Kirkonseudun asemakaavamuutoksen kaavaluonnos korttelin 29 tontilla 4 on nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa 31.8.2020–30.9.2020 sekä kotisivuillamme www.kaustinen.fi Mielipiteet kaavaluonnoksesta on
jätettävä nähtävilläoloaikana osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostilla
kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Kirkonseudun asemakaavamuutoksen kaavaehdotus korttelissa 32 (Kauppatien ympäristö) on nähtävänä
kunnan teknisessä toimistossa 31.8.2020–30.9.2020 sekä kotisivuillamme www.kaustinen.fi. Muistutukset kaavaehdotusta vastaan on jätettävä nähtävilläoloaikana osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostilla kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Uutelan asemakaavan muutos ja laajennusehdotus on nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa 31.8.2020–
30.9.2020 sekä kotisivuillamme www.kaustinen.fi. Muistutukset kaavaehdotusta vastaan on jätettävä nähtävilläoloaikana osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostilla kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Findest Protein Oy:n alueen (Tarhatien asemakaava) asemakaavamuutoksen kaavaluonnos on nähtävänä
kunnan teknisessä toimistossa 31.8.2020–30.9.2020 sekä kotisivuillamme www.kaustinen.fi. Mielipiteet kaavaluonnoksesta on jätettävä nähtävilläoloaikana osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN
tai sähköpostilla kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Kaustisella 31.8.2020, Kunnanhallitus

Kunnanviraston kokoustiloissa on syyskuussa ylioppilaskirjoitukset. Tämän vuoksi kokoustilat ovat pääosin
lukion käytössä ja joudumme rajoittamaan kaikkia muita kokousvarauksia.
Lokakuun kokoustilavarausten osalta seuraamme tarkasti koronatilannetta ja teemme tarvittaessa rajoitustoimenpiteitä.
Kokouskahvien osalta tällä hetkellä kokouksiin on saatavana vain automaattikahvi (ei siis kahvileipää).

Liikkeet auki iltamyöhään - seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtana!

Ikääntyvien vesijumppa siirtyy
Uimahallin remontin takia vesijumpan aloitus siirtyy. Tiedotamme aikataulusta heti remontin valmistuttua.
Syyslomaviikolla tapahtuu!
Ti 13.10. Airsoft-turnaus klo 12–15 Halsualla Meriläisen montulla
Makkara- ja mehutarjoilu osallistujille. Omat kyydit. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja Kaustisen 4H, puh. 040
8452480.
Ke 14.10. ja to 15.10. Karkkikurssi klo 13–15 keskuskoulun opetuskeittiöllä
Ilmoittautuminen kurssille sunnuntaihin 11.10. mennessä sähköpostilla aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Osallistujan nimi ja ikä sekä huoltajan
nimi ja puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa kurssin aikana. Ei osallistumismaksua!
Ke 14.10. Syysretki klo 12–15 Sulkaharjun luontopolulla
Laavulla nuotio, omat eväät mukaan. Luontopolulla erilaisia rastitehtäviä. Tervetuloa!
La 17.10. ja su 18.10. Lasten ja nuorten kuvataidekurssi klo 11–15 Vetelin taidekartanossa
Vedic art -opettaja Päivi Siikamäen opastuksella tutustutaan luovaan maalaukseen ja piirtämiseen. Ilmoittautumiset
keskiviikkoon 14.10. mennessä aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Osallistujan nimi ja
ikä, huoltajan nimi ja puhelinnumero, josta hänet tavoittaa kurssin aikana. Ei osallistumismaksua! Mukaan mahtuu
15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Syyslomaviikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Halsuan, Kaustisen ja Vetelin kuntien vapaa-aikatoimien ja 4Hyhdistysten kanssa.

TENET su 27.9. klo 16.00 ja ma 28.9. klo 18.00 -K16/13TOVE su 4.10. klo 16.00 ja ma 5.10. klo 18.00 -K12/9RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VÄÄRÄ VINCENT su 11.10. klo 16.00 ja ma 12.10. klo 18.00 -SPERUNA su 18.10. klo 16.00 ja ma 19.10. klo 18.00 -K7/4-

Kirjaston tämän syksyn aukioloajat ovat muuttuneet. Uudet aukioloajat ovat:
Ma-Ti
Ke
To
Pe
La-Su

12–18
9–18
9–16
12–16
Suljettu

Uusista aukioloajoista järjestetään asiakaskysely vuoden lopulla. Osallistumalla voit vaikuttaa!
Kirjaston omatoimiaika palvelee päivittäin 7–22. Saat kirjaston laajat aukioloajat käyttöösi tekemällä omatoimisopimuksen kirjastossa, tervetuloa!
TAIDENÄYTTELY
Lokakuun ajan kunnan aulassa on esillä Raija Nykyrin taidenäyttely. Kulku näyttelytilaan kirjaston kautta.
KIRJAKASSIPALVELU
Oletko riskiryhmäläinen, eikä kirjastossa käynti innosta? Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi
ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä puhelimitse (050 346 5466), sähköpostitse
(kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi) tai varaamalla aineisto verkkosivuston kautta (anders.finna.fi).
SATUTUNNIT
Odotetut satutunnit alkavat jälleen keskiviikkoisin alkaen 23.9. klo 9.15–10.00. Syyslukukaudella satutunnit järjestetään parittomilla viikoilla seuraavina päivinä: 23.9. / 7.10. / 21.10. / 4.11. / 18.11. / 2.12. / 16.12
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DIGINEUVONTA
Kinkkisiin digiongelmiin saat apua kirjastolta! Henkilökohtaista digineuvontaa saat ottamalla yhteyden kirjastoon puhelimitse numeroon 050 346 5466 ja sopimalla ajan neuvontaan.
NOJATUOLISALAPOLIISI-ILLAT ALKAVAT
Rakastatko ratkaista rikoksia? Tule kirjastoon virittämään harmaat aivosolusi Hercule Poirotin taajuudelle ja ratkaise
kinkkisiä rikoksia sohvalla istuen. Ratkaistavana on kuusi erilaista rikosta. Tuo viltti mukanasi, kirjasto tarjoaa kahvin
ja teen. Rikoksia pääset ratkaisemaan 43 viikolta lähtien joka tiistai alkaen klo 18 seuraavasti: 21.10. / 28.10. /
3.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11.
Huom. Nojatuolisalapoliisi-iltoihin ennakkoilmoittautuminen puhelimitse 050 346 5466, yhteen iltaan maksimissaan
10 osallistujaa, jotta saamme pidettyä turvavälit.
AIHEESTA TARINAKSI –TARINASTA ESITYKSEKSI KE 21.10. KLO 18-19.30
Miten esitys valmistuu ”tyhjästä”? Tutkimme 13–18 -vuotiaille nuorille suunnatussa työpajassa sitä, miten omista
aiheista tai tarinoista voi luoda esityksiä. Jos sinua kiinnostaa maailman tutkiminen ja kirjoittaminen, lähde tähän
työpajaan hakemaan inspiraatiota. Tapaamiset voivat jatkua, mikäli tulijoita kiinnostaa jatkaa aiheen parissa. Mukaan voi tulla, vaikkei omasta mielestään osaisikaan kirjoittaa - kiinnostus riittää. Ilmoittaudu siljaheik@gmail.com
ma 19.10. mennessä.

HUOM! Poikkeuksellisesti kaikissa kirjaston syksyn tapahtumissa kerätään osallistuneilta nimilista, joka arkistoidaan kirjastossa kuukauden ajan mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi.

ILMA-ASEAMMUNTAA urheilutalolla ma 19–21, ke 19–21 ja pe 15–17. Kilpaileville ampujille tarkoitetut harjoitukset. Osallistujilla oltava omat aseet.
HIIHTOHARJOITUKSET maanantaisin, ohjaajina seuran aktiivihiihtäjät. Paikalla tulee olla valmiina hyvissä ajoin ennen
koulun alkua. Aika ja paikka ilmoitetaan ennakkoon veikot.kaustinen.fi.
JALKAPALLO/FUTSAL –joukkueita on useille eri ikäluokille, sekä tytöille että pojille. Talvikaudella joukkueet harjoittelevat
urheilutalolla. Sisäharjoitukset alkavat loka-marraskuussa. Joukkueisiin otetaan mielellään uusia pelaajia, rohkeasti mukaan
vain!
2007 pojat:
2008 ja 2009 pojat:
2010 ja 2011 pojat:
2012 ja 2013 pojat:
2011 - 2013 tytöt:
2009 ja 2010 tytöt:
2014 ja 2015 seka:
Miehet Vetämättömät:
KP-V Naiset (liiga):

ti 17.30–19.00 ja la 11.00–12.30
to 17.30–19.00 ja su 12.30–14.00
su 17.00–18.30
su 11.00–12.30
su 15.30–17.00
ma 19.00–20.30 ja su 12.30–14.00
Su 14.00–15.30
ma 20.30–22.00
ti 19.00–20.30, to 19.00–20.30 ja pe 19.00–20.30

JUDO Juniorit ja aikuisten harjoittelevat tiistaisin ja torstaisin 18.30–20.00. Uusia harrastajia otetaan mukaan 13-vuotiaista
ylöspäin.
HARRASTELENTOPALLOA tytöille ja naisille. Mukaan voi tulla myös ilman minkäänlaista kokemusta lentopallosta, halu
oppia riittää! Keskiviikkoisin Urheilutalolla 17.00–18.30.
SALIBANDYssä juniorijoukkue 2009 ja sen jälkeen syntyneille. Harjoitukset maanantaisin 17.30–19.00 ja torstaisin 16.00–
17.30. Miesten joukkue harjoittelee perjantaisin 20.30–22.00.
YLEISURHEILU

•
•

Taapero- ja Liikkis-kerhot 1-7 -vuotiaille lapsille. Kerhoissa erilaisia temppu- ja taitoratoja perjantaisin klo 17-18.

•

Ma klo 16-17.30 ja su 17.00–18.30, yhteinen salivuoro VetU:n kanssa. Ei ohjausta, omatoimiseen harjoitteluun oman
valmentajan / vanhemman kanssa.

•
•

Ke yu-lajiharjoitukset klo 17–18.30, ohjatut harjoitukset

Sisut (8-11 -v) ja Elmot (12 -v eteenpäin), Sisuissa opetellaan yleisurheilulajien perustaitoja sekä tietenkin kohotetaan
peruskuntoa ja kehonhallintaa. Elmot-ryhmässä harjoittelu on tavoitteellisempaa ja enemmän kilpaurheiluun tähtäävää.
Sisut ja Elmot harjoittelevat perjantaisin klo 18-19.

Maanantain, keskiviikon ja sunnuntain vuorot on tarkoitettu Sisuille ja Elmoille sekä nuorille ja aikuisille kilpaurheilijoille.
Nämä harjoitukset kuuluvat kausimaksuun.

Yleisurheiluryhmät aloittavat 5.10.2020
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VOIMISTELU

•
•
•
•

Tiistaisin Kahvakuula Urheilutalon peilisalissa klo 18–19 / Taru
Keskiviikkoisin Tanssillinen jumppa Urheilutalon peilisalissa klo 18–19 / Irina
Torstaisin Bodystep Urheilutalon peilisalissa klo 19–20 / Mari
Sunnuntaisin Venyttely Urheilutalon tatami klo 18-19 / Minna

Kertamaksu 6 €, Kausimaksu 55 € seuran jäsenille, (65 € sisältäen jäsenmaksun). Kausimaksulla saa osallistua kaikkiin viikko-ohjelman mukaisiin jumppiin. Vältämme käteisen rahan käsittelyä. Ohjeita maksujen suorittamiseen löydät veikot.kaustinen.fi/naisvoimistelu
AIKUISTEN KUNTOLIIKUNTARYHMÄ / HÖNTSÄKERHO
Kaustisen Höntsäilijät on aikuisille suunnattu liikuntaryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa pelailemaan joukkuelajeja. Tarkoituksena ei ole pelata hampaat irvessä, vaan pelaillaan kuntoilu ja hauskanpito mielessä. Keskiviikkoisin kello 20–21.30
Kaustisen Urheilutalolla
ULKOILUREITIN JA LATUPOHJIEN KUNNOSTUS on aloitettu 3,75 km latuosuudella. Syksyn aikana alueella tehdään
maansiirtotöitä, joten alueella liikkumista on syytä välttää arkisin klo 7–16 välisenä aikana. Kunnostustyöt tulevat jatkumaan
taas keväällä.
KUNTOPORTAAT ovat nousemassa vanhan hyppyrimäen juurelle keskeiselle paikalle ulkoilu- ja urheilualueiden läheisyyteen. Kuntoportaat toteutetaan osana Pirityisten Virkku-hanketta yhteistyössä Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen, Lions Club
Kaustisen, Kaustisen Marttojen ja Kaustisen seudun Turkistarhaajien kanssa. Hanketta on tukemassa myös useita alueemme yrityksiä. Mikäli haluat osallistua porrashankkeeseen ”ostamalla” portaita 50 € / askelma, ota yhteyttä seuravastaavaan.
Ole mukana kehittämässä Kaustisen Pohjan-Veikkoja, OSALLISTU KYSELYYN JA VOIT VOITTAA 30 euron lahjakortin, jonka voi käyttää KP-V:n toimintaan.
Kysely löytyy seuran kotisivuilta veikot.kaustinen.fi, rullaamalla sivu alas kohtaan muut lomakkeet -> Osallistu seuran kehittämiseen. Kyselyllä haluamme tietää miten olemme onnistuneet, mitä parannettavaa on ja millaista toimintaa ja tapahtumia
toivotaan seuran järjestävän. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa muutama minuutti.
KP-V Etu naisten Futsal-joukkue teki historiaa nousemalla valtakunnalliseen Futsal-liigaan. Naisten ensimmäinen
kotipeli pelataan 18.10, sarja alkaa vieraspelillä 10.10. Tampereella. Kuntatiedotetta tehdessä ei ole vielä tietoa, millaisin
turvallisuusjärjestelyin pelit tullaan toteuttamaan, eli minkä verran voimme ottaa paikalle yleisöä. Seuraa tiedotteita ja ilmoittelua!
Kaustisen Pohjan-Veikot, puh. 040 522 8977, veikot@kaustinen.fi. Toimisto Urheilutalolla avoinna ma–ke 10–16, to 12–18
pe–su suljettu. Poikkeukset aukiolossa ilmoitetaan kotisivuilla veikot.kaustinen.fi kohdassa tiedotteet.
Kaikessa harjoitustoiminnassa noudatamme hyvää hygieniaa ja lajiliittojen ohjeita turvallisesta harjoittelusta. Harjoituksiin
ja tapahtumiin tullaan vain täysin terveenä, tämä koskee kaikkia osallistujia, valmentajia ja huoltajia.
Haluamme muistuttaa, että tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka. Tukea voi
hakea myös takautuvasti. Lisätietoja seuravastaavalta.

Yleiskerhot kokoontuvat seuraavasti:

•
•
•

Salonkylän nuorisoseurantalolla maanantaisin 18-19
Järvelän koululla keskiviikkoisin klo 15-16
Keltaisella talolla torstaisin klo 15-16

Liikuntakerhot kokoontuvat seuraavasti:

•
•

Köyhäjoen Mäntymajalla tiistaisin klo 15-16
Puumalan koululla perjantaisin klo 12.45-14

Ohjaajana Elli Myllymäki. Yleis- ja liikuntakerhot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Yleiskerhoissa mm. leikitään, liikutaan, askarrellaan ja kokataan. Tervetuloa!
TEEMAKERHOT
Keppari ja keppicrossi -kerho Keltainen talo keskiviikkoisin 30.9. alkaen klo 14-16. Osallistumiskertoja on 10. Ilmoittautuminen 4H-toimistoon kaustinen@4h.fi tai nettisivujen kautta 25.9. mennessä. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: osallistujan nimi ja ikä, vanhemman (laskun maksaja) nimi, laskutusosoite ja puhelinnumero. Hinta 4H-jäsenille 15 €/tarvikemaksu,
ei jäsenille 15 €/tarvikemaksu + 10 €/osallistumismaksu.
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Metsäsalapoliisit-kerho kokoontuminen Järvelän koulun parkkialueelle perjantaisin 2.10. alkaen klo 14-16. Kokoontumiset
10 kertaa. Ilmoittautuminen 4H-toimistoon kaustinen@4h.fi tai nettisivujen kautta 25.9. mennessä. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot osallistujan nimi ja ikä, vanhemman (laskun maksaja) nimi, laskutusosoite, puhelinnumero. Hinta 4H-jäsenille 10 €/
tarvikemaksu, ei jäsenille 10 €/tarvikemaksu + 10 €/osallistumismaksu.
Safkasankarit –kerho yläkoulun opetuskeittiöllä maanantaisin 19.10. alkaen klo 14-16. Kokoontumiset 10 kertaa. Ilmoittautuminen 4H-toimistoon kaustinen@4h.fi tai nettisivujen kautta 12.10. mennessä. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: osallistujan nimi ja ikä, vanhemman (laskun maksaja) nimi, laskutusosoite, puhelinnumero. Hinta 4H-jäsenille 15 €/tarvikemaksu, ei
jäsenille 15 €/tarvikemaksu + 10 €/osallistumismaksu.
Airsoft-kerho 4H-jäsenille Halsualla Meriläisen montulla perjantaisin klo 16.30-18. Paikalle mennään omalla kyydillä. Lisätietoja 4H-toimistosta.
International Club tiistaisin klo 17.30-19.00 vuoroviikoin Kaustisella (parilliset viikot) ja Vetelissä (parittomat viikot). Club on
13-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Tule tutustumaan uusiin ihmisiin, kulttuureihin ja erilaisiin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin. Mahdollisia vaihtokohteita ovat ainakin Irlanti ja Nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4H-toimistoon 040 8452480/ kaustinen@4h.fi tai nettisivujen kautta.
Yrityskoulutus Haaveissa oma yritys, kesällä jäi kesätyö saamatta... Syys-lokakuussa järjestetään yrityskoulutus yli 13vuotiaille aika ja paikka tarkentuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua, lisätietoja ja alustavat ilmoittautumiset 040 8452480/
kaustinen@4h.fi

Otamme kaikessa toiminnassamme vallitsevan tilanteen huomioon. Pesethän kädet kun tulet kerho-/kurssipaikalle ja tulethan paikalle vain terveenä. Lisätietoja kerhoista ja tapahtumista löytyy kaustinen.4h.fi

Jokasyksyisen Taiteen päivän tarkoitus on tarjota monenmoista tekemistä kaikille!
Taiteen päivän sisällöstä muotoutuu meidän yhteinen aarrekarttamme niin Kaustisen kyläkuvaan kuin mahdollisesti virtuaalipilveenkin. Tänä syksynä haluamme rohkaista miettimään toteutuksia siten, että niihin voivat kaikki osallistua turvallisin mielen taideaarteista nauttimaan. Taiteen päivänä haastamme kouluja, yhdistyksiä, esiintyjiä, yksityishenkilöitä ja muita tahoja
tempaisemaan jotakin taiteeseen liittyvää kaikkien iloksi ja osallistumaan muiden tarjoamaan toimintaan! Erilaiset ulkona tai
muuten väljästi toteutetut tempaukset ovat erittäin tervetulleita tänä vuonna kuten myös etukäteen tuotettu virtuaalinen materiaali. Olemme avoimia kaikenlaisten ideoiden suhteen pienestä suureen!
Taide kuuluu kaikille ja taidetta voi olla vaikka minkälaista! Taide voi olla askartelua, käsitöitä, musiikkia, maalausta, puhetta,
liikettä, jutustelua, näyttely, jotain, mitä itse haluatte tehdä. Ota rohkeasti yhteyttä niin voimme myös ehdottaa teille joitain
ideoita tai yhteistyötahoja!
Taiteen päivän ohjelman tulee olla pääsymaksutonta. Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry vastaa Taiteen päivän koordinoinnista, yhteistiedotuksesta sekä -markkinoinnista.
Kuinka toimia?

•

Ota mahtavasta, pienestä tai suuresta ideastasi koppi ja pistä tuulemaan:
Kerro mitä tapahtuu?
Missä tapahtuu?
Kuka toteuttaa?
Mikä taho järjestää?

•
•

Kerro meille tempauksesta viimeistään pe 25.9.2020 mennessä osoitteeseen musiiki@gmail.com

•

Huomaathan, että jokainen osallistuva taho vastaa itse oman tapahtumapisteensä tai virtuaalisen materiaalinsa ohjelmasisällöstä (esimerkiksi huolehtii mahdollisista kustannuksista, kuten Teosto maksuista) sekä koronaturvallisuuden
huomioivista järjestelyistä (esimerkiksi huolehtii turvaväleistä ja käsidesistä ohjeistusten mukaan).

Jos haluat osallistua päivän virtuaalisen sisällön tuotantoon omalla kännykällä kuvatulla videoklipillä (max 5 min) tai esimerkiksi valokuvilla, lähetä materiaali pe 11.10.2020 mennessä drive-linkkinä osoitteeseen musiiki@gmail.com. Teemme materiaalista kokonaisuuden, joka julkaistaan Musiiki ry:n facebook-sivulla sekä youtube-kanavalla Taiteen päivänä.
Muistathan, että lähetetyn materiaalin tekijänoikeuksien tulee olla kunnossa.

Odotamme innolla yhteydenottojanne ja kutsumme jo teidät kaikki seikkailemaan Taiteen päivän aarrekarttamme pariin
23.10.2020!
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Rakennustarkastaja Aki Teirikangas on irtisanoutunut virastaan 1.9.2020 alkaen. Rakennustarkastajan tehtävää
hoitaa John Nyman vuoden 2020 loppuun saakka. Johnin tavoittaa sähköpostitse john.nyman@kaustinen.fi ja
puhelimitse numerosta 040 7237 020.
Teknisen toimen sihteeri Tiia Pajukangas on työvapaalla 24.9.2020 – 7.8.2021. Tiian sijaisena tehtävää hoitaa
Pamela Teini 31.7.2021 saakka. Pamelan tavoittaa sähköpostitse pamela.teini@kaustinen.fi sekä 24.9. alkaen
puhelimitse numerosta 040 6765 805.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.3.2020 uudet linjaukset yksityisteiden aurauskäytäntöihin 1.11.2020 alkaen. Kunta järjestää jatkossa maksutta yksityisteiden aurauksen, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
•
•
•
•

Tie on vähintään 300 metriä pitkä
Tien varrella on vähintään 3 ympärivuotista, pysyvää asumusta
Tielle on perustettu tiekunta, jonka tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
Tie on teknisen toimen edellyttämässä kunnossa talvikunnossapitoa varten

Yksityistiekunta voi myös halutessaan hoitaa tien talvikunnossapidon itse.
Yksityistien varrella olevien pihateiden auraus toteutetaan maksutta, mikäli pihatien pituus järjestäytyneestä
(tiekunta) tai järjestäytymättömästä yksityistiestä pihan ensimmäiseen rakennukseen on yli 150 metriä ja asuinkiinteistö on pysyvässä asuinkäytössä. Pihatieksi katsotaan tie, joka on asuinkiinteistön kiinteistörajojen sisällä
oleva tieosuus. Pihatie ei ole esimerkiksi peltotie/metsätie, joilla on useampi eri kiinteistönomistaja.
Alle 150 metrin pituisen pihatien päässä vakituisesti asuvat voivat hakea maksullista talvikunnossapitopalvelua
kunnalta täyttämällä hakemuksen. Lisäksi järjestäytyneet tiekunnat, joiden tien pituus on alle 300 metriä ja joilla
on vähintään yksi ympärivuotinen pysyvä asumus, voivat hakea maksullista talvikunnossapitoa kunnalta täyttämällä hakemuksen.
Talvihoitomaksu ajalle 1.11. – 30.4. (sis. alv 24%)
150 €
200 €
250 €

Tien pituus
< 100 metriä
< 150 metriä
< 300 metriä

Tämä palvelu kuuluu maksutta 70 vuotta täyttäneille sekä henkilöille, joiden toimintakyky on esimerkiksi sairauden myötä heikentynyt, eikä samassa taloudessa asu alle 70-vuotiaita. Edellytyksenä maksuttomalle aurausavulle on, että aurauspalveluhakemus toimitetaan kuntaan vuosittain. Hakemuslomake löytyy täältä:
http://kaustinen.fi/images/Aurauspalveluhakemus.pdf
Kunnan verkkosivustolta löytyy listaus yksityisteistä, joiden aurauksen kunta tällä hetkellä hoitaa.
Linkki listaukseen http://kaustinen.fi/index.php/tekniset-palvelut-etusivu.html.
Lisätietoa: Tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 7698 668, ilkka.narhi@kaustinen.fi

Kiinteistönomistajien tulee asentaa aurausviitat hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Aurausviittojen puuttuessa tie
voidaan jättää auraamatta.
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Ruoka- ja puhdistuspalvelut on teknisen toimen alaisuudessa toimiva yksikkö. Olemme tukipalvelu, joka tuottaa
tarkoituksenmukaisia palveluita asiakkaillemme.
Kaustisen kunnassa tuotetaan ruokapalvelut sekä osa puhdistuspalveluista omana työnä. Ruoka-annoksia valmistetaan arkisin koulujen ollessa auki reilu 1 450 annosta. Ruokaa valmistetaan kahdessa valmistuskeittiössä,
jolloin voimme valmistaa ruokaa kahdelle kohderyhmälle; lapsille ja nuorille sekä vanhuksille.
Kunnan omat siistijät huolehtivat keskuskoulun 7.–9. vuosiluokkien, Pajalan päiväkodin sekä kunnantalon siistimisestä. Muissa kohteissa siistimisestä sekä osassa kohteista myös ruoanjakelusta huolehtii ulkopuolinen yritys.
Ruoka- ja puhdistuspalveluissa työskentelee tällä hetkellä vakituisesti 18 rautaista ammattilaista. Henkilökunnan kesken vallitsee hyvä huumori ja yhteishenki.
vastaa yksikön kehittämisestä sekä hallinnollisista tehtävistä.
Keskuskeittiöllä lasten ja nuorten monipuolisen ja ravitsevan ruoan valmistaa
. Palvelukeskus Iltaruskon keittiöllä iäkkäiden ravitsemuksesta vastaa
. Pajalan päiväkodin keittiöllä työskentelee

sekä siisteydestä huolehtivat

Keskuskoulun 7.–9. vuosiluokkien tilojen puhtaudesta huolehtivat
taana
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ja kunnanviraston tilat pitää puh-

27.09.2020 klo 15.00 Kaustisen ravit, Kaustisen ravirata
02.10.2020 klo 18.00 Lasten Disco, Hotelli Kaustinen
03.10.2020 klo 21.30 Oktoberfest & Dj-Etutukka, Hotelli Kaustinen
04.10.2020 klo 21.30 Oktoberfest & Dj-Etutukka, Hotelli Kaustinen
23.10.2020 klo 08.00 Kaustisen Taiteen päivä
Tapahtumat on poimittu Kasen tapahtumakalenterista 9.9.2020.
Lisätietoa tapahtumista http://www.kase.fi/tapahtumat.php
Kaustisen kunta ei vastaa tapahtumien oikeellisuudesta.
Toivomme tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumaansa tapahtumakalenteriin, josta se linkittyy
myös suoraan Kaustisen kunnan sivuille. Mm. matkailijat ovat tottuneet etsimään tapahtumia tapahtumakalenterista. Tapahtumien ilmoittaminen on ilmaista.

Kaustisen kunnan julkaisema Kuntatiedote ilmestyy noin 11 kertaa vuodessa, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Kaustisen kunta ei vastaa ulkopuolisten ilmoittajien mahdollisista virheistä eikä korvaa niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Kaustisen kunta kuntatiedotteen julkaisijana pidättää oikeuden lyhentää tai muutoinkin
muotoilla jätettyjä aineistoja.
Kuntatiedotteen yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Annika Rauma.
Materiaalit toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Seuraava tiedote ilmestyy lokakuussa! Tarkemmat jakelu- ja aineistopäivät ilmoitetaan kotisivuillamme.

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

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

