
   

       

     

Kunnanhallitus on valinnut 3.2.2020 kokouksessaan tekniseksi johtajaksi FM Ilkka Närhen, joka on aiemmin hoitanut 

virkaa viransijaisena. Yhteystiedot ilkka.narhi@kaustinen.fi, puh. 040 769 8668. 

MRL:n §:n mukaisesti pidetään Keliber Oy:n Kalaveden tuotantoalueen osayleiskaavan kaavaehdotus nähtävillä kun-

nanvirastossa 10.2.–11.3.2019 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävinä kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi sekä tekni-

sessä toimistossa.  

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle osoitettuina (osoitteella PL 10, 

69601 KAUSTINEN) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 

Lisätietoja kaavamuutoksista antavat tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 769 8668 ja kaavan laatija Sweco Oy Ilk-

ka Ranta puh. 040 763 1061. 

Kaustisella 7.2.2019, Kunnanhallitus 

Toimintavuonna 2020-2021 ilmaiseen esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki vuonna 2014 syntyneet (6

-vuotiaat) lapset. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Kaustisen kunnan varhaiskasvatuksen eDaisy–palvelun 

kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Ilmoittautumislinkki löytyy myös Kaustisen kunnan nettisivuilta 

varhaiskasvatuksen palveluista alaotsikosta Daisy. Ilmoittautuminen päättyy 29.2.2020. 

Esiopetusta järjestetään Pajalan päiväkodissa, Omenapuun esiopetusyksikössä ja Puumalan koululla. Pajalan päivä-

kodissa ja Omenapuussa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta sitä esiopetuksen lisäksi tarvitseville. Puu-

malan koululla järjestetään oppilaille iltapäivätoimintaa ja siihen esioppilaiden on mahdollista ilmoittautua myös mu-

kaan. Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisina työpäivinä, viitenä arkipäivänä viikossa, 19 tun-

tia viikossa.  

Päätökset esiopetuspaikoista toimitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta. Esiopetukseen tutustuminen järjestetään 

toukokuun lopulla, josta paperinen kutsu lähetetään koteihin erikseen.  

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Katajalta, puh. 040 637 1272. 

 

Kielikahvila maahanmuuttajille jatkuu taas! Seuraavat kokoontumiset ma 2.3. ja ma 23.3. klo 17.30. Tervetuloa har-

joittelemaan suomen kieltä hyvässä seurassa! Kahvitarjoilu. 

Language Café is back! The group gathers in March on Monday the 2nd and Monday the 23rd at 5:30 PM. Come 

practice your Finnish in good company over a cup of coffee. Welcome! 

Helmikuun näyttelyssä Plan Internationalin Toivoa etsimässä - Siem Reapin tytöt ilmastonmuutoksen keskellä -

valokuvanäyttely. Näyttely on nähtävillä kirjaston palveluaikoina. 

Kuukauden kirjastovieras ti 10.3. klo 17.30 - 18.15: Paavo Karvonen kertoo sääasemastaan ja säähavainnoistaan 

lähes kahden vuosikymmenen ajalta. Tervetuloa! 

Satutunnit Kaustisen kirjastossa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 9.15 - 10.00. Tervetuloa kuuntelemaan satuja 

seuraavan kerran ke 19.2., ke 4.3. ja ke 18.3. 

Omatoimiajat on nyt saatu käyttöön. Kun käyt allekirjoittamassa sopimuksen kirjastossa, voit käydä kirjastossa myös 

palveluaikojen ulkopuolella omalla kirjastokortillasi. Omatoimiaika on joka päivä klo 7-22. Tervetuloa kirjastoon! 
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Kaustisen kunta on saanut vuodelle 2020 tukea perheiden lasten ja nuorten liikunnallisten harrastusten tukemiseen. 

Tukea voi saada Kaustisen Pohjan-Veikkojen, Kaustisen Nuorisoseuran ja Kaustisen 4H-yhdistyksen järjestämään 

säännölliseen harrastustoimintaan.  

Tuki on kohdistettu 7-15 -vuotiaille vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille viikoittaisen harrastamisen osallistumis-

maksuihin. Tukea haetaan suoraan harrastuksen järjestäjältä. Avustuskausi on koko vuosi, haku on jatkuva ja jo tälle 

vuodelle maksetut maksut voidaan hyvittää takautuvasti.  

NÄIN HAET TUKEA  

Hakulomaketta on saatavilla järjestäviltä tahoilta, kunnan infosta, kouluterveydenhoitajalta ja kuraattoreilta, Pajalan 

palvelukeskuksen työntekijöiltä, kirjastosta sekä kunnan kotisivulta www.kaustinen.fi, sivistystoimen palvelut / lomak-

keet. 

Palauta täytetty hakemus järjestävän tahon yhteyspisteeseen:  

 KP-V:n toimistoon urheilutalolle tai pdf-tiedostona sähköpostilla veikot@kaustinen.fi   

 Kaustisen Nuorisoseuran postilaatikkoon urheilutalolle tai pdf-tiedostona sähköpostilla  kns@kaustinen.fi  

 Kaustisen 4H-yhdistyksen postilaatikkoon keltaiseen taloon tai pdf-tiedostona sähköpostilla kaustinen@4h.fi    

 

TUEN PIIRIIN KUULUVAT HARRASTUSRYHMÄT  

Kaustisen Pohjan-Veikot ry 

Ammunta 

Ilma-aseammuntaa urheilutalolla ma 18.00-20.30, ke 18.30 – 21.00 ja pe 19.30-21.30.  

Osallistujilla oltava omat aseet. Trap-lajien avoimia yhteisharjoituksia ampumaradalla kolme kertaa 

viikossa huhtikuusta alkaen.  

Jalkapallo/Futsal 

Harjoitusajat keväällä 2020. Talvikaudella joukkueet harjoittelevat urheilutalolla. 

2007 pojat:  ti 16.30 – 18.00 ja su 15.30 – 17.00 

2008 ja 2009 pojat:  ke 16.00 – 17.30 ja su 14.00 – 15.30 

2010 ja 2011 pojat:  su 12.30 – 14.00 

2012 ja 2013 pojat:  su 10.30 – 11.30 

2011 - 2013 tytöt:  su 11.30 – 12.30 

2009 ja 2010 tytöt:  ke 17.30 – 19.00 ja su 17.00 – 18.30 

Judo 

Junnu-judo ti klo 17:30-18:30  

Salibandy 

Juniorijoukkue 2009 ja sen jälkeen syntyneille ma 17.30 – 19.00 ja la 12.00 -13.30 

Yleisurheilu 

Sisut (8-11-v) ja Elmot (12-v eteenpäin) pe klo 18-19.30 

Yu-fysiikkatreenit ma klo 16-18 

Yu-lajiharjoitukset ke klo 17-18.30 (ole paikalla lämmitelleenä, vuoro alkaa klo 16) 

Uusista ryhmistä ilmoitetaan seuran kotisivuilla veikot.kaustinen.fi, facebookissa ja Kaustisen kuntatiedotteessa. 

Kaustisen 4H-yhdistys 

Jousiammunta ti klo 18.00-20.00 Urheilutalolla 

Laskettelu to klo 17.00-20.00 Kaustisen Hiihtokeskuksen  laskettelurinteellä 

Uusista ryhmistä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla kaustinen.4h.fi, facebookissa ja 

kuntatiedotteessa.  

Kaustisen Nuorisoseura ry 

Kaustisen Nuorisoseuran kansantanssiryhmiin osallistumiseen voi 

hakea tukea syksyn 2020 toiminnan käynnistyessä. Tuen piiriin 

kuuluvat kansantanssiryhmät: MiniOttoset I, PikkuOttoset I, Pik-

kuOttoset II, JunioriOttoset II ja JunioriOttoset I.  

MEGA-Ertsi & edi & WIL su 23.2. klo 18-20 Perhon Seurojentalolla  

Liput 10 €, maksu käteisellä paikan päällä. Ilmoittautumiset 17.2. mennessä Jaakko Kinnuselle s-postilla jaak-

ko.kinnunen@perho.com tai tekstiviestillä numeroon 040 528 9971. Konserttiin lähtijöille järjestetään kuljetus.  

http://www.kaustinen.fi
mailto:veikot@kaustinen.fi
mailto:kns@kaustinen.fi
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Retki Duudsonpark/Ideaparkiin ma 24.2. 

Matkan hinta: 2-6 v. 22 € (Puistoilu aina täysi-ikäisen aikuisen seurassa. Aikuisen lippu 5 €.) 7-60 v. 29 €, eläkeläiset 

20 €, yli 60 v. 10 €, lapsen seurassa aikuinen 15 € ja pelkkä matka 10 €. Hinta sisältää kyydityksen ja sisäänpääsyn. 

Alle 12-vuotiailla on oltava huoltaja mukana retkellä. Trampoliinialueella on käytettävä trampoliinisukkia turvallisuus-

syistä. Ilmoittautumiset järjestäjäkuntien yhteislinkin kautta: www.veteli.4h.fi -sivun linkistä 21.2. mennessä.  

Peruutusehdot: Mikäli matkaa ei peruta 21.2. mennessä, perimme peruutusmaksuna 15 €.  

Kuljetusaikataulu: lähtö Pelimannitorilta klo 9.30. Takaisin Kaustisella olemme n. klo 19.00.  

Laskiaisrieha ti 25.2. klo 10-15  

Vetelin liikuntakeskuksen sisäleikkipuistossa airtrack, temppurata, erilaisia pomppulinnoja ym. mukavaa peuhaamista. 

Liikuntakeskuksen lähimaastossa monenlaisia puuhapisteitä; makkaranpaistoa nuotiolla, pulkkamäki ja talutusratsas-

tusta. Liput 2 €. Varaa ylimääräistä rahaa mukaasi sillä riehassa on myytävänä makkaraa, hattaraa, pehmistä ja pop-

paria. 

Lanit 5.-9. luokkalaisille ti-ke 25.2. klo 21.00 - 26.2. klo 10.00 

Vetelin nuorisotiloissa (Äijäpatintie 1). Tule mukaan pelaamaan yhdessä! Ota mukaan oma tietokone, patja, peitto, 

tyyny, lakanat tai makuupussi ja omat eväät. Jokainen osallistuja on itse vastuussa tietokoneestaan ja oheislaitteis-

taan. Ohjaajana Leila Aho. Ilmoittautumiset 24.2. mennessä Leilalle p. 045 111 8200 tai tekstiviestillä. 

Vesidisco ke 26.2. klo 19.00-20.30  

Alakoululaisille Vetelin uimahallilla. Hinta 5 € sis. uintimaksun ja pientä naposteltavaa. Uimataito välttämätön! 

Luvassa on musiikkia, hillitöntä menoa ja tietenkin herkuttelua! Ei ennakkoilmoittautumista. 

Nuortenillat Urheilutalolla 

Ke klo 17-19 alakouluikäiset, klo 19-23 yläkouluikäiset ->  Huom! Yläkoululaisilla pidennetty aika. 

Keskiviikkona molemmissa nuortenilloissa pannarin paistoa, kaffittelua ja bingon peluuta.  

To 27.2. Yönuokka alakouluikäisille nuorisotiloissa klo 17.00 - pe 26.2. klo 9.00.  

Luvassa leivontaa, peliturnauksia ym. yhdessä touhaamista. Ota mukaan makuupussi, peseytymisvälineet ja omia 

eväitä ettei nälkä pääse yllättämään.  Mukaan mahtuu 15 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 24.2. 

mennessä sähköpostilla aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Ilmoittautumisessa seuraavat tiedot: osallistujan nimi, henkilö-

tunnus, huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. HUOM! Perjantaina ei ole pienempien nuorteniltaa. 

Pe klo 19-23 yläkouluikäiset -> 

Koko perheen retki Kärpät-JYP jääkiekko-otteluun Ouluun la 29.2.  

Matkan hinta 30 € (sis. kyydin ja sisäänpääsyn). Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan! Ilmoittautumiset 21.2. mennessä 

järjestäjäkuntien yhteislinkin kautta: www.veteli.4h.fi -sivun linkistä. Peruutusmaksu: Mikäli matka ei peruta 21.2. men-

nessä, perimme peruutusmaksuna 15 €. Kuljetusaikataulut: Pelimannitori klo 13.15. Ottelu alkaa klo 17.00. Takaisin 

lähdetään ottelun päätyttyä. 

Viikon ohjelman järjestävät Perhon, Vetelin ja Kaustisen kunnat sekä Vetelin ja Kaustisen 4H-yhdistykset 

Seutukunnallinen piirustuskilpailu 

Sarjat: 1.-3. luokat, 4.-6. luokat ja yläkoulu 

Tekniikka: peruspiirustusvälineet 

Aihe: Parasta talvisessa kotikunnassani 

Palkinnot: 1. sija 50 €, 2. sija 35 €, 3. sija 25 € 

Palauta YKSI A4 kokoinen piirustus urheilutalon yläkerran vapaa-aikatoimistoon 27.3. klo 14.00 mennessä. 

Laita työn kääntöpuolelle seuraavat tiedot: nimesi, ikäsi ja osoitteesi (halutessasi puh.) 

Hiihtokampanja                                                                                                                   

Kampanja toteutetaan 1.1.-31.3. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri Kaustista oleviin 

kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat kunnantoimistosta sivistystoimen aulassa olevalta 

pöydältä tai tulostamalla kunnan kotisivuilta. Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä liikuntasuoritus. 

Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. Palauta suorituskorttisi kun-

nantalolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon 17.4. mennessä. 

Viime syksyn kävele, jumppaa tai juokse -kampanja 

Kampanjaan osallistuneista onni suosi seuraavia:  Ostokortit Sisko Lehto ja Asta Känsäkangas. Elokuvaliput Krista 

Änäkkälä ja Terttu Paasila. Kuntosalikortit Markus Luomala ja Sirpa Kentala. 

 

Kaukalovuorot 2020 

Luisteluvuoroilla mailojen ja kiekkojen vienti jäälle on ehdottomasti kielletty! 

Koulujen kaukalovuorot Alakouluikäisten  

pelivuoro  

Iltavuorot ma-pe Viikonloppuvuorot la-su 

 - ma, ke ja pe klo 8.00-   

    14.45    

 - ti ja to klo 8.00-15.45 

- ma, ke ja pe klo 14.45-

16.30 

- ti ja to klo 15.45-16.30   

- luistelu klo 16.30-19.00 

- jääkiekko klo 19-22    

- luistelu klo 9-15      

- alakouluikäisten pelivuoro  

   klo 15-17   

- jääkiekko klo 17-22 

Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta:  

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 516 8404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi 
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SU 23.2. klo 16 ja MA 24.2. klo 18  HELENE 

SU 1.3. klo 16 ja MA 2.3. klo 18   TAISTELULÄHETIT - 1917 

SU 15.3. klo 16 ja MA 16.3. klo 18 AIKA JONKA SAIN 

SU 29.3. klo 16 ja MA 30.3. klo 18 KOIRANPÄIVÄT 

Kaustisen Pohjan-Veikkojen järjestämä toiminta on avointa kaikille kuntalaisille, lukuunotta-

matta FC Monkulat futsal-joukkuetta, joka pelaa valtakunnallisessa Futsal-ykkösessä. Lajista 

ja joukkueesta riippuen harjoittelusta voidaan periä harjoitus- / kausimaksuja, joilla katetaan mm. 

tilojen käyttökustannuksia, välinehankintoja ja ohjaajien koulutusta. KP-V:n ja Kaustisen kunnan 

välinen sopimus liikuntapalveluiden tuottamisesta mahdollistaa edullisen harrastamisen. Tässä ke-

vätkauden harrastustarjontaa. 

 

HIIHTO 

Hiihtokoulu maanantaisin kello 18.30. Paikalla tulee olla hyvissä ajoin ennen hiihtokoulun alkua! 

Hopeasompahiihdot keskiviikkoisin klo 19.00, ilmoittautuminen alkaa klo 18.30 

Hopeasompahiihtojen ja hiihtokoulun osanottomaksu 25 € / osallistuja sisältää hiihdon opetuksen, tavoitepalkinnot 

sekä kauden päätteeksi arvontalippuja osallistumismäärän mukaan palkintojen arvontaan. Osanottomaksu ei sisällä 

vakuutusta eikä seuran jäsenmaksua. 

JUDO 

Tiistaisin Junnu-judo klo 17.30-18.30 

Tiistaisin aikuisten randoriharjoitukset klo 18.30-20.00 

Torstaisin Nappulajudo 5-7 -vuotiaille lapsille klo 17.30-18.30 

Torstaisin aikuisten tekniikkaharjoitukset klo 18.30-20.00 

Judon harjoitusmaksut 10–30 € / kausi 

FUTSAL 

Jalkapallo- / Futsal-joukkueita on useille eri ikäluokille, sekä tytöille että pojille. Nuorimmat joukkueet ovat 2014-2015 

syntyneille ja vanhimmat juniorit ovat 2007 syntyneitä. Aikuisille harrastajille on omat joukkueensa. Kaikkiin joukkuei-

siin otetaan ilolla vastaan uusia harrastajia! 

Joukkueiden maksut ovat noin 60 €/kausi. Joukkueiden välillä on eroja kausimaksuissa riippuen mm. talkoilla tehtä-

västä varainhankinnasta, peliasujen uusimisen tarpeesta sekä sarja- ja turnausmaksuista. Lisätietoja ja yhteishenki-

löiden tiedot löytyvät seuran kotisivuilta.  

YLEISURHEILU 

Taapero- ja liikkiskerhot 1-7  -vuotiaille lapsille perjantaisin klo 17–18.  

Sisut (8-11 v.) ja Elmot(12 v.-) perjantaisin klo 18.00–19.30. 

Fysiikkatreenit maanantaisin klo 16–18 

Ohjatut lajiharjoitukset keskiviikkoisin klo 17.00-18.30. Vuoro alkaa klo 16.00. 

Kaikki harjoitukset pidetään talvikaudella Kaustisen Urheilutalolla.  

Taapero- ja Liikkiskerho 20 € / kausi  

Sisut ja Elmot 50 € / kausi 

AIKUISTEN HÖNTSÄPELAILUT  

keskiviikkoisin klo 20.00-21.30. Kaustisen Höntsäilijät on aikuisille suunnattu liikuntaryhmä, joka kokoontuu kerran 

viikossa Urheilutalolle pelailemaan joukkuelajeja. Tarkoituksena ei ole pelata hampaat irvessä, vaan pelaillaan kuntoi-

lu ja hauskanpito mielessä. Höntsä on maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Kuntolaatikot kylittäin: 

 Jylhä - vanhan koulun piha 

 Järvelä - päätien varressa ja kuntopolun / hiihtoladun varressa 

 Kirkonkylä - pururadan/hiihtoladun varressa, ampumaradan liittymässä, Oosinharjulle vievän kävelytien 

 varrella sekä Pappilantiellä, Puumalaan vievän tien päässä 

 Kalavesi - Vissavedelle vievän tien risteys 

 Känsälä - Jokinivankankaantien päässä 

 Köyhäjoki - Köyhäjoen valaistu latu, Pajuojan risteys ja Känsäkangas 

 Nikula - Nikulan risteys 

 Paavola - sillankorva  

 Salonkylä - entisen KPO:n piha 

 Varila - Varilantien varrella olevan aitan seinässä ja Kortenevantiellä retkeilyreitin varrella  

 Viiperi - Viiperin vanhantien varressa  

 Vintturi / Tastula - Viitalan risteys   

Maaliskuulle tulossa 

 lisäksi kaksi  

elokuvaa. 
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Seuran toimisto on suljettu hiihtolomaviikon  

Sähköposteihin / viesteihin vastataan  

mahdollisuuksien mukaan.  

Kaustisen Pohjan-Veikot ry, Urheilutie 10 
(Urheilutalo), 040 522 8977,  

veikot@kaustinen.fi  

21.02.2020 klo 21.00 Petri Nygård, Hotelli Kaustinen 

29.02.2020 klo19:00 Tangomaestro alkukilpailu Hotelli Kaustinen 

07.03.2020 klo 21.00 Yölintu Hotelli Kaustinen 

10.03.2020 klo 13:00 Onnekkaat Palvelukeskus iltarusko 

19.2. Lentopallo, 26.2. Hiihtolomaviikko, sovitaan laji viikolla, 4.3. käsipallo, 11.3. koripallo. 

MUKSUHÖNTSÄ-vuoro alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen urheilutalolla juoksusuoran puoleisessa 

päässä salia sunnuntaisin klo 10.30-12.00 

Muksuhöntsävuorolla saa temppuilla, juosta, pelailla, palloilla ja tehdä muuta mukavaa yhdessä. Vuoro ei ole ohjattu, 

vaan lapset ja vanhemmat saavat liikkua ja leikkiä omatoimisesti käytössä olevia tilaa ja välineitä hyödyntäen. Yhteis-

työssä MLL  

SALIBANDY 

Salibandyssä on juniorijoukkue v. 2009 ja sen jälkeen syntyneille. Harjoitukset maanantaisin yhdessä vapaa-

aikatoimen sählykerhon kanssa klo 17.30-19.00 ja lauantaisin klo 12.00-13.30. 

Miesten joukkue harjoittelee perjantaisin klo 19.30 -21.00. 

Tervetuloa mukaan! 

VOIMISTELU 

Maanantaisin IISI-jumppa urheilutalon peilisalissa klo 19-20 / Minna ja Elina 

Tiistaisin Kahvakuula peilisalissa klo 17.30-18.30 / Taru 

Tiistaisin Ukkojumppa urheilutalon salissa klo 19.30-20.30 / Eero 

Keskiviikkoisin Tanssillinen jumppa peilisalissa klo 18-19 / Irina 

Torstaisin Kuntojumppa Puumalan koulun salissa klo 19-20 / Mari 

Sunnuntaisin Venyttely peilisalissa klo 18-19 / Minna 

Kertamaksu 6 € 

Kausimaksu seuran jäsenille 55 € (+ jäsenmaksu 10 €).  

AMMUNTA 

Ilma-aseammuntaa urheilutalon juoksusuoralla ma 18.00, ke 18.30 ja pe 19.30. Kilpaileville tarkoitetut harjoitukset, 

osallistujilla oltava omat aseet. Alkuun ilma-aseammunnassa pääse kunnan vapaa-aikatoimen järjestämissä kerhois-

sa ti 17.00 (ilma-aseet juoksusuora) ja to 18.00 (laseraseet urheilutalon yläkerta) 

 

BINGO on mukava ja jännittävä tapa kannattaa seuran nuorisotoimintaa! Urheilutalolla sunnuntaisin klo 

19.00. Bingopelin tuotto käytetään lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Bingo toimii vapaaehtoisvoimin. 

Nyt näitä vapaaehtoisia tarvitaan lisää bingotoiminnan jatkon turvaamiseksi! Jos olet halukas olemaan 

mukana bingon toteuttamisessa, ota yhteyttä bingotoimikunnan puheenjohtajaan, Pasi Leskinen 040-

5881 956 

 

MUITA TAPAHTUMIA 

22.2 Futsal peli FC Monkulat – Zenith Kaustisen Urheilutalo 

23.2. Miesten Salibandyturnaus Kaustisen Urheilutalo 

29.2 Karkaushallit, yleisurheilun hallikisat, Kaustisen Urheilutalo 

7.3 Futsal-peli FC Monkulat – EBK/FS 

8.3 pm-hiihtokilpailut, Kaustinen 

14.3 Moukarin SM- talvimestaruuskilpailut, Nikulan heittopaikka 

14.3 Futsal-peli FC Monkulat – Tervarit 

21.3 Kaustisen kisat, hiihtokilpailut, Kaustinen 

Lisätietotoja tapahtumista  https://www.kase.fi/tapahtumat.php  

Kaustisen kunta ei vastaa tapahtumien oikeellisuudesta. Ilmoittamalla tapahtuma tapahtumakalenteriin, se 

linkittyy suoraan myös kunnan kotisivuille. 

KALEVALAN PÄIVÄNÄ, SUOMALAISEN KULTTUURIN PÄIVÄNÄ LAUSUNTAILTA VANHALLA KINOLLA pe 

28.2.2020 klo 19.00.  

Kraatarin Runomittaajat esittää: VANHA SYDÄN - LAUSUNTAILTA  

Runoillassa kuullaan nykypäivän rock- ja poplyriikan helmiä lausuttuna   

Illan musiikista vastaa mestaripelimanni Ritva Talvitie (viulu) 

Lausujat: Sirkka Haavisto, Kaarina Haukilahti, Kyllikki Huntus, Tuulikki Kettu, Pekka Kivelä ja Veikko Myllymä-

ki. Ohjaus K-E Känsälä 

Kahvitarjoilu esityksen jälkeen Kraatarilla (sis. pääsylipun hintaan). Liput 10 euroa (käteisellä ovelta). 

https://www.kase.fi/tapahtumat.php
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Tarkoituksena on kerätä Kaustisen kunnan alueen kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöitä koskevat tiedot yhteen re-

kisteriin ja selvittää, kuinka paljon kiinteistöillä on käytössä olevia, mutta tarkistamattomia tai kokonaan käytöstä 

poistettuja öljysäiliöitä. Tarkka tieto on tarpeen, jotta voimme arvioida säiliöistä aiheutuvaa maaperän sekä poh-

javeden ja pintavesien pilaantumisriskiä alueellamme.   

Kaustisen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä käytöstä poistetut öljysäilöt velvoitetaan tarkistamaan ja en-

sisijaisesti kaivamaan ylös maasta. Puhdistamatta maan alle jätettyinä ne aiheuttavat riskin maaperän pilaantu-

miselle ja voivat aiheuttaa kiinteistön omistajalle suuria kustannuksia mahdollisen vuotovahingon sattuessa.  

Myös käytössä olevien säiliöiden säännöllinen tarkistuttaminen ja öljylämmityslaitteiston 2-putkijärjestelmän 

vaihtaminen 1-putkijärjestelmäksi on tärkeää ja vähentää pilaantumisriskiä.   

Pyydämme Teitä ystävällisesti selvittämään seuraavan sivun lomaketta käyttäen, minkä ikäinen öljysäiliö teillä 

on käytössä, milloin se on viimeksi tarkistettu ja mikä on sen kuntoluokka. Selvityksessä kysytään myös, onko 

lämmitysmuodon vaihduttua jätetty vanha säilö pudistettuna tai puhdistamattomana maan alle.   

Kysely laitetaan kuntatiedotteen mukana, jonka vuoksi on mahdollista, että kiinteistöllänne ei ole koskaan ollut-

kaan öljylämmitystä. On myös mahdollista. että kiinteistöllänne lämmitysmuoto on aiemmin ollut öljylämmitys, 

mutta nykyään jokin muu. Selvitättehän, olisiko lämmitysmuoto voinut olla öljylämmitys jossain vaiheessa talon 

historiaa, sillä siten kiinteistöllänne saattaa edelleen olla vanha maanalainen öljysäiliö. Vanha säiliö saattaa löy-

tyä, vaikka nykyinen säiliö olisi maan päällä. Vaikka öljylämmitystä ei olisi koskaan ollutkaan tai lämmitysmuoto 

on vanhentunut, vastaattehan silti kyselyyn.  

     

Tekninen toimi muistuttaa, että läpiajo ja pysäköinti Kaustisen keskuskoulun piha-alueille on kielletty kaikkina 

aikoina. Koulujen tilojen käyttäjien (myös ilta– ja viikonloppukäyttäjien) ja kouluilla asioivien tulee pysäköidä au-

tonsa Pelimannitorin laidalle tai läheisen Keltaisen talon (nk. Viinitupa) pysäköintipaikoille. Pysäköinti koulun pi-

ha-alueille on kielletty turvallisuussyistä lasten ja nuorten liikkuessa alueella. Pysäköinti hankaloittaa lisäksi piha-

alueiden talvikunnossapitoa ja tarpeeton läpiajo aiheuttaa häiriötä alueen asukkaille.  

Kaustisen kunta selvittää alueellaan sijaitsevien kiinteistö- ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekis-

terin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi. 

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perus-

tiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäolo ole välttämätöntä. Inventointityö 

tapahtuu ulkoa käsin, eikä rakennusten sisätiloihin ole yleisesti tarvetta mennä.  

Kiinteistöinventoinnin yhteydessä kartoitetaan myös vesijohto-, viemäri- ja hulevesiviemäriverkoston sekä kiin-

teistöjen jätevesijärjestelmien tilannetta. 

Inventointi aloitetaan touko–kesäkuun 2020 vaihteessa kuntakeskuksen alueelta ja sitä laajennetaan myöhem-

min myös kyliä koskevaksi. 

Uusi yksityistielaki (560/2018) tuli voimaan 1.1.2019 ja lakimuutoksen myötä kuntien vastuut tiekuntien osalta 

siirtyivät Maanmittauslaitokselle. Kaustisen kunta on tähän saakka hoitanut tiekuntien kokousten kuuluttamisen. 

Lakimuutoksen myötä kunta ei kuitenkaan enää hoida tätä tehtävää, vaan vastuu kokousten koollekutsumisesta 

siirtyy kokonaisuudessaan tiekunnalle. Tiekuntien toimitsijamiehiä tiedotetaan vielä erillisellä kirjeellä muutokses-

ta kevään aikana. 

Mikäli tiekunta haluaa vuosikokouspäivämäärän julkaistavaksi kunnan verkkosivulla, tulee kokousajankohta il-

moittaa numeroon 040 676 5805 tai sähköpostitse osoitteeseen tiia.koyhajoki@kaustinen.fi.  

Lisätietoa lakimuutoksesta sekä kokousten koollekutsumisperiaatteista saa mm. MML:n asiakaspalvelusta 

(valtakunnallinen) puh. + 358 29530 1110, sähköpostitse asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi. 
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Lomake pyydetään palauttamaan täytettynä osoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi tai kirjeitse osoittee-

seen Kaustisen kunta, Ympäristölautakunta, PL 10, 69601 Kaustinen.  ’ 
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Kaustisen seutukunnan KASE Yrityspalvelun henkilöstö vaihtuu helmikuun aikana yritysneuvonnan 

tehtävien siirtyessä Erkki Laiteelle ja Jarmo Finnilälle. Yritysneuvoja Erkki Laide aloittaa tehtävässään 

1.2.2020 ja yrityskehittäjä Jarmo Finnilä 17.2.2020.  

Yrityskehittäjä Jarmo Finnilän asiakkaina ovat pääosin kehittyvät ja kasvavat yritykset. Painopisteenä on toimi-

vien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Jarmo avustaa yrityksiä tarpeiden mukaan esimerkiksi kasvuun, in-

novaatioihin, teknologiaan, kansainvälistymiseen ja investointeihin liittyen. Myös rahoitukseen, toimitiloihin, kou-

lutukseen ja rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Jarmon puoleen.  

Yritysneuvoja Erkki Laiteen asiakkaina ovat pääosin aloittavat ja muutostilanteissa olevat yrittäjät sekä myös 

toimivat yritykset tarpeen mukaan. Aloittavien yritysten neuvontaan sisältyy mm. yritysidean arviointia, liiketoi-

mintasuunnitelman, kannattavuuslaskelmien ja asiakirjojen laadintaa sekä rahoitukseen ja tukiin liittyviä selvi-

tyksiä ja hakemusten laadintaa. Erkki neuvoo yrityksiä myös muutostilanteissa esimerkiksi omistajanvaihdoksiin 

ja yrityskauppoihin liittyvissä tilanteissa, taloudellisissa vaikeuksissa ja yritystoiminnan lopettamisessa.  

Projektipäällikkö Timo Pärkkä toimii seudun yritysverkostojen ja toimialojen kehittämisessä. Timon tehtävän 

painopiste on avustaa seudun yrityksiä valmistautumaan alkaviin suurhankkeisiin. Timo on aloittanut tehtäväs-

sään tammikuun alussa. 

Erkin, Jarmon ja Timon toimialueena ovat kaikki seutukunnan kunnat: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi 

ja Veteli. He tulevat mielellään käymään yrityksessäsi paikan päällä. Tarvittaessa sopiva tapaamispaikka löytyy 

jokaisesta kunnasta. Myös etäneuvottelut, sähköposti tai perinteinen puhelu onnistuvat hyvin.  

Ota yhteyttä!  

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538 

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154 

Timo Pärkkä, projektipäällikkö, p. 040 757 3519 

sähköpostit etunimi.sukunimi@kaustisenseutukunta.fi 

Lisätiedot: Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi 

    

Kaustisen kunnan julkaisema Kuntatiedote ilmestyy noin 11 kertaa vuodessa lukuun ottamatta heinäkuuta. 

Kaustisen kuntatiedotteessa julkaistaan myös yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen tapahtumatie-

toja, ei kuitenkaan yritysten, yhdistysten tai yksityisten markkinointimainoksia. Kaustisen kunta ei vastaa toimi-

tettujen tietojen oikeellisuudesta, eikä korvaa niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Kaustisen kunta julkai-

sijana pidättää oikeuden lyhentää ja muutoinkin muotoilla toimitettua materiaalia. Ilmoittaminen kuntatiedottees-

sa on maksutonta. 

Materiaalit toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi  

Kuntatiedotteen yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Annika Rauma.  

     

 https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/    

  

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

 

 https://twitter.com/kaustinenkunta  

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 


