
   

       

 

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

määrä jaetaan kunnalle erissä, joista ensimmäisen erän 36.800 € olemme saaneet. Hakemuksia on tähän mennessä 

saapunut 20, joista yhdelle on tehty hylkäävä päätös, koska tuen myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet. Valtion-

avustusta voidaan myöntää 16. maaliskuuta ja 31. elokuuta 2020 välillä kunnille yksinyrittäjien yritystoiminnan avus-

tuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi edelleen hakea, mutta käsittelyaika on pidempi, siihen saakka kun-

nes saamme tuon myönnetyn lisäerän kunnan tilille. 

Yksinyrittäjän tukihakemuksia ennakoitua vähemmän 

Koronaepidemian negatiivisia taloudellisia vaikutuksia lieventämään tarkoitettua yksinyrittäjätukea on Kaustisen seutukun-

nassa hakenut tähän mennessä yhteensä 57 yksinyrittäjää. Kunnat ovat aloittaneet päätösten tekemisen ja tukien maksami-

sen yrittäjille. 

Kaustisen seutukunta toimii Kaustisen, Vetelin, Toholammin, Halsuan ja Lestijärven kuntien yksinyrittäjille tarkoitetun tuen 

koordinoijana tarjoten yrittäjille neuvontaa ja opastusta 2.000 euron avustuksen hakuun.  Seutukunta toimii myös hakemus-

ten esikäsittelijänä, jäsenkuntien tehdessä päätökset tuen myöntämisestä. Yksinyrittäjille tarkoitetun tuen tukihakemuksen on 

tähän mennessä jättänyt hieman alle 60 yrittäjää. Heti tuen avauduttua hakemuksia tuli enemmän, minkä jälkeen uusien ha-

kemusten määrä on ollut suhteellisen alhainen. Kokonaisuudessaan hakemusten määrä on alhaisempi kuin ennakkoon ar-

vioimme, kertoo Kaustisen seutukunnan yritysneuvoja Erkki Laide. 

Kertaluonteinen 2.000 euron tuki on tarkoitettu päätoimisille yksinyrittäjille, joilla ei ole työntekijöitä ja joiden toimintaan ko-

ronavirusepidemia on vaikuttanut negatiivisesti 16.3.2020 alkaen. Yksinyrittäjien tuen saamisen edellytyksenä olevan 30 pro-

sentin aleneman myyntituotoista 16.3. jälkeen osoittaminen on vielä ollut osalle yrityksistä kirjanpitoviiveestäkin johtuen han-

kalaa. Huhtikuu on ollut yhä useammalle yrittäjälle hiljaisempaa aikaa ja kehotammekin kaikkia yksinyrittäjiä tekemään hake-

muksen, jos koronavirusepidemia on vaikuttanut negatiivisesti toimintaan. Me myös neuvomme ja autamme hakemusten 

tekemisessä, jotta kaikki tukeen oikeutetut ja tukea tarvitsevat pystyvät hakemuksen jättämään, toteaa Laide. 

Kaustisen seutukunnan yritykset ovat hieman hitaamman alun jälkeen aktivoituneet ELY-keskuksen ja Business Finlandin 

välittämien häiriötilannerahoitusten hakemisessa. Näiden rahoitusten kysynnän kasvu oli ennakoitavissa seutukunnan aiem-

min yrittäjille toteuttaman kyselyn perusteella. 

Monet palvelualan yritykset, erityisesti ne, joiden liiketoiminta perustuu henkilökohtaiseen asiakaskontaktiin, kohtasivat ko-

ronakriisin ensimmäisenä. Merkkejä kysynnän hiipumisesta myös muiden toimialojen osalta on saatu huhtikuun aikana lisää. 

Tilausten ja tarjouskyselyjen määrät ovat laskeneet monissa yrityksissä verrattuna edellisiin vuosiin. On hyvä, että apua tar-

vitsevat yritykset ovat aktivoituneet tukien hakemisessa. Me seutukunnalla autamme kaikkia apua tarvitsevia yrityksiä myös 

näiden tukihakemusten laatimisessa, sanoo Kaustisen seutukunnan yrityskehittäjä Jarmo Finnilä.  

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.  040 056 9401  

Lisätietoja ja hakemuslomake myös osoitteessa: 

https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-tuki-koronatilanteessa/  

Suomessa koronavirusepidemian kasvu on hidastunut rajoitustoimien vuoksi, mutta edelleen korostettu huolellisuus jokaisen 

terveyden suojaamiseksi on tarpeen. Hallitus on päättänyt epidemian vuoksi asetettujen rajoitusten vaiheittaisesta purkami-

sesta. Poikkeusolot Suomessa kuitenkin jatkuvat. Esimerkiksi rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayk-

siköissä ovat voimassa toistaiseksi ja edelleen yli 70-vuotiaiden suositellaan välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien 

mukaan. 

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi, ja sitä arvioidaan seuraavan kerran kesän jälkeen. Kunnantalo pidetään edelleen suljettu-

na, ja asiakkaat voivat asioida tuttuun tapaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Kunnantalolla työskentelevien hen-

kilöiden lomautukset keskitetään kesäaikaan, jolloin kaikkia palveluita ei kaikkina hetkinä ole saatavilla. Myös teknisen toi-

men lomautuksia keskitetään kesälle, mikä näkyy palvelujen saatavuudessa. Lomituspalvelut toimivat kesän aikana normaa-

listi. Kiireellisissä lomitusasioissa ota yhteyttä aina puhelimitse ja muutoin sähköpostilla tai tekstiviestillä numeroon 040 5845 

449. 

https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-tuki-koronatilanteessa/
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Sähköposti: kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi 

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)kaustinen.fi 

 

Neuvontapiste, palveluneuvoja Meri Kemppi ...........................  040 652 7692 

 

Hallinto- ja kehittämispalvelut 

 

Kunnanjohtaja Arto Alpia ...........................................................  0400 569 401 

Hallintojohtaja Hanna Salminen  ................................................  050 336 2534 

Talouspäällikkö Carita Söderbacka  ...........................................  040 652 8183  

Toimistosihteeri Annika Rauma  ................................................  050 4436 880 

IT-asiantuntija Hannu Mikkola  ...................................................  040 520 7888 

Palkkasihteeri  Antti Lindholm  ...................................................  040 652 8092 

Palkkasihteeri (opettajien palkat) Airi Mattila ..............................  050 443 6884 

 

Maaseutupalvelut 

 

Maaseutuasiamies Sami Salonen ..............................................  040 861 8932 

Lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski ................................  050 318 0346 

Lomasihteeri Satu Nordgren  .....................................................  040 652 8113  

Johtava lomittaja, Kaustinen  Mira Kukkola ...............................  040 584 5449 

Johtava lomittaja, Halsua ja Veteli Tuula Pulkkinen  ..................  040 760 1357 

Johtava lomittaja, Perho Maria Mikkola .....................................  040 760 1354 

 

Sivistystoimen palvelut 

 

Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula  .........................................  050 4436 877 

Toimistosihteeri Varpu Järvilä  ...................................................  0400 456 565 

Kirjastonhoitaja Marja Myllymäki  ...............................................  050 443 6885 

Kirjastovirkailijat .........................................................................  050 346 5466 

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää .............................................  040 516 8404 

Etsivä nuorisotyöntekijä Tero Puusaari ......................................  040 652 7488 

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ...........................................  040 637 1272 

Päiväkodin johtaja Emmi Huntus ...............................................  040 843 5673 

Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto .......................................  040 547 9375 

Koronavirustilanteen aikana kaikki hoitotarvikkeiden tilaukset tehdään  

− puhelimitse, puh. 044 730 7611, puhelinaika ma-pe klo 9-11  

− Voit myös jättää takaisinsoittopyynnön, mikäli linja on varattu. Sinulle soitetaan takaisin viimeis-

tään seuraavana arkipäivänä. 

− tai sähköisesti palse.fi -portaalin kautta.  

− Sivustolle kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta verkkopankkitunnuksilla, sirullisella 

henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.  

Kaikki hoitotarvikkeet toimitetaan asiakkaille suoraan omaan kotiin. Kuljettaja soittaa asiakkaalle ennen tuotteen toimittamis-

ta.  

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet päättyivät 13.5., jonka jälkeen lähiopetukseen siirryttiin hallitusti ja turvalli-

suutta korostaen. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 12.5. että musiikkilukion opetus järjestetään ajalla 14.5.-

30.5.2020 edelleen etäopiskeluna. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten koteja on tiedotettu ja tiedote-

taan muutoksista. 

Kirjasto on aloittanut uloslainausta ja sen ovet aukeavat 1.6. Samoin vapaa-aikatoimen kesätoiminnan järjestelyt yhteistyös-

sä 4H-yhdistyksen kanssa ovat suunnitteilla ja alkavat kesäkuussa turvallisuusohjeistuksia noudattaen. Suuret, yli 500 hen-

gen yleisötilaisuudet ovat kielletty 31.7.2020 saakka. Kokoontumisrajoituksia on hallituksen arvion mukaan mahdollista 1.6. 

alkaen lieventää niin, että enintään 50 henkilön kokoontuminen olisi sallittua, mutta aluehallintovirasto ei ole vielä tehnyt 

asiassa päätöstä. Edelleen yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat tartun-

tatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kiellettyjä 31.5.2020 saakka.  

Hallituksen linjaamista rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta voit lukea lisää valtioneuvoston sivuilta: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-

hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta  

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta
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Hallituksen linjaukset 4.5.2020 avaavat mahdollisuuksia järjestää vapaa-aikatoimessamme kesätoimintaa: 

− Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. 

− Julkisia sisätiloja, esimerkiksi harrastustiloja ja -paikkoja avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain. 

− Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologisen arvion perustella on mahdollista lieventää henkilö-

määrärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen 

kesäkuun loppuun mennessä. 

− 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjee-

na) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumis-

sa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, 

kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygie-

niaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten 

toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla. 

Toimintojen järjestämiseen saattaa tulla muutoksia, mikäli valtakunnalliset turvallisuusohjeistukset muuttuvat. 

Vetelin uimahallissa tehdään kesän aikana remontti, joten tänä vuonna uimakouluja ei siellä pystytä järjestämään. Tästä 

syystä joudumme mitätöimään netissä kesäuimakoulua varten täytetyt netti-ilmoittautumiset.  

Pidämme kuitenkin heinäkuussa Tastulanjärvellä kahden viikon ajan rantauimakoulua. Uimakoulut kohdistetaan pelkästään 

uimataidottomille esikouluun tuleville ja sitä vanhemmille lapsille. Kumpaankin uimakouluun otetaan 15 ensiksi ilmoittautunut-

ta lasta ja kuljetuksista vastaavat vanhemmat. Osallistumismaksu on 20 €/lapsi sisältäen opetuksen ja vakuutuksen. Uima-

koululasku lähetetään ilmoittautumiskaavakkeessa olevaan osoitteeseen uimakoulun päätyttyä.  

Musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo ...........................  040 556 1783 

Koulusihteeri Ira Korkala  ...........................................................  050 316 4420 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 

 

Tekninen johtaja Ilkka Närhi ......................................................  040 7698 668 

Rakennustarkastaja Aki Teirikangas ..........................................  040 8262 577 

Rakennuttamis- ja ylläpitopäällikkö John Nyman .......................  040 723 7020 

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi ..........................................  040 739 3977 

Toimistosihteeri Tiia Köyhäjoki ..................................................  040 676 5805 

Kiinteistösihteeri, Koy Rekipolska Pasi Isokangas .....................  040 525 1590 

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä ......................  050 411 9211 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset työajan 

ulkopuolella ................................................................................  050 478 1470 

 

Muita numeroita 

 

Kehitys Oy ja Oppilasasuntolat, toimitusjohtaja .........................  050 313 9478 

Koy Rekipolska ja Lämpö Oy, toimitusjohtaja Vesa Jouppila ....  040 550 9782 

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

 

Kase Yrityspalvelu, yritysneuvoja Erkki Laide ............................  044 561 2154 

Kase Yrityspalvelu, yrityskehittäjä Jarmo Finnilä .......................  050 337 3538 

Kase Yrityspalvelu, projektipäällikkö Timo Pärkkä .....................  040 757 3519 

 

Eduskunta hyväksyi lain hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköisistä laskutuksista. Verkkolaskulaki velvoittaa 

yrityksiä 1.4.2020 alkaen eli huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku 

sähköisessä muodossa. Tämä oikeus koskee myös kuntien laskuja. 

Laki velvoittaa yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 10.000 euroa vuodessa. Kaustisen kunnalle osoitetut laskut on toimitettava 

jatkossa sähköisinä laskuina. Pdf-lasku ei ole sähköinen lasku.  

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

http://kaustinen.fi/index.php/kaustisen-kunta-yhteystiedot/laskutustiedot.html
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Osallistujien tulee varautua siihen, että toimintaan voi tulla koronaepidemian vuoksi muutoksia.  

Ilmoittautuminen viimeistään pe 26.6. netissä osoitteessa https://bit.ly/Tastulanjärven_uimakoulu   

I uimakoulu 6.-10.7. klo 13-15    

II uimakoulu 13.-17.7 klo 13-15 

Uimakoulut toteutetaan Kaustisen kunnan vapaa-aikatoimen ja Kaustisen 4H-yhdistyksen yhteistyönä. 

I Köyhäjoen Mäntymajalla 8.-12.6. klo 10-15  

II Järvelän koululla 15.-18.6. klo 10-15  

III Urheilutalolla 22.-26.6. klo 10-15  

IV Urheilutalolla 29.6.-3.7. klo 10-15   

Päiväleirit ovat viikon mittaisia toimintapaketteja, joihin lapsi voi osallistua joko kaikkiin tai yksittäiselle viikolle. Lapsille tarjo-

taan päivittäin välipala, mutta halutessaan voi ottaa lisäksi myös omia eväitä. Leirin aikana pelataan mm. norsupalloa, heite-

tään turbokeihästä sekä tehdään muuta ohjattua toimintaa. Leirille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kulje-

tuksista päiväleirille huolehtivat vanhemmat.  

Osallistumismaksu 15 €/viikko/lapsi. Maksu sisältää ohjelman, välipalan ja vakuutuksen. Päiväleiri järjestetään, mikäli osallis-

tujia on vähintään 15. Lasku lähetetään ilmoittautumiskaavakkeessa olevaan osoitteeseen leirin päätyttyä.   

Ilmoittautuminen netissä 4H-yhdistyksen lomakkeella tai etusivulta https://kaustinen.4h.fi/ leiriviikkoa edeltävään torstaihin 

mennessä. 

Huomioitavaa!     

− Kun ilmoitat lapsesi leirille, niin huolehdithan siitä, että lapsesi sitoutuu olemaan leirillä koko viikon.                                                                                                                                                  

− Osallistujien tulee varautua siihen, että toimintaan voi tulla koronaepidemian vuoksi muutoksia. 

− Lapselle päivittäin mukaan sekä ulko- että sisäliikuntavarusteet.  

Päiväleiritoiminnan järjestävät Kaustisen kunnan vapaa-aikatoimi ja Kaustisen 4H-yhdistys.                             

Yinjoogaa urheilutalon salissa maanantaisin 6.7.-17.8. + keskiviikkojoogat 12. ja 19.8. klo 18.30-20.00. Pukeudu tunnille läm-

pimästi, sillä salin ilmastointi tekee tilasta viileän. Mikäli sää on hyvä, joogaamme urheilukentällä entisen hyppyrimäen puolei-

sessa päädyssä. Osallistumismaksu 5 €/kerta.  

HUOMIO! Varaa jokaisella osallistumiskerralla tasaraha 5 € mukaasi! Ei ennakkoilmoittautumista. Poikkeuksista ilmoitetaan 

Kasen tapahtumakalenterissa. Koronaepidemian vuoksi toiminnassa tapahtuvista mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kesä-

kuun kuntatiedotteessa. 

Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Urheilutalon nor-

maaliin kesäaikaiseen käyttöön siirrytään 1.6. alkaen turvallisuusnäkökohdat varmistaen. Kesä-elokuuksi voit varata vuoroja 

KP-V:n toimistosta 040 522 8977 tai veikot@kaustinen.fi. Kesäkaudellakin urheilutalon käytöstä laskutetaan normaalin hin-

naston mukaisesti. 

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

dään 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: Kausti-

sen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuo-

reen merkintä: "Liikuntavuorojen varaus". 

Kunta on alueitaan siistiessään kaatanut puita ja pilkkonut niitä hiekkakentän ja urheilukentän välissä olevan katoksen alle. 

Pilkottuja puita voi katoksesta ottaa ja viedä mukanaan laavulle makkaranpaistoa varten. Palauta katoksessa oleva puunkan-

tokassi paikoilleen laavuretken jälkeen. Älä sytytä nuotiota palovaroituksen ollessa voimassa ja huolehdi omalta osaltasi laa-

vun siisteydestä 

Kampanja alkoi 1.4. ja päättyy 31.8. Pyöräilysuoritukset voit merkitä netistä tulostettavaan henkilökohtaiseen suorituskorttiin, 

http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/Pyorailykampanja.pdf. Suoritukset voi merkitä myös paperille, johon kirjaat 

liikuntasuoritustesi päivämäärän, kilometrit yhteensä, suorituskerrat yhteensä, nimesi ja osoitteesi. Pyöräily- ja muut liikunta-

suoritukset voi kirjata myös ympäri Kaustista oleviin kuntolaatikoihin. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, 

elokuvalippuja ym. palkintoja. 

https://bit.ly/Tastulanjärven_uimakoulu
https://forms.gle/7ppiCxM9mQASiHkm6
https://kaustinen.4h.fi/
http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/PDF/Salivuorohakemus.pdf
http://www.kaustinen.fi/images/Sivistyspalvelut/Pyorailykampanja.pdf
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Korona on vaikuttanut paljon urheiluseuran toimintaan kevään aikana. Kaikki toiminta on käytännössä ollut 

pysähdyksissä maaliskuun puolivälistä saakka. Kesän alusta ollaan rajoituksia lieventämässä ja se mahdol-

listaa meillä myös toiminnan aloittamisen.  

KESÄJUMPPAA on tarjolla tulevana kesänä. Suunnitelmissa on kahvakuulaa, yleisjumppaa ja venyttelyä. 

Tarkemmat tiedot, kuten aika ja paikka tarkentuvat lähiaikoina. Seuraa siis kotisivuja ja Facebookia, ilmoi-

tamme myös Perhonjokilaakso-lehdessä.  

SUUNNISTUKSESSA omatoimirasteja on päästy kiertämään toukokuussa. Kesän iltarastien toimintatapa selviää myöhem-

min. Näistäkin tiedotetaan mm seuran sivuilla. 

YLEISURHEILUN kesän toimintaan kuuluu tulevanakin kesänä lasten yleisurheilukilpailut keskiviikkoisin. Milloin ja millaisin 

järjestelyin ne päästään aloittamaan, selviää myöhemmin.  

HAULIKKORADAN aukiolon suhteen seuraamme ohjeistuksia ja aukaisemme radan yleisille harjoituksille, kun se on sallit-

tua. Automaatti Trap AM-kilpailut ammutaan Kaustisella 27.6.  

JALKAPALLON harjoitukset on päästy aloittamaan pienryhmissä erityisjärjestelyin 14.5, sarjatoiminta käynnistyy 8.6.  

URHEILUTALON TOIMINTA KESÄLLÄ JA VUOROJEN VARAUS ks. edellä vapaa-aikatoimen tiedote. 

URHEILUTALON AVAINTEN PALAUTUS 

Urheilutalon vakiovuorot ja muu säännöllinen toiminta on tauolla kesän ajan. Muistathan, että sinun tulee palauttaa avaimet!  

SEURAN TOIMISTO SIIRTYY KESÄAIKAAN 1.6. ALKAEN 

Aukioloajat löytyvät seuran kotisivuilta veikot.kaustinen.fi 

 

SEIKKAILUPÄIVÄLEIRI 23.–25.6. Kolmena päivänä klo 10–18 välillä on kaksikielinen seikkailuleiri 

Emetin kauniissa maisemissa. Päivien aikana pääsee kokeilemaan mm. seikkailurataa, aarteenetsin-

tää, EA-taitoja ja tietenkin uimista. Leirille ovat tervetulleita vuonna 2011 ja sitä ennen syntyneet.  

KALASTUSPÄIVÄLEIRI HALSUALLA 26.6. klo 10-15 

PERHEPÄIVÄ Kortjärven luontopolulla la 13.6. Klo 14–17 opastusta lähtöpaikalla,  tule kun sinulle so-

pii!  Luontopolun varrella ohjelmassa Pokemonien ja värien metsästystä sekä tietokilpailuja. 

4H TYÖPALVELU Ruohonleikkuu, haravointi, trimmeröinti, pensaiden leikkaus… tarvitsetko apua pihatöihin? 

Työt teemme sovitusti omilla tai asiakkaan koneilla. Me hoidamme työnantajavelvoitteet, palkanmaksun ja laskutuksen. Ti-

laamalla työpalvelun 4H-yhdistykseltä, tuet samalla paikkakuntalaisten nuorten työllistymistä.  Muista myös kotitalousvähen-

nysmahdollisuus! 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tapahtumiin Kaustisen 4H:n nettisivujen kautta https://kaustinen.4h.fi/ 

     

 

Kaustisen kunnanvaltuuston päätöksen (27.4.2020) mukaisesti osa kunnan omistamista AO-tonteista myydään 1 000 €:n 

hintaan. Hinta on voimassa kaupoissa, jotka allekirjoitetaan 31.12.2020 mennessä. 

Kampanjahintaisia tontteja on myynnissä Kansanopiston, Maijankoivikon sekä Uutelan kaava-alueille. Tarkempaa tietoa ton-

teista löytyy kunnan verkkosivuilta sekä tekninen johtaja Ilkka Närheltä puh. 040 7698 668. 

Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisraken-

nuksen kolmen vuoden kuluessa kaupan teosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa 

rakennuksen käyttöönottotarkastuksen. 

Rakentamatonta tonttia ei saa myydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle rakentamisvelvoitteen aikana ilman kunnan lu-

paa. 

Mikäli haluat osallistua 100 euron ostokortin arvontaan, toimi seuraavasti: 

− pyöräile vähintään 1000 km kampanjan aikana 

− merkitse ajetut kilometrit (väh. 1000 km) henkilökohtaiseen suorituskorttiin.  

− palauta kortti kunnantoimiston oven pielessä olevaan postilaatikkoon syyskuun puoliväliin mennessä. 

Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestin-

nässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.                                                                                                                  

https://veikot.kaustinen.fi/
https://kaustinen.4h.fi/
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Onko Kaustisella ja Vetelissä turvallista liikkua liikenteessä? Vastaa kyselyyn ja kerro näkemyksesi! 

Kaustisella ja Vetelissä edistetään liikkumisen turvallisuutta laatimalla liikenneturvallisuussuunnitelmat molempiin 

kuntiin. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn 31.5.2020 

asti. Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä sekä kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta. 

Kaustisella ja Vetelissä on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä kunnat ja 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuo-

sina ja koskettaa siten kaikkia kuntalaisia. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista molemmissa kunnis-

sa. Kaustisella ei ole viiden vuoden sisällä (2015–2019) sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Vuosittain on kui-

tenkin tapahtunut keskimäärin 6 loukkaantumiseen johtanutta liikenneonnettomuutta. Vetelissä onnettomuustilanne on louk-

kaantumisten osalta vastaava – kunnan alueella on kuitenkin sattunut viiden vuoden aikajaksolla kaksi kuolemaan johtanut-

ta onnettomuutta. Tarkoituksena on löytää erilaisia keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähen-

nettyä. Lisäksi on tärkeää parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun. 

Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia ikä- ja liikkujaryhmiä. Liikenneturvallisuustyön tueksi kunnalle ja sidosryhmille laadi-

taan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia kei-

noja sekä suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneympäristöä. Siihen kohdistuvia pa-

rantamistarpeita ja -toimia kootaan tulevien vuosien toimenpideohjelmaan. 

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelmatyötä. Liikenneturvallisuuskyselyl-

lä selvitetään Kaustisella ja Vetelissä asuvien ja liikkuvien näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtais-

ta tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kyselyyn voi vastata 31.5.2020 asti osoitteessa https://

app.maptionnaire.com/fi/8629/. Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien internet-sivuilta osoitteesta www.kaustinen.fi sekä 

www.veteli.fi. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintona kolme pyöräilykypärää. 

LISÄTIETOJA: 

− Kaustisen kunta, Ilkka Närhi, puh. 040 769 8668 

− Vetelin kunta, Tero Uusitalo, puh. 050 5790 180 

− Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anne Peltoniemi, puh. 0295 027 744 

− Ramboll Finland Oy, Lauri Vesanen, lauri.vesanen@ramboll.fi  

− Ramboll Finland Oy, Miikael Hyyrynen, miikael.hyyrynen@ramboll.fi  

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 katu-

verkon 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 yksityistiestä pihan ensimmäiseen 

rakennukseen on yli 150 metriä ja asuinkiinteistö on pysyvässä asuinkäytössä. Alle 150 metrin päässä yksityistiestä asuvat 

voivat hakea maksullista talvikunnossapitopalvelua kunnalta.   

Tämä palvelu kuuluu automaattisesti 70 vuotta täyttäneille sekä henkilöille, joiden toimintakyky on esimerkiksi sairauden 

myötä heikentynyt. Edellytyksenä maksuttomalle aurausavulle on, että aurausapuhakemus toimitetaan kuntaan vuosittain.  

Kunnan verkkosivustolta löytyy listaus yksityisteistä, joiden aurauksen kunta tällä hetkellä hoitaa.  

Linkki listaukseen http://kaustinen.fi/index.php/tekniset-palvelut-etusivu.html  Tiedotamme asiasta lisää tulevan syksyn aika-

na. 

https://app.maptionnaire.com/fi/8629/
https://app.maptionnaire.com/fi/8629/
http://www.kaustinen.fi/
http://www.veteli.fi/
http://kaustinen.fi/index.php/tekniset-palvelut-etusivu.html
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Kuntastrategian mukaan Kaustisen kunnan toimintakulttuuri perustuu yhteistyöhön ja kestävään toimintaan. Tavoitteenam-

me on olla luotettava työnantaja, jonka organisaatiossa ja päätöksenteossa vallitsee hyvä ilmapiiri. Kunnan hallinto- ja 

kehittämispalvelut vastaa kunnan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten 

valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä päätösten laillisuuden valvonnasta.  Tehtäviimme kuuluvat kunnan tietojärjestel-

mien ylläpito, kehittämien ja käyttäjäopastus, viestintä ja asiakasneuvonta sekä muut yleishallinnon tehtävät. Vastuualuee-

seen kuuluu myös maaseutupalvelut, kehittämispalvelut, asiointipiste sekä yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa ja vaa-

lien toimeenpano. 

Hallinto- ja kehittämispalveluissa on tällä hetkellä neljä vakituista viranhaltijaa, kolme vakituista toimenhaltijaa, yksi sivis-

tystoimen kanssa yhteinen toimenhaltija ja yksi määräaikainen toimenhaltija. Tiimimme on hyvä sekoitus uusia kasvoja ja 

jo pitkään Kaustisen kunnassa työskennelleitä − ammatissaan osaavia ja kehittämishaluisia tyyppejä kaikki! 

Kunnanjohtajanamme toimii pitkän linjan kunnallisalan asiantuntija. Arto on työskennellyt Kaustisen kunnassa vuodesta 

1986, ensin kunnan kamreerina ja talousjohtajana sekä vuodesta 1991 alkaen kunnanjohtajana. 

Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä valmistelee ja esittelee päätösasioita kun-

nanhallitukselle ja valtuustolle. Kunnanjohtaja on kunnan ylin viranhaltija. Kunnan elinvoiman edistäminen ja toiminnan 

tuloksellisuus, toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen ja sidosryh-

mäyhteistyö ovat kunnanjohtajan jokapäiväistä työtä.  

Hanna aloitti meillä lokakuussa 2019 ja tuli meille Sievin kunnan palveluksesta. Hannan tehtäviin kuuluvat henkilöstöasiat 

ja päätösasioiden valmistelu kunnanhallitukselle ja henkilöstöjaostolle. Hannalle hallinto tarkoittaa asioiden järjestyksessä 

pitämistä ja toimintatapojen kehittämistä, toiveita mahdollisimman oikeudenmukaisesti mutta usein myös vähäisistä re-

sursseista toteuttaen. Palkitsevinta ja samalla myös haastavinta on ihmisten ja asioiden välisen yhteistyön rakentaminen 

ja johtaminen.  

Caritan vastuulla on kirjanpito, maksuliikenne, kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös, taloustilastojen tuottaminen ja talous-

hallinnon yleinen valvominen sekä talousarvion ja tilinpäätösasiakirjan laadintaan osallistuminen. Carita on toiminut Kaus-

tisen kunnassa vuodesta 2005 ja näkee edessään vielä muutamia seniorityövuosia kiinnostavassa ja monipuolisessa työs-

sään.  

Pitkään taloushallinnon tehtävissä toiminut Ulla työskentelee meillä määräaikaisena kirjanpitäjänä. Ulla aloitti täksi kevääk-

si ajatellun kunnan tilinpäätösasiakirjan uudistamisen ja hoitaa kunnan tytäryhtiön Kaustisen Kehitys Oy:n kirjanpitoa, joka 

siirtyi kunnan tehtäväksi vuoden alusta.  

Airi on tullut Kaustisen kunnan palvelukseen 1983. Hän aloitti maataloustoimistossa, jossa hän toimi lomasihteerinä ja 

myöhemmin lomituspalvelupäällikkönä. Kunnan palkkasihteeriksi hän siirtyi vuonna 2007 ja huolehtii pääasiassa opetta-

jien ja kokouspalkkioiden palkanlaskennasta ja hoitaa palkkoihin liittyvän ilmoitusliikenteen. 

Antti on joukkomme tuorein työntekijä. Hän aloitti huhtikuussa toisena palkkasihteerinä pitkäaikaisen työntekijämme Heli 

Uusi-Vähälän siirryttyä vapaalle. Antin vastuualueeseen kuuluvat muun kuin opetushenkilöstön palkka-asiat. Antti tulee 

Perhosta, jossa työskenteli kunnan palkanlaskijana 15 vuotta. 
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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 kesäkuussa. 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 

Hannu Mikkola on myös pitkään ammatissaan toiminut IT-asiantuntija, joka aloitti Kaustisen kunnalla reilu vuosi sitten. 

IT-asiantuntijan tehtäviin kuuluvat tietotekninen tuki sekä lähi- että etätukena, laitteiden hankinta ja elinkaarenhallinta 

sekä IT-ympäristön ylläpito ja kehittäminen. Hannun ansiosta tietokoneemme toimivat ja pystymme tekemään työtäm-

me niin toimistolla kuin esimerkiksi koronavirustilanteen vuoksi etätyössäkin.  

Meri on työskennellyt Kaustisen kunnalla reilut kolme vuotta hallinto- ja kehittämispalveluiden sekä sivistyspalveluiden 

yhteisenä työntekijänä. Työajasta 40 % kuuluu hallinto- ja kehittämispalveluihin, ja tuolloin Merin tehtäviä ovat mm. 

asiakaspalvelu ja monet erilaiset toimistotehtävät sekä kunnan info-/asiointipiste. Kun soitat kunnan neuvonnan nume-

roon, Merihän se sieltä vastaa! 

Annikan kaikki tuntevat! Kotoisin Kaustiselta ja työskennellyt Kaustisen kunnassa jo vuodesta 1987. Työtehtäviin kuulu-

vat kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sihteerin tehtävät, hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistotyöt, hallituksen ja 

valtuuston esityslistat, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät, keskusarkistonhoito sekä 

osto- ja myyntilaskujen käsittelyä. Asiakirjahallinnon suunnittelutehtävät ja kaikenlainen kehittäminen kuuluvat myös 

tehtäviin.  Annikan ei oikeastaan ikinä pitänyt kuntaan tulla töihin, mutta työ on osoittautunut niin monipuoliseksi ja mie-

lenkiintoiseksi, ettei hän lopulta enää halunnutkaan muualle. 

Tekstin laatija: Kuntastrategian mukaisesti hallinto- ja kehittämispalvelujen esittely laadittiin tiimin kesken, yhteistyössä.  


