
   

       

     

Hallituksen etätyösuositus jatkuu edelleen. Kunnanvirasto on suljettuna toistaiseksi. Toivomme asiakkaiden asi-

oivan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Postia voi jättää kunnanviraston etuovella olevaan lukolliseen 

postilaatikkoon. Seuraamme koronatilannetta ja ilmoitamme muutoksista. 

Heinäkuussa henkilökunta on vuosilomien ja lomautusten vuoksi tavoitettavissa pääsääntöisesti vain puhelimitse 

tai sähköpostilla kiireellisissä päivystysluontoisissa asioissa seuraavasti: 

Lomituspalvelut 

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden päivystys on numerossa 040 584 5449. 

Tekniset palvelut 

• Tekninen johtaja Ilkka Närhi 22.–26.6.2020, 6.–19.7.2020 ja 3.8.2020 eteenpäin, puh. 040 7698 668 

• Rakennustarkastaja Aki Teirikangas 16.6.–12.7.2020 ja 10.8.2020 eteenpäin, puh. 040 8262 577 

• Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi 22.–25.6.2020, 13.–19.7.2020 ja 12.8.2020 eteenpäin, puh. 040 

7393 977 

• Rakennuttamis- ja ylläpitopäällikkö John Nyman 13.7.–2.8.2020 puh. 040 723 7020 

• Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä 7.–12.7. ja 27.7.2020 eteenpäin, puh. 050 

4119 211 

• Toimistosihteeri Tiia Köyhäjoki 16.6.–12.7.2020 ja 3.–9.8.2020 puh. 040 676 5805 

Asuntotoimisto (Rekipolska) 

• Toimitusjohtaja Vesa Jouppila tavattavissa 5.7.2020 saakka sekä 3.8.2020 eteenpäin, puh. 040 550 

9782 

• Kiinteistösihteeri Pasi Isokangas 6.7.–2.8.2020 ja 11.8.2020 eteenpäin, puh. 040 525 1590 

Kunnanviraston ollessa suljettuna kokoustilat ovat myös poissa käytöstä. Kunnan kuulutukset ovat kuntalain mu-

kaisesti nähtävinä kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi kohdassa viralliset kuulutukset. 

Kunnanviraston henkilökunta ja kunnan luottamushenkilöt toivottavat kaikille hyvää kesää! 

Kirkonseudun asemakaavan Valejärven teollisuusalueen kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitel-

ma pidetään nähtävänä kunnan kotisivuilla sekä kunnan teknisessä toimistossa 1.6.–2.7.2020 välisen ajan. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on jätettävä nähtävänä oloaikana kunnanhallitukselle osoitet-

tuina sähköpostitse osoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi  

Kunnanviraston ollessa suljettuna kaavaehdotusta pääsee katsomaan soittamalla teknisen toimiston ulko-ovella 

olevaa ovikelloa. 

Kaustisella 1.6.2020, Kunnanhallitus 

Kaustisen Kehitys Oy:n toimitusjohtajana on aloittanut Olli Ali-Haapala. 

Puh. 0500 264 877, sähköposti olli.ali-haapala@kaustisenkehitys.fi 
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Koronavirusepidemiasta kärsivät maaseudun yritykset voivat 18.5. alkaen hakea koronakriisitukea ELY-

keskuksista. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalos-

tavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja 

kalakaupan yritykset. 

Kyseiset toimijat ovat aiemmin rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piirien ulkopuolelle. Tukea hae-

taan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.  

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirus-

pandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutu-

mista poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä 

kohti normaaliolosuhteita. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 

10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tuen määrä on 5.000-10.000 

euroa, ja tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Tukea voi käyttää yrityksen toiminnan 

jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. 

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille 

yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuot-

teitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille, ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pie-

nentynyt koronakriisin vuoksi. Tukea voi saada 5.000-10.000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia 

esitetyistä menoista. 

Kalatalouden väliaikaista tukea voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittä-

västi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on yritystoimin-

nan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana. Tuen 

määrä voi olla korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeutta-

mistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 3.000-10.000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon 

yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan. 

Tarkemmat tiedot siitä mihin tuki on tarkoitettu, mitkä ovat tukiehdot sekä ohjeet tukihakemusten tekemiseen 

löytyvät ELY-keskuksen sivuilta osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-

alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki 

Lisätietoja antavat:  

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

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

Timo Pärkkä, Kaustisen seutukunta, projektipäällikkö, puh. 040 757 3519 

 

Kaustisen kunta on saanut TEM:itä 184.000 € avustusta yksinyrittäjien koronatuen jakamista varten. Hakemuk-

sia on tähän mennessä saapunut 31, joista yhdelle on tehty hylkäävä päätös, koska tuen myöntämisen edelly-

tykset eivät täyttyneet.  

Valtionavustusta voidaan myöntää 16. maaliskuuta ja 31. elokuuta 2020 välillä, joten tukea voi edel-leen hakea. 

Huomattavaa kuitenkin on, että heinäkuun vuosilomien vuoksi käsittelyajat ovat hieman pidempiä, joten tukiha-

kemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian ja huomioida hakemuksessa se, että kaikki vaaditut liitteet toimite-

taan heti.   

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. 

 

Lisätietoja ja hakemuslomake myös osoitteessa: https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-tuki-

koronatilanteessa/ 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki
https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-tuki-koronatilanteessa/
https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-tuki-koronatilanteessa/
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Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa  

29. elokuuta 2020 klo 10.00.   

Tervetuloa! 

Ensi syksynä aloittava Näppärikoulu tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta Per-

honjokilaakson alueen lapsille ja nuorille. Opetuspaikkoja tarjotaan viulussa sekä muutamalle oppilaalle kitaras-

sa, bassossa ja kosketinsoittimissa (piano/harmooni). Opetuspisteet ovat tulevana toimintavuotena pääasiassa 

Kaustisella.  

Näppärikoulun opetustarjonta löytyy Perhonjokilaakson kansalaisopiston esitteestä, joka jaetaan koteihin loppu-

kesästä. Ilmoittautuminen avautuu 20.7. klo 9.00 ja päättyy 15.8 klo 16.00. Ilmoittautuminen tapahtuu samoin 

kuin kansalaisopiston kursseille heidän ilmoittautumisjärjestelmänsä kautta. Paikkoja on rajoitetusti ja paikat täy-

tetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Näppärikoulun opintoihin sisältyvät viikottaiset yksityistunnit, yhteissoitto Näppäriryhmässä sekä työpajoina to-

teutettava musiikin hahmotusaineet. Opetussuunnitelma, opintokuvaukset ja -maksut ovat nähtävissä osoittees-

sa www.napparit.fi/napparikoulu.  

Näppärikoulun lukuvuosi on syksyllä 31.8-11.12.2020 (14 viikkoa) ja keväällä 11.1-7.5.2021 (16 viikkoa). Ope-

tusviikkoja on lukuvuodessa 30 ja yksityistuntien pituus on 30min/45min.  

Näppärikoulun lukuvuosimaksut: 

• Starttinäppärit 160 € 

• Spurttinäppärit 230 € 

• Kirinäppärit 260 € 

Taiteen perusopetuksessa lukukausi ja tuntien pituudet ovat pidemmät kuin kansalaisopistossa. Opetusmaksut 

ovat tällä hetkellä samassa suhteessa oppilaan saaman opetukseen määrään kuin kansalaisopistossa. Kansa-

laisopiston piirit jatkuvat entiseen tapaan.  

Näppärikoulun ylläpitäjä on Kansanmusiikki-instituutti ry. ja sen toiminta käynnistetään Suomen kulttuurirahaston 

rahoituksen turvin. Näppärikoulu toimii erillisenä oppilaitoksenaan yhteistyössä Perhonjokilaakson kansalaisopis-

ton kanssa.  

Lisätietoja: napparikoulu@gmail.com  

Kirjaston kesäsulku 29.6. - 19.7.2020. Omatoimikirjasto on käytössä koko kesäsulun ajan päivittäin klo 7-22.  

Käythän tekemässä omatoimisopimuksen kirjastossa. 

Palauttaessasi kirjaston aineistoa, käytäthän palautusluuk-

kua myös kesäsulun aikana. 

Kadonneen tai rikkinäisen kirjastokortin voi nyt uusia kirjas-

tossa maksutta kesäkuun ajan kesäsulkuun asti. 

Kirjaston tämän kesän aukioloajat ovat: 

• ma - ke 12 - 18 

• to 9 - 16 

• pe 12 -16 

Kirjastossa on käynnissä Aarrejahti-lukukampanja perheille 

ja alakouluikäisille. Lisätietoja ja lukupasseja saat kirjastosta.  

Tulossa on myös kaikenikäisille kesäinen kirjastoseikkailu. 

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Seuraa 

tarkempaa ilmoittelua kirjaston somekanavilla. 

http://www.napparit.fi/napparikoulu
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Keskiviikkoisin matalan kynnyksen Neste Games -yleisurheilukisat 5-15 -vuotiaille Kaustisen 

urheilukentällä klo 19 (ilmoittautuminen 18.30-18.50). 

Yleisurheiluharjoitukset lapsille ja nuorille viikoittain. Ajat ja paikat https://veikot.kaustinen.fi/ 

Haulikkorata auki harjoittelua varten tiistaisin ja torstaisin klo 18-20, sunnuntaisin klo 12-14. 

Ampumaradalla kilpaillaan 27.6 ja 1.8. 

Perhonjokilaakson Iltarastit järjestetään tiistaisin kello 17–19. Rasteihin voivat osallistua kaikenikäiset suun-

nistajat eikä lisenssiä tarvita.  

Paikat ja ajat voi tarkistaa seuran kotisivuilta http://veikot.kaustinen.fi/suunnistus 

Kesäjumppa Puumalan koulun pihalla/salissa keskiviikkoisin 8.7. saakka 

• 18-19 Tanssillinen jumppa / Irina  

• 19-20 Venyttely / Minna.   

Kevään kausimaksun maksaneet ilmaiseksi, muut 6 €/jumppa maksetaan verkkomaksuna. Seuraa ilmoittelua 

Facebookissa KP-V Naisvoimistelijat sekä Instagramissa kaustisennvj. 

Urheilutalon toiminta kesällä 

Kesä-elokuuksi voit varata vuoroja Urheilutalolle KP-V:n toimistosta 040 522 8977 tai https://veikot.kaustinen.fi/. 

Kesäkaudellakin urheilutalon käytöstä laskutetaan normaalin hinnaston mukaisesti.  

Urheilutalon vakiovuorojen varaus talvikaudelle 2020/2021 

Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata vuoron urheilutalolta lukuvuodeksi kerrallaan. 

Hakemus tehdään kirjallisena elokuun 15. päivään mennessä. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 30.4. Varauslomake 

löytyy kunnan nettisivuilta http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/PDF/Salivuorohakemus.pdf 

Varauslomake palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai 

Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuoreen merkintä: "Liikuntavuorojen varaus".  

Allekirjoitetun lomakkeen voi palauttaa myös skannattuna sähköpostitse https://veikot.kaustinen.fi/ 

Seuran toimiston aukiolo kesä-elokuussa 

• ma–to klo 9–15 

• pe–su suljettu  

• Toimisto lomalla 29.6-10.7. ja 6-–10.8. 

Loman ajan Urheilutalon salivaraukset kunnan vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää, puh. 040 516 8404. 

Kiireellisissä seuraa koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä jaostojen puheenjohtajiin. Heidän yhteystietonsa 

löytyvät seuran kotisivuilta https://veikot.kaustinen.fi/ 

Lasten ja nuorten liikunnallisten harrastusten tukeminen 

Muistutamme Kaustisen kunnan vuodelle 2020 saamasta tuesta perheiden lasten ja nuorten liikunnallisten har-

rastusten 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 osal-

listumismaksuihin. Tukea haetaan suoraan harrastuksen järjestäjältä. Avustuskausi on koko vuosi, haku on jat-

kuva ja jo tälle vuodelle maksetut maksut voidaan hyvittää takautuvasti. 

Näin haet tukea: 

Hakulomaketta on saatavilla järjestäviltä tahoilta, Pajalan palvelukeskuksen työntekijöiltä, kirjastosta sekä kun-

nan kotisivulta tulostamalla http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/PDF/Tukihakemus2020.pdf 

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 emailiin: kns@kaustinen.fi 

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

 

https://veikot.kaustinen.fi/
http://veikot.kaustinen.fi/suunnistus
https://veikot.kaustinen.fi/
http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/PDF/Salivuorohakemus.pdf
https://veikot.kaustinen.fi/
https://veikot.kaustinen.fi/
http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/PDF/Tukihakemus2020.pdf
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Reima Leinonen on aloittanut valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina ja samalla vieraslajien koordinointia 

hoitaa Kainuun ELY-keskus.  

Vieraslajiriskien hallintaan laaditaan valtakunnalli-

nen toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Vierasla-

jien torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpitei-

den jälkiseurantaan avataan syksyllä 2020 hanke-

haku, josta myönnetään valtion avustuksia vieras-

lajien hallintasuunnitelman mukaisiin hankkeisiin. 

Vieraslajien torjunta keskitetään haitallisiin vieras-

lajeihin, joista esimerkkinä mainittakoon jättiputket, 

kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansiruetana. Li-

sätietoja vieraslajeista ja siihen kuuluvasta lainsää-

dännöstä löytyy Vieraslajit.fi-portaalista. 

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille 

levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan 

vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen tuonnin tai 

leviämisen on todettu uhkaavan tai haittaavan 

luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ihmis-

ten hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemipalveluita. 

ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa vieraslajeista 

aiheutuvien riskien hallintaa koskevan lain ja ase-

tuksen noudattamista alueellaan.  

Lisätietoja antaa: 

Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus, 0295-023799, reima.leinonen@ely-keskus.fi  

Yksikön päällikkö Jari Pesonen, Kainuun ELY-keskus, 0295-665190 

Kaustisen kunnan tekninen toimi inventoi heinäkuusta alkaen rakennuskantaa Kaustisen kunnan alueella. In-

ventointi aloitetaan asemakaava-alueilta. 

Kiinteistönomistajan ei tarvitse olla paikalla kun investointi suoritetaan. Inventointiajankohdan lähestyessä kiin-

teistönomistajia tiedotetaan tarkemmin postitse. 

Projektin tarkoituksena on täydentää ja päivittää kunnan rekistereitä ja näin ollen myös veroviraston tietoja kun-

nassa sijaitsevista rakennuksista. 

 

Päivystämme kesälläkin  

Soiten yhteispäivystys keskussairaalassa avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Soita ensin: 06 826 4500.  

Soiten lastenpäivystys avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Soita ensin: 06 826 4444.  

Soiten sosiaalipäivystys päivystää ympäri vuorokauden 24/7. Soita: 044 780 9173.  

Soiten hammassärkypäivystys avoinna ma-pe klo 16-21, la-su klo 8-21. Soita: 06 828 7450.  

Koronaneuvontanumero puh. 06 828 7499 on avoinna joka päivä klo 8-20.  

Soiten yksiköiden poikkeavat aukioloajat kesällä löydät nettisivuilta www.soite.fi 

Ajantasaiset tiedot koronavirukseen liittyen löydät kesälläkin korona.soite.fi-sivustolta. 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

http://vieraslajit.fi/
mailto:reima.leinonen@ely-keskus.fi
https://www.soite.fi/
https://korona.soite.fi/


6  

63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi -hanke järjestää yhteistyössä Kaustisen seutukunnan ja Hal-

suan kunnan kanssa kuluttajille suunnatun, koko perheen tapahtuman Syysmarkkinat. Syysmarkkinat järjeste-

tään Halsuan Käpylässä (Laukkatie) la 5.9.2020 klo 10-16. Markkina-alueelle on ilmainen sisäänpääsy.  

Tapahtuman tarkoituksena on nostaa paikallistuottajien tunnettavuutta. Teemana ovat puutarhatuotteet, erikois-

kasvit, keruutuotteet ja luonnontuotteet jalostettuina sekä paikalliset käsityöt ja hyvinvointituotteet. Tapahtumas-

sa ovat esillä myös paikalliset yrittäjät, yhdistykset ja viljelijät. 

Myyntipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ovat osallistujille ilmaiset. Käyttämättä jätetyistä 

paikoista veloitamme 150 €. 

Tapahtuman yhteydessä järjestetään 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi -hankkeen loppusemi-

naari, jossa vieraina Heli Pirinen, Idea Nature Oy, aiheena erikoiskasvien logistinen palveluketju sekä Markus 

Virkkala, aiheena Osuuskunta N63 Herbs.  

Lisäksi seminaariaiheina puutarhamarjojen taimiaineiston kartoitus (Suomi ja ulkomaat) -kirjallisuusselvitys ja 

asiaa marjojen sokerikuivauksesta 

Ilmoittautumiset pe 7.8.2020 mennessä. 14.8.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 %, 75 €.  

Lisätiedot ja myyntipaikkavaraukset sähköpostitse: 

Kirsti Voho, kirsti.voho@siikalatva.fi 

Mikko Hyvärinen, mikko.j.hyvarinen@siikalatva.fi 

Katriina Korhonen, katriina.korhonen@witas.fi 
 Seuraa ilmoittelua: 

63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi / Haapaveden-Siikalatvan seu-

dun kuntayhtymä 

Mukana yhteistyössä:  

Kaustisen seutukunta, Halsuan kunta, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 

mailto:kirsti.voho@siikalatva.fi
mailto:mikko.j.hyvarinen@siikalatva.fi
mailto:katriina.korhonen@witas.fi
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Lomituspalveluiden tehtävänä on järjestää laki-

sääteiset lomituspalvelut paikallisyksikkömme 

alueella. Alueemme sisältää Halsuan, Kaustisen, 

Perhon ja Vetelin kunnat.  

Me kaikki Kaustisen lomituspalveluissa olemme 

sitä varten, että kotieläintuotantoa harjoittava 

maatalousyrittäjä saa sijaisen hoitamaan eläimiä puolestaan, kun hän pitää vuosilomaansa, sairastuu tai pitää 

perhevapaata. Turkistarhaajalle mahdollistamme vuosiloman ja lisävapaan pitämisen.   

Lomitusjärjestelmä tukee maatalousyrittäjien ja turkistuottajien yhdenvertaisuutta työssäkäyviin nähden ja on 

mielestämme yhtä tärkeä hyvinvointipalvelu kuin muutkin STM:n vastuulla olevat palvelut. Huolehdimme alku-

tuotannon parissa toimivien ihmisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Pyrimme toimimaan joustavasti, taloudelli-

sesti ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella henkilöstöllä. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla omalta osal-

tamme turvaamassa kotimaisen elintarvikeketjun huoltovarmuutta. Ruokaa tarvitaan ja tuotetaan jatkossakin. 

Tärkein voimavaramme ovat maatalouslomittajamme. Meillä on palveluksessamme nyt 54 vakituista maa-

talouslomittajaa ja lisätyövoimaa palkkaamme tarpeen mukaan.  

 vastaa lomituksen paikallisyksikön säädösten mukaisesta toiminnasta ja 

kehittämisestä sekä asiakkaiden että Melan suuntaan. Lomituspalveluiden päätösten valmistelu ja niiden teke-

minen, henkilöstöasiat, tiedottaminen ja yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa ovat Hilkan keskeisiä päivittäisiä 

työtehtäviä. Hilkka hoitaa pääsääntöisesti myös turkislomituksen. 

hoitaa lomittajien palkanmaksun ja asiakaslaskutuksen. Hän toimii tarvittaes-sa lomi-

tuspalvelupäällikön sijaisena.  

ohjaavat ja valvovat lomitustyötä. Pääsääntöisesti heidän työhön-sä kuuluuvat lomit-

tajien työsuunnitelmat ja töiden järjestäminen lomittajille, yrittäjien vuosiloma- ja si-jaisapulomitusten järjestämi-

nen, työnjohtokäynnit sekä tilakäynnit, joissa tarkastetaan työturvallisuus.  

toimii esimiehenä Kaustinen maatalouslomittajille. Hän tekee myös turkistilakäynnit.  

toimii esimiehenä Halsuan ja Vetelin maatalouslomittajille.  

toimii esimiehenä Perhon maatalouslomittajille.  

tekevät varsinaisen lomitustyön eli hoitavat eläimet: lehmät, mullit, siat, hevoset, lampaat ja 

turkiseläimet.  

on työskennellyt maatalouslomittajana vuodesta 1995 asti, josta 10 vuotta Kaustisella. Hän työsken-

telee lypsy- ja lihakarjatiloilla sekä turkistarhoilla.  

Hän kertoo, että mielekkyyttä sekä samalla haasteelli-

suutta työhön tuovat vaihtuvat työtehtävät, eläimet, tilo-

jen koot ja lisääntyvä tekniikka. Työtä tehdään yksin tai 

yhdessä tilan väen tai lomittajien kanssa. 

Kohta ape vaihtuu tuorenurmeen kun kirmaamme kesä-

laitumille!  

Tarvitsemme lomittajia lyhytaikaisiin lomituksiin ruuhka-

ajoille. ”Ilmoita itsesi” alueesi johtavalle lomittajalle puh. 

0405845449.  

Jos kiinnostuit lomituspalveluista, löydät lisätietoa mm. 

linkistä:  

https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalouslomitus/  

 

https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalouslomitus/
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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 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 elokuussa. 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 avoinna 

ma-pe klo 8.00 -15.00 

Kaustinen Folk Music Festival toteutuu tänä kesänä nimellä VirtuaaliKaustinen osoitteessa  

www.kaustinen2020.net.  

Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkifestivaali tarjoilee 13.-19. heinäkuuta suoria lähetyksiä ja uusia videotallen-
teita joka päivä kello 10 alkaen. 

Loppuviikosta nähdään kolme Kaustinen Live -konserttia suorana lähetyksenä Kaustinen-salista. Torstaina 16.7. 
lavalle nousee Konsta Jylhä -kilpailujen palkittuja esiintyjiä. Perjantaina 17.7. on luvassa eteläpohjalaista rytkettä 
ja lauantaina 18.7. yleisön toivekonsertin toteuttaa legendaaristen Yökatrillien vetäjä JPP. Suorat lähetykset alka-
vat kello 19.  

Tarkempi ohjelma julkistetaan tiistaina 30. kesäkuuta. 

Pelimannit ja tanssijat voivat osallistua VirtuaaliKaustiseen lähettämällä oman videonsa meille. Tarkemmat oh-
jeet osallistumiseen löytyy www.kaustinen.net/pelimanneille. Toiveemme on että saisimme mahdollisimman kat-
tavan kokonaisuuden kaustislaista ohjelmaa jaettavaksi.  

Lisätiedot: 

• toiminnanjohtaja Valtteri Valo, valtteri.valo@kaustinen.net, 040-358 2413 

• ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki, anne-mari.hakamaki@kaustinen.net, 040-358 2446 

• www.kaustinen.net ja www.kaustinen2020.net 

http://www.kaustinen2020.net
http://www.kaustinen.net/pelimanneille
http://www.kaustinen.net/pelimanneille
kaustinen2020.net

