ja rakentaa strategista kehittämispolkua kohti vuotta 2030. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa kaustisenseutu.fi > tapahtumat tai qr-koodilla:

Lisätietoja:
Timo Pärkkä, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi, p. 040 757 351904
0 757 351

