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Tarjouspyyntö latujen teosta talvikaudelle 2022-2023 sekä 

pienimuotoisista latujen pohja- ja kunnostustöistä 
 

Lestijärven kunta pyytää tarjouksia hiihtolatujen pienistä pohja- ja kunnostustöistä sekä latujen teosta 

tarjoajan omalla moottorikelkalla/latukoneella niin, että lopputulos on laadukas. Tarjous pyydetään ajalle 

1.11.2022 – 31.4.2023. Tarjouksen voi tehdä myös yksittäiseen kohteeseen. 
 

Mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä (1) kaudella tilaajan ja tarjoajan yhteisestä sopimuksesta. 
 

Kunnossapidettävät ladut: 

1) Yli-Lestin valaistulatu 5 km (perinteinen ja vapaa) sisältää ladut 0,5 km, 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km 
2) retkilatu noin 10 km suuntaansa (perinteinen) 

3) jäälatu noin 8 km (tarvittaessa latu myös Laavusaareen) 

Latujen kunnossapito suoritetaan ainoastaan tilaajan toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti. Kunnossapito-

suunnitelmaa päivitetään yhdessä tilaajan ja tarjoajan kanssa.  

Retkilatu tulee olla kunnostettu aamusta, mikäli sääolosuhteet sen sallivat.  

Yli-Lestin valaistu latu tulee olla kunnostettu mahdollisimman pian lumisateen jälkeen. Valaistulla ladulla 

tulee olla sekä perinteinen että vapaan hiihdon latu.  

Jäälatu kunnostetaan, mikäli jää- ja lumitilanne sen sallivat. Laavusaaren latu kunnostetaan tarvittaessa. 
 

Syksyllä latujen teko aloitetaan heti ensilumen tultua, tilaajan kehotuksesta.  

Tarjoaja on velvollinen tutustumaan etukäteen reittiin sekä tarjouspyyntöön. 
 

Latujen kunnostus tulee päivittää kunnan liikuntapalvelujen fb-sivulle yhteistyössä vapaa-aikaohjaajan 

kanssa. 
 

Tarjouspyyntö liitteineen löytyy Lestijärven kunnan nettisivuilta kohdasta ajankohtaiset 

https://lestijarvi.fi/ 
 

Tarjoukset tulee jättää perjantaihin 21.10. klo 14.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen 
 

Lestijärven kunta 

Lestintie 39 

69440 Lestijärvi 
 

Tarjouksen sisältävän kuoren päälle merkintä ”latujen kunnossapito”.  

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjoukset. 

 

Lisätietoja: 

Niko Aihio, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja 

0440 540 839, niko.aihio(at)lestijarvi.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULKINEN TIEDOTE 

Jaetaan kaikkiin 

talouksiin 

 
 

https://lestijarvi.fi/


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 

 

TILAA Kelan korvaama taksimatka Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla numerosta 0800 93 377 
 
Vain tästä numerosta tilatusta matkasta voit saada 
korvauksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 

 

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

 

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.  

RUOKAJAKELU 
 

13.10. klo 16.00-17.00 
27.10. klo 16.00-17.00 
Helluntaiseurakunta 
(Lestintie 37) 

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 PIN-
koodilla. Sitten voit vain nojata taakse ja nauttia näkemästäsi! Aikaa elokuvan katsomiseen on 48 tuntia. 
Kuukaudessa on mahdollista katsoa viisi elokuvaa ilmaiseksi. 
 



       Vapaa-aikatoimi 
              liikunta – nuoriso – kulttuuri 

@lestijarven_vapaa_aikatoimi @visitlestijarvi 

 

 

 

LIIKUNTA 

LASTEN LIIKKARI ma klo 17.00 – 17.45 liikuntasalissa 

Lasten liikkari on suunnattu 3-6-vuotiaille. Sisältää mm. motoristen taitojen harjoittelua, temppuilua ja leikkejä. 

Ohjaajana Elina Latonen. Syyskausi 5.9. – 28.11.(ei viikolla 42 ja 43). Syyskauden osallistumismaksu 10 € / lapsi. Vielä 

mahtuu mukaan! 

 

TOTAL BODY maanantaisin klo 18.00 – 19.00 liikuntasalissa (Ryhmä täynnä!) Vapaista paikoista ilmoitetaan aina 

maanantaisin vapaa-aikatoimen facebookissa sekä instagramin tarinoissa. 

 

AVOIMET KUNTOSALIVUOROT tiistaisin, ei ohjausta 

klo 18.00 naisten vuoro 

klo 19.00 miesten vuoro 

Kävijöillä tulee olla henkilökohtainen kuntosalikortti. 

 

LOKAKUUN KUVASUUNNISTUS 

Lokakuussa joka lauantaiaamu julkaistaan kuva Lestijärven retkikohteesta. Tunnista kohde, lähde retkeilemään ja 

nappaa kuva itsestäsi kyseisestä kohdasta. Kuvassa ei tarvitse näkyä kasvoja, jos et halua. Julkaise kuva  

Visit Lestijärven kyseisen fb-julkaisun kommentteihin tai instagramissa tägäämällä @visitlestijarvi tai lähettämällä kuva 

WhatsAppilla vapaa-aikatoimen numeroon 050 4437 023 (muista viestiin laittaa osallistujan nimi). Marraskuussa 

arvotaan kaikkien kuvia jakaneiden kesken mm. pikkujouluruokailu riistaravintola Pikku Peuraan, Saluuna Parilan 

pizzalahjakortti, Paulankan villatumput tai merinovillainen tuubihuivi, Hieronta siskon jumppa-alustat sekä 

retkeilytuotteita. Mukavia retkeilyhetkiä! 

 

LASTEN LIIKUNTAKAMPANJA 1.– 31.10. 

Lasten liikuntakampanjan osallistumislappuja on jaettu koulun ja päiväkodin kautta ja niitä voi hakea myös kirjastosta. 

Kampanja-aika on koko lokakuun ja lappu palautetaan viimeistään pe 4.11. joko koululla opettajille, päiväkodilla 

hoitajille, kirjastoon tai lähettämällä kuva vapaa-aikaohjaajalle 050 4437023. Osallistujien kesken arvontaa! 

 

SYKSYN KUNTOKAMPANJA 1.9. – 30.11. 

Perinteinen kuntokampanja on käynnissä taas! Kuntokortti on tullut syyskuun kuntatiedotteen mukana ja niitä voi hakea 

myös kirjastosta. Kuntokorttiin merkitään väh. 30 min kestävä yhtäjaksoinen liikuntasuoritus. Kuntokortit palautetaan 

9.12. mennessä kunnantoimistolle tai kirjastoon. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä muita 

tuotepalkintoja.  

 

KESÄN LIIKUNTAKAMPANJA 1.5. – 31.7.2022 

Kesän aikana pyöräiltiin yhteensä 13 151 km (vuonna 2021 pyöräilykilometrejä kertyi 14 658 km). 

 Yli-Lesti  8 266 km (9 598 km)     

kirkonkylä  4 594 km (4 171 km)    

Syri     291 km  ( 889 km )     

Suluissa edellisen vuoden suoritukset. 

Aktiivisimmat liikkujat olivat Ojalassa. Siellä kirjattiin eniten suorituksia. 

 

Arvonnassa onni suosi seuraavia  

        lahjakortti                    Susanna Kuorikoski                    Muumi juomapullo      Helmi Salo       

        tekninen t-paita            Viola Haaponiemi                       Heijastin valjaat          Helena Rauhala 

        tekninen t-paita            Olli Pirkkanen                    kahvipaketti                Raija Änäkkälä  

        LED-pipo                   Paavo Pihlainen                           kahvipaketti                Sirkka Tuikkanen 

Onnea voittajille! Voitot voi hakea kirjastosta lokakuun aikana. 

 

Kuka kulkee pisimmälle? –liikuntakampanja 1.-30.11.2022 
Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet sekä Perho järjestävät yhdessä kilpailun siitä, mikä kunta liikkuu 

pisimmälle. Liikuntakortti tulee tämän kuntatiedotteen mukana ja lisää kortteja voi hakea Lestijärven kunnantoimistolta, 

kirjastosta ja kuntosalilta. Palautus 7.12. mennessä kirjastolle. Mikäli kirjasto on kiinni, niin voi tipauttaa 

palautusluukusta. 

     

 

 



 

NUORISO 

NUOPPARI 3-6 –luokkalaisille maanantaisin klo 12.45 – 14.30. Vapaaehtoinen välipala 1,50 tai välipalapassi 10 € 

(sis. 7 välipalaa). 

NUOPPARI YLI 13V keskiviikkoisin klo 18.00. 

 

LASTEN KERHO 1-4lk:lle tiistaisin klo 13.00 – 14.30 kirjastossa 

ti 11.10. leffatuokio 

syyslomaviikko 

ti 25.10. leffatuokio 

ti    1.11. askartelua 

ti    8.11. askartelua 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan somekanavissa. 

 

ASKARTELU- / KÄSITYÖPAJA 4-6 -luokkalaisille tiistaina klo 14.45 – 16.00 nuopparilla. 

Eväitä voi ottaa mukaan!  

 

JOULUKORTTIPAJA MA 17.10. klo 11.00 – 18.00 kirjastossa tai koululla 

Paikka tarkentuu osallistujamäärän mukaan. Tule valmistamaan yksilöllisiä joulukortteja stanssaamalla, leimaamalla tai 

perinteisesti leikkaa-liimaa tekniikalla. Materiaaleja voi ostaa paikan päältä tai tehdä omista materiaaleista. Pajamaksu 2 

€, sis. musteiden, leimojen, stanssien, leikkureiden, ym. käytön. Ilmoittautumiset viimeistään pe 14.10. vapaa-

aikaohjaajalle 050 4437023. Alle 10v huoltajan kanssa. Omat eväät mukaan!  

 

SYYSLOMARETKI DUUDSONIT ACTIVITY PARKIIN JA IDEAPARKIIN SEINÄJOELLE TI 18.10. 

Lähtö:  Toholampi klo 8.00 

 Kauppisen huoltoaseman risteys klo 8.30 

 Halsua klo 9.00 

Paluu: Seinäjoelta takaisin lähdetään klo 17.00. 

Reissun hinta:  yli 12 vuotiaat 10 € ja alle 12vuotiaat 5 € (alle 12v huoltaja mukaan) 

Sähköinen ilmoittautuminen 12.10. mennessä. Linkki ilmoittautumiseen löytyy mm. vapaa-aikatoimen fb:sta 

retkijulkaisusta. 

 

KULTTUURI 

LESTIN KYLIEN HISTORIA viimeiset tarinaillat seuraavasti 

ti 11.10. klo 18.00 Lestin koululla osa 7, kylät Lappi ja Myllykangas historiasta 

ti 25.10. klo 18.00 Lestin koululla osa 8, kylät Kangasvieri, Niemilä ja Kukkola 

ti 8.11. klo 18.00 Syrin vanhalla koululla osa 9, kylät Syrjä, Lintilä ja Savela. 

Osallistujat voivat tuoda myös vanhoja valokuvia näytille. Tervetuloa tarinoimaan ja muistelemaan! 

järj. Lestijärven kunta ja Lestijärven kotiseutuyhdistys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS ry 

Kokouksia: 

– Lestijärven Eläkeliiton Syyskokous to 20.10.22 klo 13 valtuustosalissa. Tervetuloa! 

              Kahvitus alkaa 12.30. Kokouskutsu kuntatiedotteessa. 

– Piirihallituksen kokous ja joululehtien jako 31.10.22. Kaustinen. 

      -     Piirin Syyskokous 17.11.22 klo 11-  Pietarsaaren srk-koti 

Liikuntaa: 

– Kansalaisopiston Iloisesti ikääntyen koulun liikuntasalissa  maanantaisin klo 16- 

– Kansalaisopiston ohjatut kuntosalivuorot  koululla 70+  ke 12-13 ja 60+  ke 13-14 

– Yli-Lestin Aamuvirkeät kävelyt tiistaisin ja torstaisin klo 8- 

Koulutus:     

      -    Digi-laitteiden käytön opastus jatkuu 13.10.  ja 27.10. valtuustosalissa klo 12-- 

           Tule opettemaan oman tietokoneen, tabletin tai älykännykän käyttöä. Mahdollisuus myös 

            henkilökohtaiseen tukeen. Tervetuloa varaamaan aika. 

      -    ESeniorikoulutus/Soite 18.10.22 klo 8-11(aika voi muuttua) Kaustinen kunnantalo 



 
 
 
 
7.10. 72 tuntia varautuminen - TEAMS-luento. 
Omatoimisen varautumisen koulutus. Ilmoittaudu ennakkoon  (6.10. mennessä) ja ilmoita samalla oma 
sähköpostiosoitteesi, niin pääset seuraamaan luentoa, vaikka kotisohvaltasi. p. 044 4596261 

 
Ti 11.10.  Korjausavustusinfo - Varaudu vanhuuteen, oma koti kuntoon! 
Klo 12 alkaen Lestijärven kunnantalon valtuustosalissa. Vanhustyön keskusliitosta Timo Haakana 
tulee kertomaan aiheesta. 
Korjausneuvonta on maksutonta yli 65-vuotiaille. Tervetuloa! 
 
Bändileiri ja yksityisopetus viikonloppuihin tullut muutoksia!  
Viikon 41 bändileirit ja soittotunnit siirtyvät pidettäviksi viikolle 44 (4.11.–6.11.) 
 
IKIS-luentosarjan verkkoluennot 
Lestijärven kunnan osalta luennot ovat kunnanvaltuuston valtuustosalissa ja ne alkavat keskiviikkoisin klo 
14.00 ja päättyvät noin klo 16.00.  
Luennot ovat maksuttomia. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.  
  
Marraskuu:  
2.11. Aivojen huolto unen aikana, Professori Vesa Kiviniemi, OY  
 Joulukuu:  
14.12. Sydämen sivistys, Puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa sivistystyö ry.  
                                           Pop-kanteletar Ida-Elina   
Kinnulassa: 
EA2-kurssi 29.10. klo 9–17. Paikka: Meijän tila (Keskustie 46)  
Ilmoittaudu viim. 24.10. mennessä opistolle 044 4596261 tai netin kautta. 
 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 29.10.–20.11.  (viikonloppuisin)Paikka: Meijän tila (Keskustie 46) 
Ilmoittaudu 20.10. mennessä opistolle p. 044 4596261 tai netin 
kautta https://www.opistopalvelut.fi/suomenselka/course.php?l=fi&t=2825 

 
Hygieniatesti la 12.11. klo 8–14 Kinnulan Keskuskoululla. (Keskustie 27 
Ilmoittaudu viim. 7.11. mennessä. 

 
 
 

Suomenselän kansalaisopisto 

ENERGIAILTA KOTITALOUKSILLE 10.10.2022 KLO 18.00 – 20.00 
 
Sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat rajusti kohonneet viimeisten kuukausien aikana ja mm. sähkön 
hinnan on arvioitu  ensi talven ja moninkertaistuvan. 
 
Kansalaisopisto järjestää yhteistyössä teknisen toimen kanssa ENERGIAILLAN 10.10. klo 18.00-20.00. 
Lestin koululla. Veloitukseton tilaisuus. Kahvitarjoilu! 

 
Illan aikana kuullaan asiantuntija-alustus mm. mihin energiaa kuluu, mitkä ovat rakennusten energia-
kulutukset, asiaa lämpimän veden ja valaistuksen säästämisestä, mitkä ovat päästöt ja säästöt, erilaisia 
vinkkejä ja linkkejä jne. Asiantuntijalta on myös mahdollista kysyä sekä edellä mainituista asioista, että 
erilaisista energian säästämiseen liittyvistä tuista sekä niiden hakemisesta. 
 
Kunnan tekninen toimi esittelee palvelujaan, antaa neuvontaa sekä vastaa kysymyksiin. 

https://www.opistopalvelut.fi/suomenselka/course.php?l=fi&t=2825


 

                 
 

 

 

 

 

 

 

Vesimittarilukeman ilmoittaminen 
 
Lestijärven kunnan Vesilaitos pyytää ilmoittamaan vesimittarilukemat 31.10.2022 mennessä 
sähköposti: mirva.vilppola@lestijarvi.fi 
puhelimitse/tekstiviesti: 0401908652 
Ilmoita lukeman lisäksi nimesi, käyttöpaikan osoite ja päivämäärä milloin mittari on luettu. Ilmoituksen voi 
jättää myös kunnantoimistoon tällä lomakkeella. 
Vesilaitoksen toimesta tehdyn mittarin luennan taksa on 60 € / mittari. 
31.10.2022 mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan kolme Lestijärvi-tuotetta. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
VESIMITTARILUKEMA 
 
Asiakkaan nimi: ________________________________________________________________  
 
Käyttöpaikan osoite tai mittarinumero(t): _____________________________________________ 
 
Päiväys: ______________________________________________________________________ 
 
Lukema(t): ____________________________________________________________________ 

                ONNITTELUT KAIKILLE OPISKELUPAIKAN SAANEILLE! 
 

 Syksy on tullut  ja opinnot ovat alkaneet monelle uudelle Lestijärveläiselle  opiskelijalle. 
Aloittelevalle opiskelijalle moni asia on uutta. Opin tojen aloittamiseen liittyy myös valintoja. 
Näistä yksi liittyy koti- 
paikanvalintaan.  
 
Säilyttämällä muuttoilmoituksessa asuinpaikkanne Lestijärven kunnassa  olette oikeutettuja 
samoihin etuuksiin opinto- ja asumistuen suhteen kuin  siinäkin tapauksessa, että valitsette  
muuttoilmoituksessa asuinpaikaksenne  uuden opiskelupaikkakunnan. 
 
Muuttoilmoituksessa kysytään, onko uusi asuinpaikka tilapäinen vai pysyvä? Rastittamalla 
kohdan  - tilapäinen - säilytätte edelleen Lestijärven kunnan jäsenyyden. Kuntamme jäsenenä 
tuette paikkakuntamme julkisten palvelujen säilymistä. Valtionosuudet, joilla palvelumme 
suurelta osaltaan rahoitetaan ovat sidottuja kunnan asukasmäärään. Asuinpaikkakuntanne 
valinnalla opiskeluaikana on merkitystä vanhempienne ja muidenkin kuntalaisten palveluiden 
rahoituspohjalle. 
 
Suomen koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on korostaa osaamista ja tietoa, joka 
hyödyttää maan kaikkia alueita tasapuolisesti. Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta 
ja kyvystä hyödyntää osaamista. Onnea opintoihin, olette tulevaisuuden tekijöitä!  

 
                                        STIPENDI TULEE HAKUUN VUODEN ALUSSA 

mailto:mirva.vilppola@lestijarvi.fi


          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, 
kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää 
Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista uudistetuilta 

kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 
 

Kaustisen seutukunta lähtee mukaan valtakunnallisen kiertotalouden green deal -
sopimuksen valmisteluun.  
Valmisteluun osallistuu 80 toimijaa ja mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, yritys- ja 
toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä rakentamisen alan toimijoita, mikä antaa 
vahvat lähtökohdat vaikuttavuudelle. Kaustisen seutukunta on mukana ainoana seutukuntana ja 
maaseutualueista on mukana Kaustisen seudun lisäksi vain Utajärven kunta Pohjois-Pohjanmaalta.  Lue 
tiedote kokonaisuudessaan seutukunnan www-sivuilta! 
 

 

 

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu! 
KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt 

osoitteessa https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu 

mahdollistaa verkostoitumisen suurhanketoimijoiden kanssa. Lisätietoja: Tomas Luoma, 

tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040-142 4257. 

Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden toimijat 

etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta.  

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma -

hankekokonaisuus 

 

 
 

 

 

 

KUITUA KYLILLE -TILAISUUS LESTIN KOULULLA 26.10 
KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hanke järjestää valokuitu info- ja keskustelutilaisuuden Lestin koululla 

keskiviikkona 26.10. klo 19. TERVETULOA! 

Tule mukaan edistämään valokuituverkon kehittämistä Lestijärvellä. Tilaisuuden tavoitteena on saada tietoa erityisesti 

valokuituverkon ulkopuolisten alueiden, kuten Niemi ja Järventaus, kiinnostuksesta valokuituun. 

Kuitua kylille -hanke edistää valokuituverkon rakentumista alueilla, missä sitä ei vielä ole saatavilla. Lisätietoa 

osoitteessa www.kuituakylille.fi 

 
 

 

 

 

 
 

https://kaustisenseutu.fi/
https://kaustisenseutu.fi/
https://kaustisenseutu.fi/tiedotteet/kaustisen-seutukunta-on-mukana-kiertotalouden-green-deal-sopimuksen-valmistelutyossa/
https://suurhanketoimisto.fi/
mailto:tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proxion Plan Oy suorittaa radioverkkojen mittauksia Kaustisen 
seutukunnan kuntien alueella lokakuussa 

 

Mittaukset suorittava liikkuva 5G-mittalaboratorio-auto mittaa 

Kaustisen seutukunnan alueen radiotaajuuksia ja tietoliikenneverkon 

toimivuutta. Auto on varustettu Proxionin tarroilla ja erottuu 

normaalista tieliikenteestä. Auto ei liiku kotitalouksien pihapiireissä, 

mikäli asiasta ei ole erikseen kiinteistöjen omistajien kanssa sovittu. 

Mittausten tarkempi ajankohta ilmoitetaan Perhonjokilaakso ja 

Lestijoki -lehdissä. Mittaukset ovat osa Kaustisen seutukunnan 5G 

Scout –hanketta.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN TORSTAINA 27.10.2022  
 
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat 
toimenpidettä 

- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. 
 
Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös 
toimenpiteistä 

- lietelannan sijoittaminen peltoon 
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

 
Huomaa, että ilmoitusaika päättyy torstaina 27.10.2022! 
 
MAATILOJEN SYYSINFO - webinaari ma 10.10.2022 klo 10.00-11.30 
Lyhyitä tietoiskuja syysilmoituksesta, lannanlevityksestä, raivioista ja muista ajankohtaisista aiheista. 
 
Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset: https://link.webropolsurveys.com/S/8A7698DDC636409C     
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625  (viim. ed. päivänä) 
  
MAATALOUSKÄYTTÖÖN OTETUTUN UUDEN ALAN PITÄÄ OLLA ENSI VUODESTA ALAKEN PYSYVÄSTI 
NURMIKASVUSTOLLA 
Kaiken maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 lähtien pysyvästi nurmikasvustolla. 
Alaa ei saa jatkossa kyntää. 

Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai ollut aiemmin turvetuotannossa. 

Huomioi, että ehto pysyvästä nurmikasvustosta ei koske alaa, joka on ollut viljelykelpoinen viimeistään 
31.12.2022. 
 
TÄRKEÄ TIETO INVESTOINTITUESTA 
Tuet maatalousinvestointiin tai sukupolvenvaihdokseen kannattaa hakea viimeistään lokakuussa. 
Jos viljelijä haluaa saada päätöksen maatalousinvestoinnin rahoituksesta vuoden 2022 puolella, hakemus 
tulee tehdä viimeistään 15.10.2022. Nuoren viljelijän aloitustuen osalta viimeinen päivä tehdä hakemus on 
31.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin näiden päivämäärien jälkeen lähetettyihin hakemuksiin 
kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä. 
Seuraavan kerran ELY-keskukset myöntävät maatalouden investointi- ja aloitustukia vuoden 2023 puolella, 
jolloin käytössä ovat uuden EU-rahoituskauden varat ja uudet tukiehdot. Ruokavirasto tiedottaa uuden 
rahoituskauden haun aloitusajankohdasta ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat tarkentuneet. Arvion mukaan 
haku voidaan avata Hyrrä-asiointipalvelussa vuoden 2023 ensimmäisien kuukausien aikana. 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/8A7698DDC636409C
mailto:ritva.jaakkola@kpedu.fi


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

SUOMEN KESKUSTA 

Lestijärven paikallisyhdistyksen 
sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
Ma 21.11.2021 klo 19.00  väestösuojassa. 
Johtokunta kokoontuu 18:30  
 
Tervetuloa! 

ELÄKELIITON LESTIJÄRVEN YHDISTYS RY 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  SYYSKOKOUS 
Torstaina 20.10. 2022  klo 13.00  valtuustosalissa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Piirin edustaja mukana ja arpajaiset.  
Kahvitarjoilu alkaa 12.30 
Tervetuloa!     Hallitus 

                                     YKSITYISTEIDEN YHTEYSTIEDOT 
 

Kunta pyytää Tiekuntia ilmoittamaan yhteystietonsa. Yhteystiedot voi ilmoittaa soittamalla 

puh. 06 888911 tai sähköpostilla seija.ring@lestijarvi.fi 

LESTIN MUTTI 2022 
 

Odotettu kotiseutumme joululehti on jälleen tekeillä. Tarvitsemme apuanne. Kirjoittakaa meille juttuja, 

tarinoita, muisteloita, runoja ym. Aihe on vapaa, mutta se voi olla henkilökuva tai liittyä lestiläiseen 

arkeen niin menneeseen, tähän päivään kuin tulevaankin. Otamme mielellämme vastaan myös muuta 

kirjallista materiaalia kuten valokuvia, kopiota, kirjeitä, karttoja ym.  Alkuperäiset palautamme takaisin. 

Kaiken materiaalin voitte lähettää lokakuun aikana joko Timo Lapille (tímo.lappi@kase.fi) tai Pentti 

Untiselle (pentti.untinen@gmail.com).  

 

Kiittäen      Timo Lappi, päätoimittaja 

mailto:tímo.lappi@kase.fi
mailto:pentti.untinen@gmail.com

