Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

STIPENDEJÄ MUUALLAOPISKELEVILLE
NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa
säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja,
myönnetään vuoden 2014 aikana 168 € avustus opintojen rahoittamiseen.
Keskiasteen jälkeisillä opinnoilla tarkoitetaan yliopistossa, korkeakoulussa ja
ammattikorkeakoulussa opiskelevia sekä niitä, jotka ovat hakeutuneet lukion
jälkeen ammatilliseen koulutukseen tai suorittavat peruskoulun jälkeen toista
ammattitutkintoa. Stipendiä ei ole tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa
oleville.
Avustusta hakiessaan henkilön tulee todistaa olevansa opiskelija (esim.
opiskelutodistus) ja hänen täytyy olla henkikirjoitettuna Lestijärven kunnassa
31.12.2013. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 14.2.2014 mennessä
LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39 69440 Lestijärvi.
Hakemuskaavakkeita saa kunnantoimiston neuvonnasta ja www.lestijarvi.fi
(Ajankohtaiset) Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.

Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa,
muita hakukertoja ei vuoden 2014 aikana ole!
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Kirjaston aukioloajat

13.00 – 19.00
suljettu
13.00 – 19.00
11.00 – 16.00
12.00 – 17.00

Hyötyjäteasema,
avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu

klo 11.30 - 13.30
Kysely varhaiskasvatuksen kehittämisestä
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lasten päivähoitoa koskevien säädösten uudistuksia. Asiaa
taustoittaakseen ministeriö on avannut lasten vanhemmille tai muille huoltajille tarkoitetun kyselyn
varhaiskasvatuksen kehittämistarpeista.
Kyselyn tuloksia käytetään säädösvalmistelun ja varhaiskasvatuksen laajemman kehittämisen tärkeänä
taustatietona. Kysely aukeaa 12.12.2013 ja sen viimeinen vastauspäivä on 19.1.2014.
Kyselyn teemat ja niihin liittyvät väittämät käsittelevät mm. varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä ja
toteutumista, toimintaa ja toimintaympäristöä sekä varhaiskasvatuksen toimivuutta ja palvelujen
kehittämistä. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vaikuta varhaiskasvatukseen -kyselyn tulokset
julkaistaan keväällä 2014.
Yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jota
toteutetaan esimerkiksi päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai leikki- ja kerhotoiminnassa. Nämä
päivähoidon muodot muodostavat varhaiskasvatuspalvelut.
Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistuksia valmistelee työryhmä, jonka
määräaika päättyy helmikuun lopussa. Valmistelussa halutaan huomioida erityisesti lasten ja
lapsiperheiden mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lisäksi valmistelussa kuullaan muita
sidosryhmiä seminaareissa ja kuulemistilaisuuksissa.
Kysely osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/16FC3E443A988AA

LESTIJÄRVEN KUNTA
KUULUTUS
Lestijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.10.2013 § 49 Lestijärven ranta-asemakaavamuutokset
koskien tilaa Niemi 5:79.
Ranta-asemakaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman 3.12.2013 ja tullut voimaan 4.12.2013.
Lestijärvi 10.01.2014

Kunnanhallitus

LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS
VAPAAT ASUNNOT
Yhdistyksen omistamassa vanhusten palvelutalossa on haettavana seuraavat asunnot:
Asunto A 4.
Asunto B 2.
Asunto B 2.
Asunto B 3.

2h+kk
44,5 m2
vuokra
272,79 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra
212,10 €/kk
2
1h+kk
34,6 m
vuokra
212,10 €/kk
1h+kk
34,6 m2
vuokra
212,10 €/kk
(ei sisällä lämmitystä – suora sähkölämmitys)

Hakemuksia saa kunnanvirastosta, jonne ne tulee myös liitteineen palauttaa. Lisätietoja antaa
toimistosihteeri Jarmo Kanninen p. 040-0329525.

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Maavärikurssi, yläasteella
24.1.-25.1.2014
pe klo 17.30-19.45 ja la klo 10.00 - 13.45. Kurssimaksu 10 € + tarvikemaksu
Kurssilla maalataan tai painetaan luonnonkuitukankaille (pvl, pellava) käyttäen soijamaitoa ja
mineraali/maavärejä (okra, umbra, sienna...) Ota mukaan astioita, siveltimiä, muovia . Lisätietoja Paula
044 45496277.
Mosaiikkikurssi
31.1.-7.3.2014 pe klo 17.00 – 20.00. Kurssimaksu 15 € + tarvikemaksu
Tehdään suunnitelma mosaiikilla koristelua varten (pöydän pinta, peili kehyksineen, taulu tai tarjotin).
Ensimmäinen kerta muita lyhyempi, hankitaan tarvikkeet seuraavia kertoja varten suunnitelmien mukaan.
Leikataan/rikotaan kaakelit työtä varten. Liimataan pinta ja lopuksi viimeistellä saumaamalla aukot
saumauslaastilla. Kokoontumiset 31.1., 14.2., 21.2. ja 7.3. Op. Heli Ala-Korpi

LESTIJÄRVEN KUNTA
Puhelinnumerot
Lestijärven kunta

06 8889 111

www.lestijarvi.fi

* fax

06 8637 115

etunimi.sukunimi@lestijarvi.fi

kunnanjohtaja

Esko Ahonen

050 3823 201

toimistosihteeri

Jarmo Kanninen

040 0329 525

kirjanpitäjä

Seija Ring

06 8889 111

rakennustarkastaja

Teemu Jussinmäki

044 0668 702

toimistovirkailija

Päivi Virkkala

040 6504 207

ympäristösihteeri

Arto Hautala (ma)

050 3513 208

Keskustoimisto

Tekninen toimisto

kiinteistöpäivystys

044 0299 511

Maaseututoimisto
maaseutuasiamies

Marketta Similä

044 5242 462

johtava lomittaja

Tuula Hjelm

040 1505 222

Niina Tiala

050 4437 023

rehtori

Tarja Mäkelä

044 0540 839

erityisopettaja

Anne Haasiomäki

050 3813 030

Vapaa-aika
vapaa-aikaohjaaja
Lestin koulu

opettajat

040 6504 231

siivoojat

040 6504 230

Jakelukeittiö

040 6504 234

Keskuskeittiö Kotipirtti

040 6504 254

Kirjasto

040 6504 237

kirjastotoimenjohtaja

Pirjo Lindholm

Päiväkoti
päivähoidon ohjaaja

050 4355 067
044 5436 484

Merja Lamminpää

Kaustisen seutukunta

050 5370 089
KaseNet

Petri Jylhä

050 5513 030

Marko Muhonen

050 3759 444

Jaana Ojutkangas-Änäkkälä

044 5168 733

Heikki Mastokangas

050 3652 086

Heikki Koskela

044 5629 327

LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSILISÄHAKEMUS
Hakija:

____________________________________________hetu: __________________

Osoite:

___________________________________________________________________

Puh.nro:

_______________________Pankin tilinro: ________________________________

Puoliso:

____________________________________________hetu: __________________

SÄÄNNÖT
1.

Vuosina 2012 – 2016 Lestijärvellä kirjoilla olevalle ja asuvalle lestijärveläiselle äidille syntyneelle
vauvalle tulee oikeus kunnan lapsilisään, joka on yhteensä kymmenentuhatta (10.000)
euroa/vauva.

2.

Kunnan lapsilisä kymmenentuhatta (10.000) euroa maksetaan kymmenen (10) vuoden aikana tuhat
(1.000) euroa/vuosi. Maksu tapahtuu kunkin vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan
mukaan ja kunnan lapsilisään on oikeutettu, mikäli asuinkunta ja kotikunta eli henkikirjoituskunta
on tuona tarkastelupäivänä Lestijärvi. Kunnan lapsilisä myönnetään ja maksetaan vuosittain
hakemuksesta. Esimerkiksi vuodelta 2012 kunnan lapsilisä tuhat (1.000) euroa maksetaan vuoden
2013 alussa, kun on saatu varmennus vauvan asuinkunnasta ja henkikirjoituskunnasta 2012
vuoden viimeisen päivän osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan jokaisena vuonna maksettavan
kunnan lapsilisän osalta.

3.

Oikeus kunnan lapsilisään päättyy, mikäli rahaan oikeutetun asuinkunta ja henkikirjoituskunta
Lestijärvestä vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaa.

4.

Oikeutta kunnan lapsilisään ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu palaisi ennen kymmenen (10)
vuotta täytettyään takaisin Lestijärven kuntaan asukkaaksi ja henkikirjoille.

5.

Kuntaliitoksen yhteydessä jäljellä oleva maksamaton kunnan lapsilisäosuus maksetaan kerralla
pois viimeisenä päivänä ennen kuntaliitoksen virallista tapahtumista.

6.

Kunnan lapsilisän maksamisen yhteydessä luovutaan aiemmin voimassa olleen lapsirahan
maksamisesta 1.1.2012 alkaen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapsen syntymäaika:

___________________________

LIITTEET: Syntymätodistus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paikka, aika ja allekirjoitus:
_______________________________________________________________________________

