
   

Kuntatiedote 4/2020       Huhtikuu 

Sykkivä, soiva Kaustinen! 

Poikkeusolot jatkuvat 13.5. saakka—kunnan palvelut toimivat  tavanomaisesti 

Hallinto– ja kehittämispalvelut     

Hallitus päätti jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 

aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Myös Kaustisella tämä tarkoittaa kaik-

kien aiemmin voimaan tulleiden rajoitustoimien jatkumista.  

 

Kunnan palvelut toimivat kuitenkin poikkeusoloissakin mahdollisimman tavanomaisesti. Kunnanvirasto 

pysyy suljettuna 13.5.2020 saakka, näin pyrimme myös osaltamme välttämään viruksen leviämisen. 

Henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etänä, minkä vuoksi yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti 

puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjepostin voi jättää etuovella olevaan lukolliseen postilaatikkoon. 
 

 

 

• Neuvonta/vaihde puh. 040 652 7692 (arkisin klo 8-14)  

• Tekninen toimi puh. 040 7698 668 

• Sivistystoimi puh. 0400 456 565, 050 443 6877 

• Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset työajan ulkopuolella puh. 050 478 147 

• Kaustisen Lämpö Oy:n 24/7 päivystys/hoitajat puh. 040 679 5699 

 

Kiinteistö Oy Rekipolska 

• Talonmiespalvelut puh. 045 357 4590 (ma - pe 8-16)  

• Vikailmoitukset puh. 029 001 1460 (klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin) 

• Avainpäivystys (maksullinen palvelu) puh. 029 001 1460 (klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin) 

 

Suurimman osan Kaustisen kunnan työntekijöiden suorista työnumeroista löydät osoitteesta  

wwww.kaustinen.fi/index.php/kaustisen-kunta-yhteystiedot 

Kunnan yhteystiedot 

HUOM! 
Ajantasaisimmat tiedotteemme ovat luettavissa kotisivuiltamme  

www.kaustinen.fi sekä Kaustisen kunnan Facebook-sivulta  

Eduskunta hyväksyi lain hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköisistä laskutuksista. Verkko-

laskulaki velvoittaa yrityksiä 1.4.2020 alkaen eli huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus 

saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa.  Laki velvoittaa yrityksiä, joiden lii-

kevaihto on yli 10.00 euroa vuodessa.  

 

Kaustisen kunnalle osoitetut laskut on toimitettava jatkossa sähköisinä laskuina. Pdf-lasku ei ole säh-

köinen lasku. Lue lisää http://kaustinen.fi/index.php/kaustisen-kunta-yhteystiedot/laskutustiedot.html 

Verkkolaskulaki velvoittaa yrityksiä 1.4.2020 alkaen 
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Yksinyrittäjien koronatuki 

Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat Kaustinen, Veteli, Toholampi, Halsua ja Lestijärvi ovat avanneet yk-
sinyrittäjille tarkoitetun tuen hakupalvelun 16.4.2020. Alueen yksinyrittäjät voivat hakea yritystensä YTJ-
rekisterin mukaisesta kotikunnasta 2000 euron yksinyrittäjätukea täyttämällä tukihakemuksen Kaustisen 
seutukunnan verkkosivuilla www.kaustisenseutu.fi.  

Kaustisen seutukunta neuvoo ja opastaa yrittäjiä hakemusten tekemisessä, ottaa hakemukset vastaan ja 
valmistelee saapuneet hakemukset kuntien päätöksentekoa varten. Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat 
Kaustinen, Veteli, Toholampi, Halsua ja Lestijärvi tekevät päätökset tukien myöntämisestä omien yritys-
tensä osalta, ja tiedottavat yrityksiä tekemistään päätöksistä. Kunnat myös huolehtivat tukien maksami-
sesta. 

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten 
hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin, sekä kirjanpidon ja muiden toimistomenojen kattami-
seen.  Avustusta  voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Kertakor-
vauksena maksettavaa 2000 euron tukea ei voi käyttää yrittäjän itselleen nostamaan palkkaan. Myönnet-
ty tuki ei vaikuta työttömyyskorvaukseen, ja tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tarkoitetun työttö-
myysetuuden kanssa. 

Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavalle päätoimiselle 
yrittäjälle, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yrittäjyys katsotaan päätoimiseksi, mikäli yrittäjä on YEL-
rekisterissä tai hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on 
aloittanut alle 6 kuukautta sitten, tulee yrittäjän osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johta-
nut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 

Tukea voidaan myöntää myös kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perusta-
matta kuitenkaan yritystä, ja freelanceryrittäjille, jotka toimivat itsenäisinä elinkeinonharjoittajina, toimini-
mellä, henkilöyhtiössä, osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. 

Tuen saamisen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet ko-
ronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen, ja yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannatta-
vaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.    

Yrittäjän on hyvä valmistautua tukihakemuksen täyttämiseen etsimällä valmiiksi YEL-vakuutuksensa nu-
meron, vuoden 2019 tai viimeisimmän tilinpäätöksensä tai vuoden 2019 veroilmoituksensa tai viimeisim-
män veroilmoituksensa. Lisäksi hakemukseen tulee liittää jäljennökset kirjanpidosta tai tiliotteista vuodel-
ta 2020 myynnin ja kustannusten kehittymisen todentamiseksi. Liitteeksi tarvitaan myös verovelkatodis-
tus. 

Tarkempaa tietoa yksinyrittäjän tuen ehdoista ja ohjeita tuen hakemiseen löytyy Kaustisen seutukunnan 
kotisivuilta: kaustisenseutu.fi/yrittajille/. Lisätietoja antavat myös: 

Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030 

Erkki Laide, Kaustisen seutukunta, yritysneuvoja, p. 044 561 2154 

Jarmo Finnilä, Kaustisen seutukunta, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538 

Arto Alpia, Kaustisen kunta, kunnanjohtaja, p.  040 056 9401  

 

 

KASE Yrityspalvelut 
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Kaustisen kunta ja Kaustisen-Ullavan evankelis-luterilainen seurakunta aloittavat yhteistyössä soitto-

kierroksen Kaustisen kunnan 80-vuotta täyttäneille asukkaille Näin halutaan varmistaa, että ikäänty-

neet saavat tarvitsemansa avun nyt poikkeusaikana. Soittokierrosta laajennetaan myöhemmin myös 

nuorempiin ikäihmisiin. 

 

Puheluita soitetaan suuri määrä, joten kaikki ikäihmiset eivät saa puhelua heti. Tavoitteena on saada 

puhelinkierros käytyä läpi viikon sisällä. Puhelut tulevat monesta eri numerosta, mutta niiden asian-

mukaisuuden voi tarkistaa soittamalla kunnan palveluneuvontaan, jossa on tieto kaikista soittajista ja 

heidän puhelinnumeroistaan. Kunnan palveluneuvonnan puhelin 040 652 7692, palvelee myös kaik-

kia kuntalaisia ma-pe klo 8-14 aikana. 

 

Puhelinpalvelun työntekijät eivät tee kotikäyntejä eivätkä kysy salassa pidettäviä asioita kuten tun-

nuksia tai salasanoja. 

Vapaaehtoisten tarjoama asiointiapu 

Päivittäisvarakaupat suosittelevat riskiryhmiin kuuluvia asioimaan aamun ensimmäisten aukiolotuntien 

aikana. Liikkeissä toimii maksullinen kauppakassipalvelu eli ruoan keräily kaupasta ja toimitus kotiin.  

 

K-market tekee myös asiakkaan puolesta keräilyn ja voi toimittaa ostokset joko asiakkaan kotiin tai 

tavarat ulos autolle asiakkaan odottaessa siellä, myös tämä on maksullinen palvelu. Tiedustelut ja ti-

laus K-Market Kantarellista ensisijaisesti sähköpostitse topi.jylha@k-market.com, mutta myös puheli-

mitse 06 860 5400 (tilaukset toivotaan vähintään pari päivää ennen tarvetta). Kaustisen S-marketin 

maksullisen kauppakassipalvelun tuottaa Vievä Oy, tilaukset soittamalla tai Whatsappilla numeroon 

044 299 0985/ Vievä Oy.  

Tietoa ikäihmisille ja muille riskiryhmiin kuuluville 

Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen alle 70– vuotiaat eläkeläiset ovat lupautuneet vapaaehtoistyönä aut-

tamaan yli 70– vuotiaita kauppa– ja apteekkiasioinnissa. Oman kylän vapaaehtoisten yhteystiedot löy-

tyvät Eläkeliiton nettisivuilta osoitteesta https://elakeliitto.fi/yhdistykset/kaustinen/tarvitsetko-

asiointiapua? Tai voit myös pyytää talkoolaisten yhteystiedot myös kunnan palveluneuvonnasta nu-

merosta 040 6529 692. 

 

Riskiryhmäläisten asiointi 

Soittokierros 80+ ikäisille Kaustisella 

• Vältä ihmisjoukkoja ja tungoksia 

• Pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin 

• Pese kädet 

• Yski hihaan 

 

• Suojele riskiryhmiä. Soita, älä kyläile 

• Jos sairastut, jää kotiin lepäämään 

• Puhu huolestasi ihmisille, joihin luotat 

• Ulkomaille ei pidä matkustaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa, että jokainen voi toiminnallaan nyt hidastaa koronaviruk-

sen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska 

siten hidastetaan epidemian leviämistä. 

 

 

 

 

 

• Suomeen palaavien tulee pysytellä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan 

 

Muistutus THL:n ohjeistuksista 
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Sivistystoimi 

Poikkeusolojen aikaiset muutokset toiminnassa 

Hallitus atkoi rajoituksia lähiopetuksessa kaikilla koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa, että opetuksen 

poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13.5.2020 asti. Hallitus kuitenkin samalla varautuu poikkeusjärjestelyjen 

jatkamiseen lukukauden loppuun asti eri kouluasteilla, mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Halli-

tus arvioi tarvittavat toimet huhtikuun lopussa. 

 

Musiikkilukio 

 

Musiikkilukiolaiset ovat etäopetuksessa. Lukion musikaali on peruttu, mutta toivottavasti se pystytään 

esittämään kesän festivaaleilla. 

 

Perusopetus 

 

Perusopetus järjestetään etäopetuksena vuosiluokkien 4.-9. luokkien oppilaille. Vuosiluokkien 1.-3. 

luokkien ja erityiseen tukeen siirrettyjen oppilaiden huoltajat ovat pääosin onnistuneet järjestämään 

perheiden arjen siten, että myös pienemmät oppilaat ovat etäopetuksessa kotona. Kaustisella aloitet-

tiin keskiviikkona 8.4. kouluateriajakelu sitä tarvitseville etäopetuksessa oleville 1.-9. luokilla oleville 

lapsille ja nuorille. Huoltajille on välitetty tarkemmat ohjeet tästä Wilman kautta. 

 

Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatus jatkuu ennallaan, mutta hallitus on linjannut ja suosittanut, että ne perheet jotka voi-

vat, ottavat lapsensa kotihoitoon. Kaustisella suurin osa perheistä on näin pystynyt myös menettele-

mään. Kaustisella varhaiskasvatusta järjestetään poikkeusolojen aikana keskitetysti Pajalan päiväko-

dilla sekä perhepäivähoidossa. Perheiden on tullut ilmoittaa kotihoitoon jäämisestä kirjallisesti, jolloin 

kotihoito hyvitetään laskutuksessa. Huoltajia on tiedotettu poikkeusolojen käytänteistä Daisyn kautta. 

 

Vapaa-aikapalvelut 

 

Vapaa-aikapalvelujen ryhmät on peruttu, kirjasto ja liikuntasalit ovat kiinni sekä elokuvaesitykset perut-

tu. Kansalaisopiston piirit eivät myöskään kokoonnu. Myös järjestöt ja yhdistykset ovat peruuttaneet 

ryhmätoimintansa ja tapahtumiaan.Ulkoilu on juuri nyt hyvä tapa huolehtia hyvästä kunnosta ja mie-

lialasta. Kuntalaiset jakavat erityisesti sosiaalisessa mediassa hyviä vinkkejä ulkoilmatoimintaan ja 

kotona perheen kanssa tehtävään toimintaan vapaa-aikansa monipuolistamiseksi Myös esimerkiksi 

4H julkaisee nettisivuillaan ja somekanavissaan ohjeita ja vinkkejä yhteiseen tekemiseen. 

 

Kirjasto 

 

Kirjaston henkilökunta on etätöissä, mutta autamme edelleen teitä mielellämme tiedon ja lukemisen  

ääreen. Kysymyksissä meidät tavoittaa arkisin puhelimitse 050 3465 466 / 050 4436 885 klo 10-15 tai 

sähköpostitse kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi 

Kaustisen kirjaston kotisivuille osoitteeseen kirjasto.kaustinen.fi on kerätty huima määrä erilaisia e-

kirjapalveluja ja sähköisiä sisältöjä, joita pääset käyttämään omalta älylaitteeltasi. Ne löytyvät klikkaa-

malla yläpalkkia kohdasta, jossa lukee Info ja seuraavaksi valitsemalla esiin tulevasta alasvetovalikos-

ta otsakkeen E-kirjat ja sähköiset sisällöt. 

  

Sieltä löytyy myös tuttu Anders-Finna -verkkokirjasto e-aineistoineen. Muistathan myös, että nyt  kuka 

tahansa voi saada väliaikaiset tunnukset kyseiseen e-aineistoon, vaikka ei  kirjastokorttia omistaisi-

kaan! Se onnistuu lähettämällä nimi- ja syntymäaikatietosi Kaustisen kirjaston sähköpostiin. Vastauk-

sena sähköpostiviestiisi saat tunnukset. 

  

Hyvää matkaa verkkoon lukemaan, kuuntelemaan, tutkimaan, opiskelemaan ja katselemaan! 
 

 

 

mailto:kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi
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Ajankohtaisia 

Köyhäjoen koulun oppilaiden töitä TuKoKe-finaalissa 

Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen 

TuKoKe- on tiede- ja teknologiakilpailu lapsille ja nuorille. Köyhäjoen koululta tähän kisaan on osallis-

tuttu menestyksekkäästi jo useana vuonna ja tänäkin vuonna Köyhäjoen oppilaiden töitä on päässyt 

finaaliin saakka. Tänä vuonna finaalissa mukana ovat Eeli Myllymäki ja Eino Myllymäki työllä Sarjaku-

vat, ohjaaja Maria Jussinmäki sekä Ilkka Känsäkangas, Kasperi Myllymäki ja Osmo Myllymäki työllä 

Maatalous ja luonto, ohjaaja Tanja Rajala.  

 

TuKoKe-lopputapahtuman tuomaristohaastattelut ja palkinnonjako järjestetään virtuaalisesti viikolla 

17. Finaali ratkeaa kuntatiedotteen laatimisen ja jakelun välillä, joten lopulliset tulokset eivät ole olleet 

tiedossamme kuntatiedotteen mennessä painoon. Finalisteista kootaan TuKoKen sivulle näyttely, jos-

sa yleisö pääsee tutustumaan töihin. https://tukoke.tek.fi/fi/tukoke2020finalistit 

 

Kaustisen kunta onnittelee finaalipaikasta niin oppilaita kuin ohjaajiakin!  

Kunnassa on aloitettu koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely. Mahdollisten lomautusten 

syynä on kunnan alijäämäinen talous ja koronavirusepidemiasta johtuva töiden tilapäinen vähenemi-

nen. Työnantajan ja henkilöstön välisissä neuvotteluissa keskustellaan toimenpiteen perusteista, eh-

dotuksesta lomauttamisen toteuttamiseksi sekä mahdollisista muista säästövaihtoehdoista lomauttami-

selle. Lomauttamisen perusteista päättää kunnanhallitus, ja niiden vaikutuksesta kunnan palveluihin 

tiedotetaan myöhemmin.  

Kuntalaisia pyydettiin kertomaan mielipiteensä kunnan viestinnän kehittämiseksi järjestetyssä kyselys-
sä. Kunnan tiedottamiseen oltiin yleisesti melko tyytyväisiä, mutta enemmän ja nopeammin toivottiin 
tietoa ajankohtaisista asioista, erilaisista tapahtumista ja kunnan päätöksenteosta. Viestintätavoista par-
haiten tavoittavat kunnan kotisivut, sosiaalinen media ja kuntatiedote, jonka myös sähköisesti vastan-
neet nostivat tärkeimmäksi viestintäkanavaksi.  

Some-viestinnän toivottiin olevan aktiivisempaa, ja kuntatiedotteen huomioivan tasapuolisesti kaiken 

ikäiset kuntalaiset lukijoina. Päätöksenteko ja kunnan ajankohtaiset asiat kiinnostivat eniten, ja toimi-

aloista etenkin vapaa-ajan palvelut. Kiinnostus kunnassa toimivia yrityksiä ja järjestötoimintaa kohtaan 

mainittiin myös. Viestinnän tyylilajiksi toivottiin asiallisuutta ja ytimekkyyttä, mutta myös mielenkiintoa 

herättävää ilmaisua. 

Runsaslukuinen ja yksityiskohtainen vastaaminen kyselyyn antaa hyvät eväät kunnan viestinnän kehit-
tämiseen jatkossakin ja kiitämme kaikki palautteen antajia. Esimerkiksi aktiivisuutta tiedottamiseen ja 
näkyvyyteen on lisätty sopimalla viestintätiimin sisäisistä some-vastuuvuoroista. Kuntatiedote ilmestyy 
edelleenkin sähköisesti ja paperijulkaisuna, ja siinä kunnan työntekijöistä esittelyvuorossa ovat tällä ker-
taa teknisen toimiston väki. 

Viestintäkyselyyn vastasi 55 henkilöä sähköisesti ja 16 paperilomakkeella. Koronavirusepidemian sul-
kiessa kirjaston ja kunnantalon vastaukset kyselyyn oli suurimman osan aikaa mahdollista vastata vain 
verkossa. Poikkeusolojen loputtua harkitaan kyselyn jatkamista niin, että erityisesti paperilomakkeella 
vastaaminen on mahdollista.  

Pienestä viestintäkyselystä tulikin suuri 



6  

Tekniset palvelut     

Vesihuoltolaitos tiedottaa 

Puumalan vedenkäsittelylaitoksen huoltotyöt aiheuttavat vaihtelua käyttövesipaineeseen 

Puumalan vedenkäsittelylaitos on huoltotöiden vuoksi pois käytöstä 14.4. alkaen. Alueen talousvesi 

otetaan töiden aikana muilta kunnan vedenkäsittelylaitoksilta. Käyttövesipaineessa saattaa tästä 

syystä esiintyä vaihtelua koko kunnan vesihuoltolaitoksen painealueilla.  

Huoltotöiden arvioidaan kestävän noin neljä viikkoa. 

Pahoittelemme huoltotöistä kuntalaisille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. 

Vedentoimituksen mahdolliset häiriöilmoitukset 24/7 numeroon: 050 478 1470 

 

Kevät on kiireistä aikaa teknisessä toimessa, kun erilaiset urakointi- ja kunnostustyöt saadaan talven 

jälkeen käyntiin. Alla on listaus osasta töistä, joita kunnassa on tarkoitus toteuttaa tulevan kevään/ ke-

sän aikana. 

• Musiikkilukion purku-urakka on paraikaa käynnissä, ja purkutöiden on määrä valmistua 30.5.2020 

mennessä. Urakoitsijana toimii Rauman Kone Oy. Niin kutsutun ”uudemman osan” peruskorjaus-

työt sekä uudisosan rakentaminen aloitetaan loppukesästä. 

• Musiikkilukion opiskelija-asuntojen A- ja B-talojen huopakatteet tullaan uusimaan kevään aikana. 

• Kunnanvarikon saneeraus on myös parhaillaan käynnissä. Varikkorakennuksen tiloista löytyi 

aiemmin sädesientä, minkä vuoksi sosiaali- ja toimistotilat ovat olleet käyttökiellossa. Nyt tilat on 

kuitenkin puhdistettu ja saneerauksen jälkeen työntekijät voivat käyttää tiloja turvallisesti.  

• Kunnallistekniikan osalta kunta muun muassa laajentaa viemäriverkostoaan Uudenpaikan alueella 

Kokkolantien varressa. Lisäksi Puumalan vedenkäsittelylaitoksen saneeraus on käynnissä. Kaava-

katujen asfaltointi ja kunnostus on myös suunnitteilla. 

• Oosinharjun vesitorni tullaan aitaamaan ja sen huopakatto uusitaan.  

• Pajalan virastotalon korkean osan huopakatto uusitaan ja väri vaihdetaan punaiseksi. 

• Ulkoalueiden hoitaja on siistinyt kevään aikana risukoituneita alueita ympäri kuntakeskusta ja tätä 

työtä tullaan jatkamaan. 

Teknisen toimen kevään urakointi- ja kunnostustyösuunnitelmia 

Kunnan palvelut tutuiksi: teknisen toimen hallinto 
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Kunnan palvelut tutuiksi 

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee tällä hetkellä neljä viranhaltijaa, toimistosihteeri sekä 

yksi määräaikainen työntekijä. Kaiken kaikkiaan, ruoka- ja puhdistuspalvelut; kiinteistönhoito; 

ulkoalueiden hoito sekä vesihuolto mukaan luettuina, tekninen toimi työllis-

tää vakituisesti 31 henkeä.   

Tekninen johtaja vastaa toimialan päivittäisestä toiminnasta teknisen lautakunnan alaisena vi-

ranhaltijana. Ilkka Närhi on hoitanut virkaa vuoden 2019 helmikuusta alkaen. Ilkka kuvai-

lee työtään haastavaksi, monipuoliseksi sekä erittäin hektiseksi.  

Rakennustarkastaja sekä ympäristötarkastaja raportoivat työstään kunnan ympäristölautakun-

nalle. Ympäristötarkastajana Kaustisen kunnassa neljä vuotta toiminut Pia-Lena Närhi on työs-

kennellyt henkilöstöstä pisimpään teknisen toimen hallinnossa. Koko muu henkilöstö 

on nimittäin vaihtunut parin viime vuoden aikana. Rakennustarkastaja Aki Teirikangas aloitti teh-

tävässään vuoden 2019 maaliskuussa. Sekä ympäristötarkastaja että rakennustarkasta-

ja tekevät töitä kahden kunnan alueella. Pia-Lena hoitaa Vetelin ympäristötarkastajan tehtä-

vää maanantaisin. Aki puolestaan työskentelee Vetelissä tiistaisin.  

Kaisa Siirilä on hoitanut ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikön virkaa toukokuusta 2018 läh-

tien. Kaisa toimii esimiehenä ruoka- ja siivoushuollon työntekijöille. Kun-

nan kahdella valmistuskeittiöllä valmistetaan päivittäin yhteensä jopa 1 450 ateriaa muun muas-

sa koulujen oppilailla ja opetushenkilökunnalle, päivähoidon lapsille sekä palveluta-

lon vanhuksille ja ateriapalveluasiakkaille. Kaisan vastuulla on myös järjestää kunnan kiinteistö-

jen siivoushuolto osittain kunnan omana työnä ja osittain ulkopuolisten palveluntarjoajien avulla.  

Tiia Köyhäjoki on työskennellyt teknisen toimen toimistosihteerinä kohta kahden ja puolen vuo-

den ajan. Tiian työtehtävät pitävät sisällään muun muassa tiedottamista, sopimusten hallintaa, 

raportointia sekä myynti- ja ostoreskontran hoitoa.  Parasta työssä Tiian mukaan on työtehtävien 

monipuolisuus, asiakaskontaktit sekä rennot työkaverit.   

John Nyman aloitti Kaustisen kunnan palveluksessa vuoden 2019 alussa työskenneltyään en-

sin noin vuoden ajan kunnan tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Rekipolskan sekä Kaustisen Lämpö 

Oy:n palveluksessa. Tällä hetkellä John hoitaa määräaikaisena työntekijänä rakennuttamis- ja 

ylläpitopäällikön tehtävää vuoden 2020 loppuun saakka. John vastaa muun muassa teiden kun-

nossapidosta, rakennusprojekteista sekä kunnallistekniikan ja kiinteistönhoidon esimiestyöstä.  

Tällaisella kokoonpanolla kunnan teknisen toimen hallinto hoitaa tehtäviänsä. Henkilöstön 

”tuoreus” mahdollistaa vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamisen ja uusien, entistä tehok-

kaampien metodien käyttöönoton työtehokkuuden ja työssä viihtymisen kehittämiseksi. Jokaisel-

la teknisen toimen henkilöstön jäsenellä on omat vahvuutensa, joita koko työyhteisö voi hyödyn-

tää yhdessä tekemisen kautta. Hyvän yhteishengen tärkeys korostuukin teknisen toimen hallin-

non päivittäisessä työssä.  

 

Tekstin laati: Tiia Köyhäjoki, toimistosihteeri  
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Sykkivä, soiva Kaustinen! 

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

Kaustisen kunta ei vastaa ulkopuolisten ilmoittajien mahdollisista virheistä, eikä korvaa niistä mahdollisesti ai-

heutuvia 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 toukokuussa! Tarkemmat jakelu- ja aineistopäivät ilmoitetaan kotisivuillamme. 

     

 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 suljettu 

13.5.2020 saakka 


