Vuosi 2020 on ollut poikkeusolojen vuosi. Kaustisen kunta haluaa lämpimästi kiittää henkilöstöään poikkeuksellisen vuoden työpanoksesta: olosuhteiden ymmärtämisestä, joustavuudesta ja toimintakyvyn säilyttämisestä muuttuvissa tilanteissa. Haluamme osoittaa parhaat kiitoksemme jokaiselle kuntalaiselle, joka on viranomaisohjeita noudattamalla tehnyt omassa
arjessaan parhaansa koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Kiitämme kaikkia, jotka ovat voineet tarjota apuaan epidemian vuoksi yllättäviin tilanteisiin joutuneille lähimmäisille.
Tätä kirjoittaessa emme vielä tiedä tarkasti, millaiseksi loppuvuoden koronatilanne kehittyy. Varmaa kuitenkin on, että tänäkin vuonna arkisten kiireiden tilalle saapuva joulun ilo ja rauha on tervetullut jokaiseen kotiin. Toivomme, että tilanteen niin vaatiessa voimme yhdessä löytää uusia tapoja
perinteiseen ja turvalliseen joulunviettoon. Kulunut vuosi on vahvistanut
yhteistyön merkityksellisyyttä, ja tämän kokemuksen varassa katsomme
luottavaisesti myös tulevaan vuoteen.
Toivotamme kaikille kuntalaisille, yhteistyökumppaneillemme ja henkilöstöllemme hyvää ja rauhallista joulun aikaa. Jatketaan yhdessä hyvää työtä
kunnan ja kuntalaisten parhaaksi myös vuonna 2021!
Kaustisen kunnan johtoryhmä

Kunnanvirasto ja kokoustilat ovat suljettuina 21.12.2020 - 6.1.2021.
Kuulutukset ovat nähtävänä kotisivuillamme www.kaustinen.fi

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä totesi 29.11.2020 Keski-Pohjanmaan siirtyneen
koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen.
Aluehallintoviraston ohjeistus ajalle 2.12.-21.12.2020
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki
sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) sairaanhoitopiirin kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20
(kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta
Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 viranomaisryhmä on tarkentanut Soiten alueen suosituksia
torstaina 3.12.2020. Keskeisimmät tarkennukset ohjeistuksiin ovat seuraavat:
Kokoontumissuositukset: yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.
Harrastustoiminta: Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana.
Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim.
striimaus). Lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin.
Sisätiloissa tapahtuva Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.
Kuntien ylläpitämät julkiset tilat: Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin
joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta. Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.
Kirjastojen suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa (kirjastoautot, lehtilukusalit, kirjailijavierailut ja lukupiirit yms. tauotetaan).
Oppilaitoksia koskevat suositukset: Toisen asteen oppilaitokset jatkavat toistaiseksi lähiopetusta, mutta oppilaitoksissa noudatetaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita ja vahvaa maskisuositusta.
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Aiemmin annetut suositukset
Soite muistuttaa myös edelleen voimassa olevista etätyösuosituksesta sekä laajasta maskisuosituksesta ja tarpeettoman matkustamisen välttämisestä. Pikkujouluja suositellaan vietettäväksi etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä. Noudatetaan huolellisesti Soiten yksiköissä voimassa olevia vierailurajoituksia ja huolehditaan turvallisuudesta vierailujen yhteydessä.
Hakeuduthan testaukseen lievissäkin oireissa.
Ota yhteyttä sähköisesti:
Yhteydenoton voit tehdä sähköisesti täyttämällä Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi. Mikäli
oireesi sitä edellyttävät, yhteystietosi voidaan välittää Soiteen tai voit itse varata Omaolo-palvelun kautta ajan
drive in -testaukseen. Linkki ajanvaraukseen tarjotaan oirearvion täyttämisen jälkeen, mikäli oireesi edellyttävät
koronavirustestausta.
Tee oirearvio ja yhteydenotto sähköisesti Omaolo-palvelussa tai soita Soiten koronaneuvontaan:
•
•
•

Aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet:, Koronaneuvontanumero puh. 06 828 7499 avoinna arkisin klo 8-17,
viikonloppuisin klo 8-16.
Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa: Soiten yhteispäivystys puh. 06 826 4500
Alle 16-vuotiaat sairastuneet: Soiten lasten päivystys puh. 06 826 4444 Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Apua koronatilanteeseen:
• Henkisen ensiavun puhelin puh. 06 828 7288 avoinna arkisin ma-pe klo 9 - 15
• Ikäihmisten koronaneuvonta puh. 06 828 7288, avoinna arkisin ma-pe klo 9 - 15
Henkisen ensiavun numero toimii myös ikäihmisten koronaneuvontalinjana. Numerosta vastataan yli 70vuotiaiden ikäihmisten koronatilanteeseen liittyviin kysymyksiin.
Seuraa viranomaisohjeita televisiossa, radiossa, lehdissä, Soiten ja kunnan kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Siellä tiedotetaan lähes reaaliaikaisesti koronan tilanteesta
Asiointi kunnanvirastossa
Kehotamme ensisijaisesti suosimaan sähköpostia tai puhelinsoittoa. Kirjepostin pyydämme jättämään etuoven
lukolliseen postilaatikkoon. Asioidessanne käyttäkää aina maskia ja peskää/desinfioikaa kätenne ennen asiointia.

Soiten Matkapalvelukeskus tarjoaa sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita asiakkaille. Matkapalvelukeskuksen palveluntuottajaksi vaihtuu 1.12.2020 alkaen Taksi Helsinki Oy. Toiminnassa ei tapahdu
muutoksia, vaan toiminta jatkuu entisellään. Palvelun käyttäjälle muutokset näkyvät siten, että puhelinnumerot ja matkan tilaamisen yhteystiedot muuttuvat.
1.12.2020 alkaen kaikki tilaukset tehdään:
• puhelimitse numerosta: 029 3710 000. Puhelun hinta 0,084 €/min (sis. alv 24 %)
• tekstiviestillä numerosta: 045 7820 1000
• Sote Taksi -kännykkäsovelluksella
• sähköisesti osoitteessa www.yhteiskuntakyydit.taksihelsinki.fi

Kaukovaloilla ajava autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 150 metrin etäisyydeltä vaatetuksesta ja auton valoista riippuen. Heijastinta tai heijastinliiviä käyttävä nähdään jopa yli 600
metrin päästä. Kohtaamistilanteessa lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön
vasta noin 50 metrin päästä, kun jalankulkijan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä.
Valaistuissa taajamissakin voi olla vaikea havaita pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä Jalankulkijan on lain mukaan pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Lain velvoituksesta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta. Hyvälaatuinen heijastava huomioliivi, hihna, panta tai valjas on myös jalankulkijan seurana liikkuvan koiran tai muun
lemmikkieläimen turvana hämärän aikaan.
Polkupyörän pakollisia varusteita ovat mm: valkoinen etuheijastin, punainen takaheijastin sekä valkoiset tai ruskeankeltaiset sivuheijastimet (tai heijastavat renkaat). Valot pimeän tai hämärän aikaan ajettaessa: valkoinen tai
vaaleankeltainen etuvalo ja punainen takavalo. Valot voivat olla myös pyöräilijään tai kypärään kiinnitettyjä. Pimeällä näkyvyyttä edistää lisäksi pyöräilijän heijastin ja heijastavat vaatteet tai heijastinliivi.
Käytetään näin pimeänä vuoden aikana heijastimia ja valoja oman turvallisuutemme vuoksi liikkuessamme jalkaisin tai pyörällä. Lähde: www.liikenneturva.fi
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Kaustisen kunta on uudistamassa kotisivujaan. Olemme keränneet tuleville sivuille kunnassa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen listaa ja linkkejä heidän kotisivuilleen ja someen.
Jos haluatte varmistaa, että teidän tietonne ovat mukana, lähettäkää muutaman rivin mittainen toiminnastanne
kertova teksti sekä linkki sivuillenne — kuvakin olisi tervetullut! Tiedot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
sivistys@kaustinen.fi, soittaakin voi puh. 0400 456 565 tai toimittaa tiedot kirjeitse.
Kunnassamme on valtava määrä erilaista kulttuuri– ja harrastustoimintaa ja nyt haluamme nostaa tekijät esille!

Vapaa-ajan palvelutoiminta jää joulutauolle. Kiitos kuluneesta kaudesta. Toivotamme kaikille toiminnassamme
mukana olleille hyvää joulua ja onnea vuodelle 2021!
Mikäli koronatilanne sallii, järjestämme kevään toimintaa 11.1. alkaen seuraavasti:
NUORISOTYÖ
Nuortenillat Urheilutalolla
- ke ja pe klo 17-19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset)
- ke 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 sekä erilaisia lautapelejä, tietokoneita
ja TV. Voit myös kokkailla ohjaajien kanssa tai viettää aikaa kavereiden seurassa kahvikupposen äärellä.
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Elokuvakerho yli 16-vuotiaille nuorille Urheilutalon kokoushuoneessa/yläaulassa maanantaisin klo 18. Kerhon
elokuvat valitaan osallistujien toivomusten perusteella. Mikäli nähty elokuva herättää kysymyksiä, on leffan jälkeen varattu aikaa myös keskusteluun. Kerho on maksuton.
Käsitöistä kuvataiteeseen yli 9-vuotiaille lapsille ja nuorille maanantaisin klo 15–16 Urheilutalon yläaulassa.
Kerhossa pääset kokeilemaan esimerkiksi askartelua (skräppäys, onnittelukortit), ompelemista (scrunchiehiusdonitsit, kasvomaskit), kuvataiteita (maalaus, piirustus, valokuvaus).
Ilmoittautuminen 7.1. mennessä sähköpostilla aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Mukaan mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiseen osallistujan nimi ja ikä, huoltajan nimi ja puhelinnumero. Kerho on maksuton, mutta
materiaaleista kerholaiset maksavat oman käytön mukaan. Kerho järjestetään yhteistyössä 4H-yhdistyksen
kanssa.
Eräkerho yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kerhossa tutustutaan eränkäynnin ja kalastuksen saloihin. Kerho kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Jos erähenkisyys kiinnostaa, tartu luuriin ja kysy lisätietoja vetäjiltä: Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistyksestä Toni Peltoniemeltä puh. 040-554 5962 tai Kaustisen kalastuskunnasta
Mika Yli-Soinilta puh. 045-131 6175. Ei osallistumismaksua. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Sählykerho alakoululaisille Urheilutalon salissa maanantaisin klo 17.30-19.00. Kerho on maksuton. Tervetuloa
mukaan!
Showtanssikerhon tunnit pidetään Urheilutalon peilisalissa. Et tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa. Uudet ja
vanhat tanssijat ovat tervetulleita! Ohjaajina Salla Valo, Salla-Maria Kuoppala ja Emma Heikkala.
Kevätkausi on maksuton kevät- ja syyskauden rikkonaisuuden takia!
Ryhmät kuvauksineen:
Aurorat I (6-7 v.) maanantaisin klo 16-17 ja Aurorat II (8-9 v.) maanantaisin 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.) keskiviikkoisin klo 15-16 ja Belindat II (13-14 v.) keskiviikkoisin klo 16-17
•
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Tunneilla harjoittelemme joka kaudella eri tanssityylisen koreografian, käymme läpi tanssitekniikkaa ja erilaisia tanssiharjoituksia.

Celiat (yli 15 v.) keskiviikkoisin 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 ilmapistooliammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin klo 17.30-19.30 urheilutalon juoksusuoran
kuntosalin puoleisessa päädyssä. Alle 10-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Alle 16-vuotiaille vuoro on maksuton. Aikuisilta peritään 5 €/kerta tai 45 € syyskausi (50 € kevätkausi) sisältäen ilmapistoolin/ ilmakiväärin käytön, panoksia ja tauluja sekä ohjauksen. Vetäjänä Tuula Nenonen.
Senioreiden kuntojumppa - Erilaisia senioreille sopivia liikuntaharjoituksia urheilutalon tatamilla Leena Känsäkankaan opastuksella torstaisin klo 10-11. Osallistumismaksu 3 €/kerta. Osallistumisesta pidetään kirjaa ja käynneistä laskutetaan osallistumiskertojen mukaan kauden päätyttyä.
HIIHTOKAMPANJA
Kampanja toteutetaan vuosittain 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 voit kirjata liikuntasuoritukset vaikka ruutupaperille ja palauttaa kunnantalolle neuvontatiskillä olevaan laatikkoon huhtikuun puoliväliin mennessä.
Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä liikuntasuoritus. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja.

Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa
Syksyn loput satutunnit ja ryhmäkäynnit on peruttu. PlayStation ja pelikoneet on otettu pois käytöstä. Käytäthän
maskia asioidessasi kirjastossa. Lainaa automaattia käyttäen ja asioi mahdollisimman ripeästi, vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin, mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu
myös kirjaston kirjakassipalveluun.
Kirjakassipalvelu
Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä
puhelimitse (050 346 5466) tai sähköpostitse (kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi).
Asiakaskysely
Kirjastolla on menossa lyhyt asiakaskysely kirjaston ensi vuoden alussa voimaan astuvista aukioloajoista. Käy
vastaamassa kyselyyn osoitteessa https://bit.ly/2KPc3RN, näin pääset vaikuttamaan!
Taidenäyttely
Kokoustilojen aulassa taidenäyttelyssä Heikki Virkkalan öljyväritöitä joulukuun ajan. Muistathan maskin käytön ja
turvavälien säilyttämisen myös näyttelyssä käydessäsi!
Kirjasto on joulun aikana suljettuna 21.12.2020–6.1.2021. Omatoimikirjasto on kuitenkin käytettävissä tänäkin
aikana. Sulkuajalle ei tule palautuspäiviä, joten voit pitää huoletta lainat kotona loppiaiseen asti. Jos et ole varma, onko lainojesi eräpäivä ennen vai jälkeen joulun, tarkista tilanne kirjautumalla osoitteeseen https://
anders.finna.fi tai soittamalla kirjastoon (050 346 5466). Jos mahdollista, vältä palautusluukun käyttöä välipäivien
aikana.
Kirjasto toivottaa rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kiitos syyskaudesta 2020 ja hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!
Kerhot ovat jääneet joulutauolle ja jatkuvat jälleen tammikuussa viikolla 2, mikäli tilanne sen sallii. Seuraahan
meidän nettisivuiltamme mitä uutta uusi vuosi tuo tullessaan.
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Myymme joulukuun loppuun saakka omakotitalotontit tonnilla. (Kauppakirja allekirjoitettava viimeistään
31.12.2020). Tonteilla on rakentamisvelvoite. (Huom! Kunnanvirasto on suljettuna 21.12.2020 - 6.1.2021).
Lisätiedot tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 7698 668.

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan leikkikenttien turvallisuusasioita. Kokouksessa on päätetty,
ettei kunnan leikkikentille saa turvallisuusriskin vuoksi rakentaa tai pystyttää omia leikkivälineitä, kuten esim.
trampoliineja, keinuja tai grillauspaikkaa. Mikäli tällaisia välineitä on leikkikentille omatoimisesti asennettu, nousevat onnettomuustilanteissa ja vakuutusasioissa esille vastuukysymykset kentän valvonnassa. Mikäli kunnan
leikkikentille tai niiden yhteyteen kunnan maille on asennettu trampoliineja, ne tulee poistaa mahdollisimman
pian. Pienempiä leikkivälineitä, kuten hiekkalaatikkoleikkivälineitä, palloja, pikkukaivureita, traktoreita, autoja ym.
voidaan tuoda leikkikentälle. Lisätietoja asiasta saa ympäristötarkastaja Pia-Lena Närheltä p. 040-739 3977.
Leikkikentillä suoritetaan vuosittain tarkastuksia, jossa todetaan niiden kunto ja suoritetaan korjaustoimenpiteitä
tarpeen mukaan. Tekninen toimi suorittaa vielä ennen vuodenvaihetta tarkastuksen leikkikentillä ja mikäli niiltä
löytyy omatoimisesti asennettuja leikkivälineitä, ne poistetaan kunnan toimesta.
Tekninen toimi on hankkinut uusia leikkivälineitä, joita asennetaan keväällä. Kinon piha kunnostetaan keväällä
2021 ja sinne asennetaan mm. vieterikeinuja ja uusi kiipeilyteline. Piha on syksystä 2021 valmiina Pajalan esikoululaisten käyttöön.
Varikkotien leikkikentän ollessa perhepäivähoitajien suosima leikkikenttä, on tekninen toimi hankkinut sinne taaperoikäisille tarkoitetun monitoimileikkivälineen, jossa myös pieni verkkorata. Myös nämä välineet asennetaan
kesän 2021 aikana leikkikentälle. Keskuskoulun leikkikentän pyramidi uusitaan kokonaisuudessaan 2021 keväällä. Tekninen toimi tiedottaa sosiaalisessa mediassa ja kunnan kotisivuilla milloin välineitä asennetaan. Asennusaikana kyseessä oleva leikkikenttä ei ole käytössä.

Talvikaudella 1.12.20-31.3.21 hiihtolatujen viikonloppuylläpitoa hoitavat Kaustisen ja Vetelin kunnat yhteistyössä. Parittomilla viikoilla vetovastuussa on Kaustisen kunnan tekninen toimi ja parillisilla viikoilla Vetelin kunnan
tekninen toimi.

Ympäristönsuojeluvalvontaan on tullut useita ilmoituksia rottahavainnoista eri puolelta kuntaa.
Mikäli alueellanne on havaittu rotta/rottia pyydämme alueen asukkaita huolehtimaan siitä, ettei piha-alueilla ole
syötävää. Tämän vuoksi pyydämme Teitä olemaan ruokkimatta lintuja tai muita eläimiä ulkona, sillä ruokinta
houkuttelee rottia paikalle. Pihoilla ei myöskään saa kompostoida ruokajätteitä avokompostoreissa. Mikäli ruokajätteitä kompostoidaan, tulee kompostoreiden olla suljettuja lämpökompostoreita, mihin rotat eivät pääse.
Muistutamme myös kiinteistön omistajia siitä, että mikäli kiinteistöllänne näkyy rottia, myrkytysvastuu on teidän.
Rottahavainnoista voi ilmoittaa ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhelle puh. 040 739 3977.

Kinkkutemppu-tempaus järjestetään myös tänä vuonna ajalla 18.12.2020 - 8.1.2021.
Lisätietoa osoitteesta https://www.kinkkutemppu.com/
Suomalaisten jouluruokien paistinrasvat kierrätetään tällä tavoin uusiutuvaksi dieseliksi. Ota kinkun, kalkkunan,
kalan tai vaikkapa juuressipsien paistinrasvat talteen, pakkaa ne pahvitölkkiin, sulje ja kiikuta keräyspisteeseen.
Näin varmistamme yhdessä, että tippaakaan paistinrasvaa ei päädy viemärin tukkeeksi! Ethän tuo keräykseen
lasia, muovia tai metallia, jotka vaikeuttavat rasvan käsittelyä
Pääorganisoijana ovat K-ryhmä ja Neste. Kinkkutempun 2020 keräyspisteitä on 349 kpl. Kinkun paistorasvojen
keräyspisteet Kaustisella ovat K-Market Kaustinen, Terveystie 1 sekä Neste Kaustinen, Teerijärventie 1.
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INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10.– 5.1. , 16.1.–15.3., 16.3.–15.8. ja 16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, puh. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.
HEVOSELÄIMEN PITÄJÄN JA PITOPAIKAN REKISTERÖINTI
Rekisteröintivaatimus on tullut voimaan 20.4.2017, siirtymäaika on 31.12.2020 saakka. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vähintään yhtä hevoseläintä (mm. hevoset, ponit, aasit) pitäviä. Ilmoitus tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.
Eläinsuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevostenpidosta on
edelleen voimassa. Tämä koskee hevoseläintenpitoa, kun täysikasvuisia hevoseläimiä on vähintään kuusi. Näitä
koskeva ilmoitus tehdään aluehallintovirastoon.
Pitopaikan rekisteröinnistä vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija).
Eläintenpitoilmoituksen tekee eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija). Eläimen omistajan ei tarvitse tehdä
eläintenpitoilmoitusta, jos eläin on toisen toimijan hallussa. Tällöin ilmoituksen tekee ko. eläimen haltija.
Lisätietoa: Ruokavirasto.fi>>Viljelijät>>Eläintenpito>>Eläinten merkintä ja rekisteröinti>>Hevoseläimet>>Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Huomio kaikki avun tarpeessa olevat ja auttamishaluiset ihmiset!
Me kaustislaiset olemme luoneet Facebookiin ryhmän nimeltä ”Tehään hyvää Kaustisella”. Sen kautta voi pyytää tarvitsemaansa apua; ruokaa, vaatteita, leluja, kaupassa käyntiä, lumen luontia yms. Samoin ne, joilla on halua ja mahdollisuus auttaa, voivat ilmoittaa
millaista apua he voivat antaa tai kysyä mitä tarvittaisiin.
Avuntarvitsija voi kirjoittaa avunpyynnön ryhmän seinälle tai laittaa yksityisviestiä
ylläpitäjälle (Anu Pollari) tai ottaa yhteyttä ev.lut seurakunnan vs. diakoniatyöntekijään
050-3147551 (Riitta Seppä), jolloin julkaisemme avunpyynnön nimettömänä. Viesti tarpeista ja saatavasta avusta julkaistaan ryhmässä. Saadun avustuksen voi noutaa seurakunnalta tai me toimitamme sen suoraan teille.
Tiedostamme, että kaikkia emme tavoita sosiaalisen median kautta, joten toivomme tämän tiedotteen auttavan
tavoittamaan kaikki kaustislaiset.
Meitä on 450+ henkeä valmiina auttamaan. Seurakunta jakaa joka toinen maanantai ruokakasseja klo 18. Me
pyrimme auttamaan ja tukemaan heitä tässä työssä parhaamme mukaan.. Siksi annan tässä myös oman puhelinnumeroni, johon voitte soittaa avun tarpeestanne klo 9 eteenpäin aina iltaan asti. Yhteyttä voi ottaa numeroon
045-606 7272 / Jukka Mäki-Petäjä, tai sähköpostilla jukka.makipetaja@gmail.com.
Ei ole häpeä pyytää apua, se on oman tilanteen tiedostamista, että tarvitsee apua ja me kaikki autamme pyyteettömästi. Oma häpeäni katosi ensimmäisen ruokajonossa käynnin myötä. Pyytäkää, niin teille annetaan.
Kaikki mukaan auttamaan — tehdään hyvää Kaustisella!
https://www.facebook.com/groups/695457898055662
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Sivistyspalveluihin ja sivistyslautakunnan
vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, niiden opiskeluhuolto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi. Kunnallista kulttuuritointa on elokuva- ja kirjastotoimi. Aiemmissa kuntatiedotteissa on tutustuttu jo
kirjaston toimintaan, varhaiskasvatukseen
sekä sen perhepäiväkotihoitoon. Myöhemmin vuorossa on perusopetus, musiikkilukio ja opiskeluhuolto sekä varhaiskasvatuksesta myös esiopetus ja päiväkotiyksiköt ja vapaa-aikatoimen tarkempi esittely..
Sivistyspalveluissa on yhteensä noin 150 päätoimista ja noin 20 sivutoimista työntekijää. Järjestämme tarkoituksenmukaisia ja asiakaslähtöisiä lähipalveluja kuntalaisille laadukkaasti ja taloudellisesti. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja on
ja lautakunnan vastuualueella on kokonaisuudessaan lähes 10 miljoonan vuosibudjetti.
Korona-aika ja toteutetut/toteutettavat lomautukset ovat tänä vuonna olleet ykköshaasteemme. Työntekijämme ovat venyneet ja pystyneet hienosti vastaamaan näihin haasteisiin.
Toimialan vastaavana toimii sivistysjohtaja-rehtorin nimikkeellä

, joka aiemmin toimi perusope-

tuksen rehtorina. Hänen kanssaan kunnanvirastolla työskentelee toimistosihteeri
. Molemmat
ovat olleet kaustislaisia jo lähes 40 vuotta ja vuosia kunnan palveluksessakin on molemmilla yhteensä kertynyt jo kovasti keski-ikäisen ihmisen elinvuosien verran.
Vapaa-aikasihteeri
toimipiste on Urheilutalolla. Hän huolehtii Urheilutalon asioista yhdessä
KP-V:n seuravastaavan kanssa ja organisoi kunnan omat liikunta- ja nuorisoryhmät sekä elokuvatoiminnan.
Kaustisella toimii myös aktiivinen nuorisovaltuusto. Vuotuiset kunnan järjestämät liikuntakampanjat ja hyvinvointiin liittyvät muut tapahtumat toteutuvat Aijalta pitkän työuran antamalla rutiinilla.
Etsivä nuorisotyöntekijä
on toiminut jo yli 5 vuotta yhteisenä kolmen kunnan Halsuan, Kaustisen ja Vetelin työntekijänä. Etsivän nuorisotyö on erityisnuorisotyötä ja sen ensisijaisena tehtävänä on tavoittaa 15-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Myös muut nuoret, jotka
kaipaavat tukea tai ohjausta saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut elämässä eteenpäin pääsemiseksi.
Työn tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Työ kohdistuu varhaisena tukena nuorten erilaisissa elämän siirtymävaiheissa. Etsivällä työllä parannetaan palvelujen saatavuutta niille nuorille, joilla ei ole riittävästi oma-aloitteisuutta tai voimavaroja hakeutua palvelujen piiriin. Työ perustuu kuuntelemiseen ja neuvottelemiseen, mitä nuori haluaa ja mihin hän on valmis sitoutumaan. Nuoret
ohjataan sitten heidän tarvitsemaansa kasvua ja itsenäistymistä tukevien palvelujen piiriin, sekä tuetaan
heitä koulutukseen ja työmarkkinoille hakeutumisessa. Etsivä työ tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja
luottamukselliseen aikuiskontaktiin, on aina vapaaehtoista ja maksutonta.

Seuraava tiedote ilmestyy tammikuussa, sen aineistopäivä ilmoitetaan myöhemmin kotisivuillamme.
Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi

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

