Seuraamme kuitenkin koronan kehittymistä ja tarvittaessa teemme uusia rajoitustoimenpiteitä (esim. sulkemalla
kunnanvirasto uudelleen). Muistetaan kuitenkin koko ajan pitää huoli turvaväleistä, yskitään hihaan tai nenäliinaan, pestään/desinfioidaan kädet kun asioidaan ja yritetään näin omalta osaltamme estää koronan leviäminen
alueellamme.

Nyt on viime hetket hakea yksinyrittäjien koronatukea!
Kaustisen kunta on saanut TEM:itä 184.000 € avustusta yksinyrittäjien koronatuen jakamista varten. Hakemuksia on tähän mennessä saapunut 41, joista yhdelle on tehty hylkäävä päätös, koska tuen myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet. Valtionavustusta voidaan myöntää välillä 16. maaliskuuta ja 31. elokuuta 2020 .
Tämä on ilmaista rahaa, jota ei kannata jättää käyttämättä!
Lisätietoja tuesta antavat:
Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta, kehittämisjohtaja, puh 050 551 3030
Jarmo Finnilä, Kaustisen seutukunta, yrityskehittäjä, puh. 050 337 3538
Erkki Laide, Kaustisen seutukunta, yritysneuvoja, puh. 044 561 2154
Arto Alpia, Kaustisen kunta, kunnanjohtaja, puh. 0400 569 401.
Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta.
https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-tuki-koronatilanteessa/
Sieltä löytyy myös lisätietoja tuen hakemiseen liittyen.

Riskienhallinnan pelastuspäällikön päätöksellä ilotulitteiden käyttö Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitoksen alueella on sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 29.08.2020 klo
18.00-24.00. Edellytyksenä on, että käyttö tapahtuu ilotulitteiden käyttöohjeiden ja määräysten mukaisesti eikä
käytöstä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa eikä vahinkoja.
llotulitteiden ampuminen taajamien keskustoissa, asuinalueilla sekä rakennusten läheisyydessä ei ole
luvallista. Mahdollisen metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden ja ulkotulien käyttö on kielletty.

Johtavat maatalouslomittajat ovat etätyössä elokuun ajan ja heidät tavoittaa puhelimitse.


Mira Kukkola / Kaustinen

040 584 5449



Tuula Pulkkinen / Halsua ja Veteli

040 760 1357



Maria Mikkola / Perho

040 760 1354

Lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski ja lomasihteeri Satu Nordgren palvelevat asiakkaita Kaustisen kunnantoimistolla päivittäin klo 9-15.

NUORISOTYÖ
Nuortenillat Urheilutalolla
- ke ja pe 16.9. alkaen klo 17-19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset)
- ke 16.9. alkaen klo 19-22 ja pe klo 19-23 yli 13-vuotiaille (yläkoulu ->)
Nuorteniltojen toimintakausi on syyskuun puolivälistä huhtikuun loppuun.
Nuorisotilasta löytyy
- biljardi, pingis, ilmakiekko, pöytäfutis ja pelikonsoleita
- erilaisia lautapelejä, tietokoneita ja tv.
Voit myös kokkailla ohjaajien kanssa tai viettää aikaa kavereiden seurassa kahvikupposen äärellä.
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Eräkerho
Yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kerho kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ei osallistumismaksua.
Kerho aloittaa toimintansa Koko perheen PAPPILA-ONKI 3 -tapahtumalla torstaina 27.8.2020 kello 18–20
Pappilanniemen venerannassa (Oktaavintie, Kaustinen).
Kilpailu käydään kaksihenkisin joukkuein, joissa vähintään toisen joukkueen jäsenistä on oltava alle 18-vuotias.
Sallittu kalastusväline on onki, syöttinä mato tai toukka. Kalojen houkutteleminen mäskeillä on kielletty. Kilpailussa mitataan kolme pisintä kalaa (1 kala/kalalaji) ja kolmen kalan yhteispituus ratkaisee paremmuuden. Kalat mitataan kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa. Otettavat kalat tulee välittömästi tappaa. Kalat voi myös halutessaan vapauttaa, jolloin valokuvat toimivat todisteina. Joukkueinfo sekä sääntökertaus pidetään 17.45 venerannassa. Kolme parasta joukkuetta sekä kaikki nuoret palkitaan. Ei osallistumismaksua. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.
Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä kello 17.30–17.45 tai sähköpostitse osoitteeseen perhonjoki@gmail.com. Kerro viestissä joukkueen nimi sekä molempien joukkueenjäsenten etu- ja sukunimet, puhelinnumerot ja iät. Mikäli olet ilmoittamassa kilpailuun alle 18-vuotiasta, joka ei kilpaile vanhempansa/huoltajansa kanssa, niin ilmoita samalla myös kyseisen nuoren vanhemman/huoltajan nimi- ja yhteystiedot.
Kilpailun järjestää Kaustisen kalastuskunta. Seuraa kilpailusta tiedottamista kalastuskunnan facebook-sivulla
osoitteessa www.facebook.com/perhonjoki
Vetäjinä kerhossa toimivat Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistyksestä Toni Peltoniemi (puh. 040-554 5962) ja
Kaustisen kalastuskunnasta Mika Yli-Soini (puh. 045-131 6175). Kerhossa tutustutaan eränkäynnin ja kalastuksen saloihin. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Sählykerho
Alakoululaisille Urheilutalon salissa maanantaisin 14.9. klo 17.30-19.00. Kerho on maksuton. Tervetuloa mukaan!
Showtanssikerho
Tunnit pidetään Urheilutalon peilisalissa. Et tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa. Uudet ja vanhat tanssijat ovat
tervetulleita! Ohjaajina Salla Valo, Salla-Maria Kuoppala ja Emma Heikkala.
Osallistumismaksu: Lukukausimaksu: 45 € syyskausi tai 5 €/kerta.
Ryhmät:
Aurorat I (6-7 v.) maanantaisin 14.9. alkaen klo 16-17
Aurorat II (8-9 v.) maanantaisin 14.9. alkaen klo 17-18
Tanssillista liikuntaa. Tunneilla tavoitteena on pitää hauskaa leikkien ja ikäryhmälle sopivien tekniikkaharjoitusten parissa. Tunneilla opetellaan musiikin ja tanssin avulla toimimaan ja esiintymään ryhmänä.
Belindat I (10-12 v.) 16.9. alkaen keskiviikkoisin klo 15-16
Belindat II (13-14 v.) 16.9. alkaen keskiviikkoisin klo 16-17
Tunneilla harjoittelemme joka kaudella eri tanssityylisen koreografian, käymme läpi tanssitekniikkaa ja erilaisia
tanssiharjoituksia.
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Celiat (yli 15 v.) keskiviikkoisin 16.9. alkaen klo 17-18
Tanssitunneilla harjoitellaan pääsääntöisesti koreografiaa sekä tekniikkaa ja teemme erilaisia lihaskuntoharjoituksia.
Aikuiset +25v
Perjantaisin 18.9. alkaen klo 17-18. Ryhmä on tarkoitettu jo jonkin verran tanssineille. Uudet tanssijat tervetulleita mukaan!
Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta
Ammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin 18.8. alkaen klo 17.30-19.30. Huomioi uusi aika! urheilutalon juoksusuoran kuntosalin puoleisessa päädyssä. Alle 10 vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Alle 16-vuotiaille vuoro on
maksuton. Aikuisilta 5 €/kerta tai 45 € syyskausi (50 € kevätkausi) sisältäen ilmapistoolin/ ilmakiväärin käytön,
kohtuullisen määrän panoksia ja tauluja sekä ohjauksen. Vetäjänä Tuula Nenonen.
Senioreiden kuntojumppa
Erilaisia senioreille sopivia liikuntaharjoituksia urheilutalon tatamilla Leena Känsäkankaan opastuksella 17.9. alkaen torstaisin klo 10-11. Osallistumismaksu 3 €/kerta. Osallistumisesta pidetään kirjaa ja käynneistä laskutetaan osallistumiskertojen mukaan kauden päätyttyä.
Ikääntyvien vesijumppa
Vesijumppa ikääntyville tiistaisin klo 14-15 Vetelin uimahallilla. Jumpasta peritään ainoastaan uintimaksu. Lisätietoja liikuntakeskus / uimahalli puh. 050-579 0176.
LIIKUNTAKAMPANJAT
Kävele, jumppaa tai juokse -liikuntakampanja 1.9.-31.12.
Kampanja toteutetaan vuosittain 1.9.-31.12. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri
Kaustista oleviin kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat kunnantoimistosta sivistystoimen aulassa olevalta pöydältä, tulostamalla tästä tai kirjaamalla suorituskerrat vaikka ruutupaperille. Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä kävely tai juoksu sekä osallistuminen jumppaan. Kampanjaan
osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. Palauta suorituskorttisi kunnantalolle
sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon tammikuun puoliväliin mennessä.

The Gentlemen

Su 6.9.

klo 16.00 ja ma 7.9. klo 18.00

Koiranpäivät

Su 13.9. klo 16.00 ja ma 14.8. klo 18.00

Kesämaa

Su 20.9. klo 16.00 ja ma 21.9. klo 18.00

Jumppakausi alkaa syyskuussa. Tulossa ulkotreeniä, tanssillista, kahvakuulaa, bodysteppiä
sekä venyttelyä. Ensimmäinen jumppaviikko on kaikille osallistujille ilmainen tutustumisviikko.
Muutoin kauden aikana on käytössä kausimaksu sekä kertamaksu. Tarkemmat tiedot ohjaajilta,
Facebookista ja seuran kotisivuilta.
Hiihtoharjoitukset alkavat myös syyskuussa. Harjoitusten ajat ja paikat löytyvät seuran sivuilta.
Naisten lentopallo alkaa syyskuussa. Alustava aika on keskiviikkona klo 17.00-18.30. Tähän
porukkaan ovat tervetulleita kaikki naiset tasosta ja tavoitteista riippumatta. Mukaan mahtuu
kyllä! Lisää tietoa seuran sivuilta.
Salibandyn, yleisurheilun ja futsalin osalta sisäkausi aloitetaan myöhemmin. Näistä löydät tietoa seuran sivuilta sekä seuraavasta kuntatiedotteesta syyskuussa.
Seuraa meitä Facebookissa ja vieraile sivuillamme veikot.kaustinen.fi, niin saat ajankohtaista tietoa toiminnasta.
Kaustisen Pohjan-Veikot ry, puh. 040 522 8977, veikot@kaustinen.fi
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Syyskauden 2020 kerhotarjontamme sisältää sekä ilmaisia yleis- ja liikuntakerhoja että maksullisia teemakerhoja. Mahdollisista yrityskursseista, käsityökursseista ja muista tapahtumista tiedotetaan syksyn aikana kotisivuillamme, samoin kuin mahdollisista muutoksista kerhoissa. Myöhemmin alkavista teemakerhoista tiedotetaan
tarkemmin ajankohtaisemmin.
Kaikenikäisille avoin jousiammuntavuoro on 4H-jäsenille ilmainen ja muille 2 €/kerta. Järjestettävistä jousiammuntavuoroista tiedotetaan lähempänä Kaustisen 4H-yhdistyksen Facebook- ja Instagram-tileillä sekä kotisivuillamme.
4H-jäsenet ovat vakuutettuja kaikissa
kerhoissamme ja tapahtumissamme.
Jäsenyyteen kuuluu digitaalinen 4Hjäsenkortti, josta näet omat tietosi ja jolla
saat alennuksia ja jäsenetuja. Huomioithan, että mikäli et ole 4H-yhdistyksen
jäsen, täytyy sinulla olla tapaturmavakuutus itselläsi. Valtakunnallisten etujen
lisäksi saat alennusta maksullisista teemakerhoistamme ja pääset jousiammuntavuoroillemme ilmaiseksi. Liittymällä
jäseneksi tuet myös paikallista lapsi- ja
nuorisotyötä sekä monipuolista harrastetoimintaa!
Lue lisää toiminnastamme, kerhotarjonnastamme sekä jäseneksi liittymisestä:
kaustinen.4h.fi
Toiminnanjohtaja Ulla Järvelä / 0408452480 / kaustinen@4h.fi
Toiminnanohjaaja Emilia Känsälä / 0409666703 / 4hkaustinen@gmail.com +
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Kaustisen kunnanvaltuuston päätöksen (27.4.2020) mukaisesti osa kunnan omistamista AO-tonteista myydään
1.000 euron hintaan. Hinta on voimassa kaupoissa, jotka allekirjoitetaan 31.12.2020 mennessä.
Kampanjahintaisia tontteja on myynnissä Kansanopiston, Maijankoivikon sekä Uutelan kaava-alueille. Tarkempaa tietoa tonteista löytyy kunnan verkkosivuilta sekä tekninen johtaja Ilkka Närheltä puh. 040 7698 668.
Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen
uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupan teosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa rakennuksen käyttöönottotarkastuksen.
Rakentamatonta tonttia ei saa myydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle rakentamisvelvoitteen aikana ilman
kunnan lupaa.

Kaustisen Kehitys Oy vuokraa KOY Kruupakan tiloja hintaan 7,90 €/m 2 alv 0%. Tiloja löytyy vapaana 61 m 2- 432
m2. Toimistotiloja löytyy myös vapaana Haitekki 1-talosta.
Ota rohkeasti yhteyttä Kaustisen Kehitys Oy / Olli Ali-Haapala 0500 264877 olli.ali-haapala@kaustisenkehitys.fi

Kunnanviraston kokoustiloja voi toistaiseksi varata normaaliin tapaan joko Meri Kempiltä puh. 040 652 7692,
meri.kemppi@kaustinen.fi tai Annika Raumalta puh. 050 4436 880, annika.rauma@kaustinen.fi .
Kokouksiin voi varata myös automaattikahvin/teen, mutta ei muuta tarjottavaa.
Syyskuussa kokoustiloissamme on käynnissä ylioppilaskirjoitukset ja silloin osa huoneista ei ole varattavissa
lainkaan. Myöskin joinakin arkipäivinä kaikki kokoustilat ovat yo-kirjoitusten käytössä päiväaikaan, mutta iltakokouksiin tiloja voi varata.
Seuraamme kuitenkin koronatilannetta ja tilanteiden muuttumisen vuoksi voimme joutua uusiin rajoitustoimenpiteisiin tilojen varaamisen suhteen.
Muistutetaan lisäksi, että tilan varaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että valot ja koneet tulevat sammutettua
poistuttaessa.
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Kotiseutuliiton Kotiseudulle-apurahojen ensimmäinen haku avataan elokuussa. Nyt on oikea aika tutustua hakuohjeisiin sekä ideoida ja hioa hankesuunnitelma.
Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen. Apurahat ovat suuruudeltaan 500-3.000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15.000 euron
edestä apurahoja.
APURAHAA VOI HAKEA VAIN HAKUAIKANA 1.-31.8. JA VAIN SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA.
Hakemuksen ja lomakkeen sisällöstä annetaan yksityiskohtaiset tiedot sivulla www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/
kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet
Tiedusteluihin vastataan vain hakuaikana sähköpostitse arkisin: toimisto@kotiseutuliitto.fi.
Apurahoja myönnetään
•
•
•
•

uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden valinnassa
painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.
Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka
jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. Apurahaa
ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman
hankkeen osarahoitukseksi.
Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.
Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu toimintavuosi toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen.
Kotiseutuliitto tiedotti tämän vuoden helmikuussa, että Kotiseudulle-keräyksen tuotto jaetaan nopeutetusti apurahoina. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Keräys on tuottanut noin 30.000 euroa.
Kotiseudulle-keräys jatkuu edelleen. Lisätietoja keräyksestä on sivulla www.kotiseudulle.fi
Apurahojen sivusto on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle
SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Kalevankatu 13 A 5, 00100 Helsinki puh. 045 1509 109
www.kotiseutuliitto.fi ◼ www.facebook.com/Kotiseutuliitto ◼ www.twitter.com/Kotiseutuliitto

4.-5.9.
8.9.
25.-26.

Klassisen YOGAN kurssi, Kaustisen Evankelinen Opisto
Onnekkaat Palvelukeskus Iltaruskossa
Gua Sha -kurssi Kaustisen, Evankelinen Opisto

Tulossa lokakuussa Hurjat Hämyilyt! Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja lehdissä!
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Vaikka sähköiset kirjastopalvelut lisäävät valtakunnallisesti vuosittain suosiotaan, ei kivijalkakirjastokaan ole
menettänyt tehoaan. Kaustisen kunnankirjasto johtaa vuoden 2019 asukaslukuun suhteutettuja KeskiPohjanmaan kirjastojen lainaustilastoja. Kävijämäärän toivomme tulevaisuudessa kasvavan helmikuussa avatun omatoimikirjaston myötä. Omatoimikirjaston tarkoitus on tarjota asiakkaillemme laajemmat aukioloajat –
mahdollisuuden tulla viihtymään kirjastoon päivittäin aamuseitsemästä iltakymmeneen. Me kirjastossa olemme
ilahtuneet, kuinka hienosti omatoimikirjasto on otettu vastaan, ja omatoimikäyttö on ollut moitteetonta. Omatoimipalvelun käyttöönotto on helppoa. Tule allekirjoittamaan sopimus kirjastoon, ja ota kirjaston laajentuneet aukioloajat käyttöösi!
Kirjastoala on edelleen hyvin naisvoittoinen ala, myös meillä Kaustisella. Täällä kirjastossa meitä työskentelee
neljä naista, kaksi sataprosenttista työaikaa tekevää ja kaksi osittaista työviikkoa suorittavaa. Myös työharjoittelijat ovat usein tuttu näky kirjastossamme. Pienessä kirjastossa kirjastotyö on tiimityötä, jossa jokaisen on osattava tehdä kaikkea kirjaston toiminnan turvaamiseksi. Jokaisella meistä on omat erikoisosaamisemme ja mielenkiinnon kohteemme, ja yhdessä muodostamme toimivan kokonaisuuden. Yhteishenki on meillä mitä parhain,
minkä toivomme välittyvän myös asiakkaillemme. Pyrimme aktiivisesti näkymään ja tiedottamaan eri kanavilla,
ja somessa meitä voikin seurata Facebookissa https://www.facebook.com/kaustisenkirjasto/ sekä Instagramissa
@kaustisenkirjasto.

Pitkän linjan vahva paikallinen kirjastoammattilainen. Hoitaa kirjaston hallintoa ja hankintaa. Erikoisosaamisena
musiikki ja kotiseututuntemus.

Kirjaston näkyvät kasvot. Kaustislainen kirjaston somepäivittäjä ja kirjaston markkinointivastaava. Intohimoinen
kirjavinkkari ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntija. Hoitaa yhteistyön koulujen ja päiväkotien kanssa.

Syntyperäinen kaustislainen tietotekniikkaakin opiskellut kirjastovirkailija, joka tuntee erityisesti nuorten aikuisten englanninkielistä aineistoa, viihtyy digiympäristöissä ja on muutenkin vähän hyvällä tavalla nörtti.

Kirjaston tuorein vahvistus Toholammilta. Hankevastaava. Hoitaa kirjaston hallintoa ja hankintaa. Pienten lasten
äitinä erikoistunut alle kouluikäisten lasten kirjallisuuteen.

Myös aikuisten kauno- sekä tietokirjallisuudessa on
meillä jokaisella omat henkilökohtaiset vahvuutemme.
Lukuvinkkejä ja digiopastusta annamme enemmän
kuin mielellämme. Kysy, niin palvelemme!
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Kaustisen kunnan julkaisema Kuntatiedote ilmestyy noin 11 kertaa vuodessa, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Kaustisen kunta ei vastaa ulkopuolisten ilmoittajien mahdollisista virheistä, eikä korvaa niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Kaustisen kunta kuntatiedotteen julkaisijana pidättää oikeuden lyhentää tai muutoinkin
muotoilla jätettyjä aineistoja.
Kuntatiedotteen yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Annika Rauma.
Materiaalit toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa! Tarkemmat jakelu- ja aineistopäivät ilmoitetaan kotisivuillamme.

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi
www.kaustinen.fi
Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 8.00 -15.00
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https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/

https://www.instagram.com/kaustisenkunta/

https://twitter.com/kaustinenkunta

