Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2021 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden
2021 enimmäiskiintiö Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa.
Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja
vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa
yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. Kunniamerkin
saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.
Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin puolesta. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Palkittavien
tulee edustaa erilaisia ryhmiä ansiotyössä käyvistä äideistä ja yksinhuoltajista maaseudun emäntiin. Palkittavien
äitien joukossa tulee olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.
Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää. Vastaavaa kasvatustyötä
tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan.
Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta
puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen.
Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee kuitenkin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.
Aluehallintovirasto ottaa kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuolisen alueellisen jakauman että ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelyssä aluehallintovirasto noudattaa sosiaali-ja terveysministeriön ja ritarikuntien ohjeiden mukaan seuraavia periaatteita:
− Vähintään puolet ritarikunnille esitettävistä hakemuksista tulee kunnilta, järjestöiltä tai vastaavilta yhteisöiltä.
− Enintään puolet hakemuksista on palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiä. Ehdotusta, jossa on vain
yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävillä
puolloilla.
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.11.2020 osoitteella: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA
Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaadittavat Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake ja liitelomake äitienpäiväkunniamerkkihakemukseen löytyvät osoitteessa http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta hakulomakkeet). Lomakkeet voi tilata myös aluehallintovirastosta.
Lisätietoja asiasta antavat tarkastaja Vuokko Asikainen, vuokko.asikainen(at)avi.fi, puhelin 0295 018 526 ja
osastosihteeri Kirsi Mäenpää, kirsi.maenpaa(at)avi.fi, puhelin 0295 018 518.

Kaustisen kunta seuraa edelleen koronatilanteesta annettuja viranomaisohjeita ja tiedottaa mahdollisista muutoksista ensimmäisenä kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi
Soiten palvelunumerot:
- Koronaneuvontanumero 06 828 7499 arkisin klo 8-17, viikonloppuisin klo 8-16.
- Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa: Soiten yhteispäivystys 06 826 4500
- Alle 16-vuotiaat sairastuneet: Soiten lasten päivystys 06 826 4444 avoinna ympäri vuorokauden 24/7
- Ikäihmisten koronaneuvonta ja henkisen ensiavun puhelin 06 828 7288 arkisin ma-pe klo 9-15

Kunnan kokoustiloja voi toistaiseksi varata, mutta mikäli koronan leviäminen kiihtyy, saatamme joutua peruuttamaan jo tehtyjä varauksia.
Kokousvarauksiin voi tehdä myös kahvivarauksen, mutta toistaiseksi ei muuta tarjottavaa kahvin kanssa.
Muistutuksena vielä, että kokouksen varaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että valot ja koneet tulevat sammutettua tilaisuuden päätyttyä.

TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPALVELUHAKU V. 2021
Turkistuottajien lomituspalveluhakemukset vuodelle 2021 ja Yel-tosite on jätettävä kuntien lomatoimistoihin
30.10.2020 klo 15.00 mennessä tai osoitteella Kaustisen kunta, Lomatoimi, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Vuosilomahakemukset postitetaan tänä vuonna lomituspalveluita käyttäneille turkistarhaajille viikolla 41.
Hakemuksia saa myös lomatoimistolta ja Mela.fi-sivustolta: https://www.mela.fi/tietoa-melasta/lomakkeet/
#lomitus-0
Lisätietoja antaa lomituspalvelupäällikkö puh. 050 318 0346.
MAATALOUSYRITTÄJÄN VUOSILOMAHAKU V. 2021
Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset ja tilatietolomake 2723 Mela 9/19 vuodelle 2021 on jätettävä
13.11.2020 klo 15.00 mennessä kuntien lomatoimistoihin tai osoitteella Kaustisen kunta, Lomatoimi PL 10,
69601 KAUSTINEN. Hakemus- ja tilatietolomakkeet postitetaan viikolla 44, niitä on saatavana myös lomatoimistosta ja netissä osoitteessa: https://www.mela.fi/tietoa-melasta/lomakkeet/#lomitus-0
Lisätietoja lomatoimistosta.
HENKILÖVAIHDOKSIA LOMITUSPALVELUISSA
Lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski jää 8.10.2020 vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Hänen tilalleen tulee Carita Söderbacka 8.10.2020 alkaen. Caritan tavoittaa toimistolta arkisin klo 10-14, puhelimitse
numerosta 050-318 0346.
Johtava maatalouslomittaja Mira Kukkola jää äitiysvapaalle 19.10.2020-1.9.2021. Hänen tilalleen tulee Johanna Niskakoski. Johannan tavoittaa puhelimitse 040 584 5449. Johtavat maatalouslomittajat ovat edelleen
etätyössä, tarvittaessa myös toimistolta.
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YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 30.10.2020
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa vipu.ruokavirasto.fi
Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat toimenpiteitä
- lietelannan sijoittaminen peltoon
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.
HUOM. Ilmoitusaika päättyy 30.10.2020
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
−16.10.–15.1.
−16.1.–15.3.
−16.3.–15.8.
−16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja
asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.
LANNAN LEVITYS SYKSYLLÄ
Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun
loppuun.
Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa
ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.
Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.
Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.
Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä
levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.
Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15.
päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä
lannan levitys.
HYÖDYNNÄ NEUVO 2020 –PALVELUA
Neuvo 2020 -palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 10 000 € vuosina 2015–2020.
Voit valita itselle sopivan neuvojan neuvojarekisteristä (www.ruokavirasto.fi -> viljelijät -> tuet ja rahoitus ->
maatilojen neuvonta) ja sopia neuvontakäynnistä hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu,
energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Kirjaston tämän syksyn aukioloajat ovat muuttuneet. Uudet aukioloajat ovat:
ma–ti 12–18, ke 9–18, to 9–16, pe 12–16, su suljettu
Uusista aukioloajoista järjestetään asiakaskysely vuoden lopulla. Osallistumalla voit vaikuttaa!
Kirjaston omatoimiaika palvelee päivittäin 7–22. Omatoimiaika on toistaiseksi käytössä vain täysi-ikäisillä.
Saat kirjaston laajat aukioloajat käyttöösi tekemällä omatoimisopimuksen kirjastossa, tervetuloa!
KIRJAKASSIPALVELU
Oletko riskiryhmäläinen, eikä kirjastossa käynti innosta? Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin
valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä puhelimitse (050 346 5466) tai sähköpostitse (kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi).
SATUTUNNIT KESKIVIIKKOISIN KLO 9.15–10.00
Syyslukukaudella satutunnit järjestetään parittomilla viikoilla seuraavina päivinä:
ke 21.10. / ke 4.11. / ke 18.11. / ke 2.12. / ke 16.12
DIGINEUVONTA
Kinkkisiin digiongelmiin saat apua kirjastolta! Henkilökohtaista digineuvontaa saat ottamalla yhteyden kirjastoon puhelimitse numeroon 050 346 5466 ja sopimalla ajan neuvontaan.
NOJATUOLISALAPOLIISI-ILLAT
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 tiistaisin alkaen klo 18 seuraavasti: ti 27.10. /
ti 3.11. / ti 10.11. / ti 17.11. / ti 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.
VIIKKOLLA 44 JA 45 YETI-TABLETTI JA DASH & DOT -ROBOTTEJA TESTATTAVANA KIRJASTOSSA
Tule kokeilemaan jättimäistä Yeti-tablettia ja vikkeliä kauko-ohjattavia robotteja kirjastoon! Tabletti on lastattu valituilla ohjelmilla, jotka avaavat mahdollisuuden leikkiin ja oppimiseen – kuten monikielisellä kuvakirjapalvelulla Lukulumolla. Dash & Dot -robotit opastavat lapset hauskasti ohjelmoinnin saloihin.
JR29 ENSIMMÄISEN PATALJOONAN MIESTEN TARINOIDEN HAKU TEUVO ISOKANKAAN KIRJAAN
Kirjailijan saate: Hei, Olen Teuvo Isokangas Kaustiselta. Otan vastaan Perhonjokilaakson kuntien kirjastoissa, Ullavan kirkonkylän sekä Rahkosen kirjastoissa sota-ajan materiaalia JR 29: n ensimmäisen pataljoonan miehistä (lisäksi ensimmäinen komppania oli Ullavasta) kirjaani varten.
Miten tunnistat, onko läheisesi ollut kyseissä pataljoonassa? Jos tarinoissa, päiväkirjoissa, sotilaspassissa
tms. on mainintaa seuraavista paikoista: Korpiselkä, Tsiipakka, Värtsilä, Laaja, Hyrsylä, Yläjoki, Somba,
Prääsä, Petroskoi, Syväri, Homorovitsa, on hän todennäköisesti ollut kyseisen rykmentin pataljoonassa.
Kirjaan tulee miehistöluettelo yli 1000 miehestä.
Onko sinulla edellä mainitun kaltaista, joko isäsi, setäsi/enosi, tai jonkun muun läheisesi pientäkin tarinaa,
päiväkirjaa, rintamakirjettä tai valokuvaa? Myös kertomukset mitenkä tieto kaatumisesta tuli kotiin, mitkä
olivat ensi tunnelmat.
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Voit laittaa edellä mainitut kirjekuoreen ja tuoda marraskuun aikana kuntasi kirjastoon. Laita kirjekuoreen
myös puhelinnumerosi, osoitteesi, että voin palauttaa materiaalin. Aina voit soittaa minulle puh. 040 5040107
tai lähettää os. Teuvo Isokangas, Siltatie 26, 69600 Kaustinen. Sähköistä aineistoa voi lähettää sähköpostiin
teuvo.isokangas@gmail.com.
Nyt on viimeiset hetket saada nämä koko Perhonjokilaakson ja Ullavan miesten kokemukset samojen kansien väliin. Tulethan mukaan kokoamaan tätä arvokasta historian palapeliä! Kiitän jo etukäteen!
Olen tavattavissa henkilökohtaisesti kirjastoissa seuraavasti:
Perho:
tiistai 24.11. klo 17–18
Halsua:
maanantai 23.11. klo 17–18
Veteli:
tiistai 17.11. klo 17–18
Ullava:
Rahkonen maanantai 16.11. klo 17–18, kirkonkylä torstai 26.11. klo 17–18
Kaustinen:
maanantai 30.11. klo 17–18
30.11. TEUVO ISOKANKAAN TILAISUUS KAUSTISEN KIRJASTOSSA ALKAEN KLO 17
Klo 17–18 Teuvo Isokangas vastaanottaa aineistoa tulevaa JR29 pataljoonaa käsittelevää kirjaa varten. Tarvittaessa paikalle tuodut valokuvat/kirjeet voidaan kirjastossa skannata tai tulostaa Teuvon käyttöön, jotta
alkuperäiset saa heti takaisin.
Klo 18–18.45 Kiinnostaako kirjoittaminen, haaveiletko siitä? Tilaisuudessa Teuvo Isokangas avaa kokemuksiaan kirjoittamisesta ja siihen liittyvistä eri näkökulmista. Kirjasto tarjoaa kahvit ja pullat.
TAIDENÄYTTELY
Marraskuun ajan kunnan aulassa on esillä Anne Laineen valokuvanäyttely. Kulku näyttelytilaan kirjaston
kautta.
HUOM! Poikkeuksellisesti kaikissa kirjaston syksyn tapahtumissa kerätään osallistuneilta nimilista, joka arkistoidaan kirjastossa kuukauden ajan mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi.

PYÖRÄILYKAMPANJAN PALKITUT
Pyöräilykampanjaan osallistuneista ja kuntolaatikoilla käyneistä onni suosi seuraavia henkilöitä:
− Vähintään 1000 kilometriä pyöräilleiden kesken arvotun 100 euron lahjakortin voitti Aimo Järvelä.
− Muut lahjakortit: Elvi Toivonen, Leena Järvenpää ja Matti Mustajärvi
− KuntoFarmin kuntosalikortit: Kari Kettu ja Helena Finnilä
− Elokuvaliput: Matti Viiperi, Raimo Pesola ja Ritva Pollari
JOULUKORTTIKURSSI
Vetelin nuorisotiloissa (Äijäpatintie 1) la 14.11. klo 10-15. Ei ennakkoilmoittatutumista. Varaa rahaa mukaan,
jotta voit ostaa ohjaajalta materiaaleja, korttipohjia ym. Eväät mukaan. Ohjaajana Niina Tiala.

Ma 26.10. klo 18.00 LAULUJA RAKKAUDESTA

K 7/4

Ti 27.10. klo 18.00 TERAPIAA TUNISIALAISITTAIN
Ke 28.10. klo 18.00 YHTEINEN SÄVEL

K 7/4
S

To 29.10. klo 18.00 UPSEERI JA VAKOOJA
Pe 30.10. klo 18.00 PARASITE

K 12/9
K 16/13

La 31.10. klo 16.00 DAVID COPPERFIELDIN ELÄMÄ JA TEOT

K 12/9

Su 1.11.

S

klo 16.00 ENSILUMI

Liput 11 €. Lipunmyynti alkaa ½ tuntia ennen näytöstä.
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TERVETULOA ELOKUVIIN!

Tekninen toimi ryhtyy vaihtamaan yli 10 vuotta vanhoja vesimittareita lokakuun aikana asemakaava-alueilla Lähdehaasta alkaen. Vesimittari on kunnan omaisuutta ja vaihto on asiakkaalle maksuton.
Jotta vesimittari voidaan vaihtaa, tulee kiinteistön omistajien testata kulmaventtiilien toimivuus etukäteen. Sulje
vesimittarin vieressä oleva hana/venttiili ja testaa tuleeko talossa hanoista vettä. Mikäli tulee, vaatii venttiili korjausta.
Kiinteistön omistajan tulee korjauttaa rikkinäinen venttiili. Kulmaventtiilit kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle.
Korjauspalvelu pitää ensisijaisesti tilata alan toimijoilta tai vaihtoehtoisesti maksullisen korjauksen voi tilata kunnalta maksuttoman mittarinvaihdon yhteyteen. Jälkimmäisessä tapauksessa ota yhteyttä kunnallistekniikan
asentajiin Aki Paakkarinen puh. 040 627 953 tai Mika Uusitalo puh. 050 4715 818.
Mittareiden vaihtoon liittyvät tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kohteittain tekstiviesteillä, kunnan nettisivuilla sekä
Facebookissa.

Muistutamme vielä tiekuntia ja kiinteistönomistajia, jotka ovat saaneet tai ostaneet kunnalta pihatien aurauspalvelun, asentamaan aurausviitat hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Aurausviitat ovat edellytys tienhoidolle.
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 tien päässä vakituisesti asuvat voivat hakea maksullista talvikunnossapitopalvelua kunnalta. Lisäksi järjestäytyneet tiekunnat, joiden tien
pituus on alle 300 metriä ja joilla on vähintään yksi ympärivuotinen pysyvä asumus, voivat hakea maksullista
talvikunnossapitoa kunnalta.
Talvihoitomaksu ajalle 1.11.–30.4. (sis. alv 24 %) / Tien pituus:
150 € / < 100 metriä, 200 € / < 150 metriä, 250 € / < 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
Lomakkeen voi myös leikata tämän tiedotteen takasivulta.
Kunnan verkkosivustolta löytyy listaus yksityisteistä, joiden aurauksen kunta tällä hetkellä hoitaa. Linkki listaukseen http://kaustinen.fi/index.php/palvelut/tekniset-palvelut.html
Lisätietoa: Tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 7698 668, ilkka.narhi@kaustinen.fi

Kaustisen vesihuoltolaitos tekee verkostohuoltoa yötyönä Virkkala-Järvelä-Varila -alueella tulevilla viikoilla, alkaen keskiviikkoillasta 14.10.2020. Mahdollisia katkoksia vedenjakelussa voi esiintyä klo 23–06.
Huoltoautossa on kunnan teknisen toimen tarrat.
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Ympäristönsuojeluvalvontaan on tullut useita ilmoituksia rottahavainnoista Lähdehaan alueella.
Pyydämme alueen asukkaita huolehtimaan siitä, ettei piha-alueilla ole syötävää. Tämän vuoksi pyydämme Teitä olla ruokkimatta lintuja, siilejä tai muita eläimiä ulkona, sillä ruokinta houkuttelee rottia paikalle. Pihoilla ei
myöskään saa kompostoida ruokajätteitä avokompostoreissa. Mikäli ruokajätteitä kompostoidaan, tulee kompostoreiden olla suljettuja lämpökompostoreita, mihin rotat eivät pääse.
Muistutamme myös kiinteistön omistajia siitä, että mikäli kiinteistöllänne näkyy rottia, myrkytysvastuu on teidän.
Rottahavainnoista voi ilmoittaa ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhelle puh. 040 739 3977.

Vältä hirvikolari hidastamalla
Syksyn tullen hirvet lähtevät liikkeelle ja autoilijoiden on syytä pysyä valppaana. Liikenneturva muistuttaa pitämään tilannenopeuden tarpeeksi alhaisena ja pimeällä käyttämään kaukovaloja aina kun se muut huomioiden
on mahdollista.
Ajonopeuden hidastaminen antaa kuljettajalle lisää reaktioaikaa ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa lieventää vammoja. Ennakoiva kuljettaja vähentää nopeutta hirvivaara-alueella ja heti havaitessaan jotain poikkeavaa.
Seitsemän kymmenestä hirvieläinonnettomuudesta ajetaan hämärällä tai pimeällä. Hirvet liikkuvat hämärällä,
jolloin niitä on myös vaikeampi havaita. Hämärällä ja pimeällä ajaessa olisi hyvä käyttää kaukovaloja mahdollisimman paljon, kuitenkin muut tielläliikkuja huomioiden.— Lähde: Liikenneturva

Toimistohenkilökunnan ja ruoka- ja
puhdistuspalvelujen lisäksi tekniseen toimeen kuuluu lisäksi useita muita työtehtäviä. Meillä on palkattuna
kiinteistönhoitajia, kunnallisteknisen asentajia, kirvesmies, urheilualueiden hoitaja sekä puhdistamon ja
vesilaitoksen hoitaja.
Kiinteistöhuollossa työskentelevät
. Kiinteistönhoitajien työtehtäviin kuuluvat mm. kunnan kiinteistöjen ja pihojen sekä kiinteistöjen leikkikenttien kunnossapito ja huolto. Tämän lisäksi heillä on monia muita tehtäviä kuten kunnan kiinteistöjen aurauksen ja
puhdistukset ja kaavateiden auraukset.
Kunnan kirvesmiehenä toimii
, joka on kunnan pitkän linjan ammattilainen. Tauno tekee
kiinteistöjen kunnostuksia, rakentaa hiekkalaatikoita ja kaikkea muuta mitä vain kirvesmies osaa tehdä.
Kunnan urheilualueiden ja metsäalueiden hoitajana toimii
. Juhan työtehtäviin kuuluvat mm.
hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapito ja metsähoidolliset työt sekä viheralueilla olevien leikkikenttien
kunnossapito ja huolto.
Kunnallistekniikan asennustiimiin kuuluvat LVI-asentajana ja etumiehenä toimiva
. Mika ja Aki hoitavat kunnan vesi- ja viemäriliittymiset.
Puhdistamon ja vesilaitoksen hoitajana toimii
. Jouko on kunnan pitkäaikainen työntekijä.
Jouko on ansiokkaasti hoitanut kunnan asukkaille puhtaan veden saannin ja varmistanut että viemärit toimivat kuten pitää.
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15.-22.11.2020

MIELENTERVEYSVIIKKO
Halsualla, Kaustisella, Perhossa, Vetelissä

Su 15.11. klo 18.00 Tapahtumat itsemurhan tehneiden muistolle
 Kaustisella soihduilla valaistu muistopolku lähtee Kreetanpuistosta ja päättyy kirkkoon. Kirkossa
Hanna Ekolan ja Virpi Salon konsertti klo 18.00.
 Perhossa kynttiläkulkue lähtee Seurojentalolta ja kulkee joen takaista rantatietä päättyen kirkon pihalle, jossa yhteislaulu. Mukana seurakunnasta Tiina Karhulahti. Osallistujille jaetaan ulkotulia, jotka
sytytetään matkalla tienvarrelle.
 Vetelissä kynttiläkulkue itsemurhan tehneiden muistolle ja musiikillinen muistohetki Taidekartanon
pihalla. Paikalla seurakunnan edustaja. Kulkue lähtee Taidekartanolta ja päättyy kirkkoherranvirastolle, jossa yhteislaulu. Osallistujille jaetaan ulkotulia, jotka sytytetään matkalla tienvarrelle.
Ti 17.11. klo 16–21 Veteli Liikuntakeskus Hyvinvointi-ilta:
 Hyvinvointiin liittyviä myyjiä sekä erilaisia hoitoja tarjoavia yrittäjiä
 Showtassiesitykset klo 17.00 ja 19.00
 Kehonkoostumuksen mittaus klo 17.30-19.30 ajanvarauksella, p. 050 5790 175, hinta 10€
 Hyvän olon aakkoset -luento klo 19.30 kahviossa, luennoitsijana Satu Heinoja Keplistä
 Tanssillinen jumppa klo 18.00-18.45
Ti 17.11. klo 19.00 Perhon kirjasto Luento: Iloa elämään: Miten voida hyvin.
 Ratkaisukeskeinen valmentaja Eeva-Liisa Hamari. Vapaa pääsy!
To 19.11. klo 18.00 Tarinailta Halsuan kirjastossa
 Tule kuuntelemaan wanhoja halsualaisia tarinoita menneistä ajoista.
Ke 18.11. klo 18.00 Halsuan seurakuntatalolla luento:
 Näkymättömästä näkyväksi, luennoitsijana Eija Seppä, kahvitarjoilu alkaen klo 17.30
Pe 20.11. klo 17–20 Kaustisen Urheilutalo Perheperjantai
 Pomppulinna, Air track, laserase, ilma-ase, judo-esittely, kehonkoostumusmittaus ajanvarauksella
aija.jarvenpaa@kaustinen.fi
Pe 20.11. klo 19.00 Perhon kirjasto Tarinailta
 Luetaan ”wanhoja” perholaisia tositarinoita kertojamestari Antti Hautalan Tutan tarinoista
La 21.11. klo 10–14 ja su 22.11. klo 12–18 Vetelin Taidekartanon Syysnäyttely
 Taiteilijat: Heikki Holtti, Jaana Lahti-Luopa, Leena Salmela, Päivi Siikamäki, Veikko Siponkoski,
Lahja Varila, Heikki Virkkala, Aimo Vähäkainu ja Antti Heikkilä. Pääsymaksu 2 €. Järj. Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys
Su 22.11. klo 18.00 Elokuva ERITYISET Kino Kansantaiteenkeskuksessa
LISÄKSI: Mielenterveysviikolla Perhon kirjastossa Veikko Vionojan näyttely kirjaston aukioloaikoina. Perhon
kirjastossa myös mielenterveysaiheinen kirjanäyttely ”Elämässä eteenpäin”. Viikon aikana MISTÄ TIETÄÄ teemaa tuodaan esiin myös kouluissa, seurakunnissa sekä järjestävien tahojen toimipaikoissa.

Muistetaan edelleen, että osallistumme kaikkiin tapahtumiin vain täysin terveinä, turvavälit, käsihygienia ja maskit huomioiden.
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KAUSTISEN XXIV Taiteen päivä
perjantaina 23.10.2020

Taide kuuluu kaikille myös korona-aikana! Eri tahot tarjoavat
talkoilla monenlaista tekemistä ja koettavaa syyspäivän ratoksi - tule siis tutkimaan Taiteen päivän aarrekartan tarjontaa. Useimmat tempaukset järjestetään väljästi ulkosalla ja
tänä vuonna uutuutena myös virtuaaliset Taiteen päivän tapahtumat!
Tulethan terveenä, turvavälit ja käsihygienian huomioiden ja tarvittaessa maskia käyttäen. Noudatamme tapahtumassa THL:n ja STM:n ajantasaista ohjeistusta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi - näin voimme kaikki nauttia
hyvillä mielin päivän tarjonnasta.
Musiiki ry varaa oikeuden muutoksiin. Kaikkiin tapahtumiin
on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

klo 9-11 SÄVELSEIKKAILU PÄIVÄKODIN VÄELLE
Kansantaiteenkeskuksen lähimaastossa. Järj. Lastenkulttuurikeskus Lykky & Kansanmusiikki-instituutti
klo 13 YHTEISÖTAIDETEOS ’TERVEISIN’ PALJASTETAAN
Palvelukeskus Iltaruskon vanhan puolen edustalla oleva TERVEISIN-teos on paljastettaessa vielä tyhjä,
mutta toivomme sen täyttyvän päivän aikana sekä kaustislaisten että Iltaruskon asukkaiden erilaisista
terveisistä.
TERVEISIN-teokseen voi kuka tahansa käydä kiinnittämässä taiteelliset terveisensä koko Iltaruskon väen iloksi tai osoitettuna tietylle henkilölle. Terveiset voivat olla maalauksia, piirustuksia, kädentöitä, kirjeitä, viestejä, kukkia, soivia tai liikkuvia elementtejä jne. Vain mielikuvitus on rajana.
Teoksen idea on luoda viihtyisyyttä ja ylläpitää elävää yhteyttä palvelukeskuksen ja Kaustisen asukkaiden välillä koronarajoituksista huolimatta. Teokseen mahtuu useita terveisiä samanaikaisesti ja tilan käydessä ahtaaksi vanhimmat terveiset otetaan talteen Palvelukeskuksen sisätiloihin. TERVEISIN-teos jää
Iltaruskon vanhan puolen eteen niin pitkäksi aikaa, kun tarvetta ja käyttöä yhteisötaideteokselle on. Järj.
Musiiki ry
klo 14-16 METSÄSALAPOLIISIKERHO.
Lähtö Järvelän koulun parkkipaikalta lähimaastoon tutkimaan ja taiteilemaan luonnonmateriaaleista. Järj.
Kaustisen 4H-yhdistys
klo 15-19 PAUANNE ELÄÄ!
Tule vuoleskelemaan nuotion ääreen Pauanteelle. Ota oma puukko ja puupalikka mukaan, ja hyvä siitä
tulee ko ite tekee! Vuoleminenhan sopii kaikenikäisille, ja pientä opastusta, aihioita, hiomapaperia ja ensiapulaukku on myös järjestetty paikalle. Mahdollisuus makkaranpaistoon ja alueeseen tutustumiseen
opastetuilla kierroksilla. Järj. Pauanne elää! -työryhmä
klo 16-17 NÄPPÄREIDEN LAULULAMPSINTA.
Näppärit ilahduttavat ohikulkijoita soivalla iltapäiväkävelyllään Kaustisen keskustassa. Järj. Kaustisen
Näppärit ry
• 16.00 Pelimannitori
• 16.20 Maunon makasiinin sisäpiha
• 16.40 Kansantaiteenkeskuksen portaat
klo 17-20 KYNTTILÄPAJA.
Teemme mehiläisvahasta ja valamalla kynttilöitä. Materiaalimaksu 10 euroa. 4H:n toimisto, Pelimannintie 4 (keltainen talo). Järj. Kaustisen 4H-yhdistys yhteistyössä Kaustisen kunnan nuorisotoimen kanssa.
P.S. Mikäli kynttilä ei kerkeä jähmettymään, sen voi noutaa seuraavalla viikolla
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klo 17-17.30 KOKO PERHEEN SÄVELSEIKKAILU – tutustu, tutki, laula ja leiki.
Musiikkipysäkkejä Kansantaiteenkeskuksen ympäristössä sijaitsevalla polulla. Lähtö Kansantaiteenkeskuksen pihasta klo 17.00. Järj. Lastenkulttuurikeskus Lykky & Kansanmusiikki-instituutti
klo 17-19 TÄMÄN RUNON HALUAISIN KUULLA.
Kuule toiverunosi Kraatarin talon pihalla runokioskilla. Järj. Kraatarin runomittaajat
klo 17-19.30 UNELMAT OMISSA KÄSISSÄ.
Yhteisötaidetyöpaja Kaustisen kirjaston pihalla: luodaan yhteinen Unelmasieppari! Tuo omat unelmasi,
toiveet ja haaveet, pienet ja suuret, arkiset ja ylevät. Voit
tuoda myös esim. lankoja, helmiä, koristeita ja haluamiasi
kiinnitettäviä asioita teokseen. Pienikin toive on tärkeä! Tähän yhteisötyöpajaan ovat kaikenikäiset tervetulleita. Ohjaamassa muotoilija Marika Tyynismaa-Joukosalmi ja teatteri-ilmaisunohjaaja Silja Heikkilä. Järj. Taito KeskiPohjanmaa
klo 17-19.30 ANNA NYKYRI: IN-BETWEEN (2020).
Kaustislaissyntyisen elokuvaohjaajan ja koreografin Anna
Nykyrin lyhytelokuvassa tehdään matka kolmen suurkaupungin tunnelmiin korona-aikana. Kaustisen kirjaston
piha. Esitykset pyörivät non-stop.
klo 18-20 MARTTALAN AVOIMET OVET JA NEUVONTAPISTE.
Paikkana Marttalan kuisti. Kahvitarjoilu! Järj. Kaustisen Martat ry.
klo 19-23 MUSIIKKILUKION TAITEIDEN YÖ.
Kaustisen Musiikkilukion esitykset ovat tänä vuonna nähtävänä vain virtuaalisesti lukion Youtubekanavalla. Ei yleisöä paikalla. Ks. tarkemmat tiedot alla. Järj. Kaustisen musiikkilukio

Virtuaalinen Taiteen päivä
Suorat lähetykset Kaustisen kirkosta
Konsertit kuunneltavissa ja katsottavissa vain etänä ja suorana - esityksiä ei tallenneta. Pääset seuraamaan lähetyksiä Kaustisen ja Ullavan seurakunnan nettisivujen ja Facebookin sekä Musiiki ry:n Facebook-sivun
kautta. Yhteistyössä Kaustisen ja Ullavan seurakunta.
klo 9-9.30 TALLARI TOPULISA TAPULIN VIERESÄ. Soittua sikiöille ja senioreille. Järj. Tallari
klo 17.30-18 KONSERVATORION VIULISTIEN SYYSSÄVELMÄT.
Säveliä Vivaldista Schubertiin nuorten soittamana. Järj. Keski-Pohjanmaan konservatorio
klo 18.30-19.15 PELIMANNIEN RUSKASOITTO.
Tule soittamaan pelimannisävelmiä väljästi kotikirkkoon. Kappalhet harijotelhan tiistaina 20.10. klo 19.30
KTK:n aulasa, nuotteja voi pyytää osoitteesta mauno.jarvela@gmail.com.
Ohjelmisto: Villen marssi, Valssi Jaanalle (K. Jylhä), Polska n:o 3 (W. Niittykoski), Pietarin polska (A.
Kentala), Limunaatitehthan valssi (W. Niittykoski), Kaarto Oikeaan (A. Kentala), Jounin masurkka (O.
Hotakainen), Häävalssi Friitin, Porilaisten marssi, Lagmansboda brudmarsch. Järj. Kaustisen pelimanniyhdistys

Musiikkilukion taiteiden yö
Kaustisen Musiikkilukion perinteinen Taiteiden yö on katsottavissa tänä vuonna
ainoastaan musiikkilukion omalta Youtube-kanavalta. Lukiolaiset esiintyvät
eri tiloissa Kansantaiteenkeskuksessa ja Kinolla eri musiikin tyyleillä ja kokoonpanoilla. Esitykset striimataan ulos Kaustisen Musiikkilukion Youtube-kanavalla.
Jokaisesta esiintymistilasta tulee oma striimi, ja ne ovat katsottavissa myöhemminkin. Mukana mahdollisesti myös kuvataidetta sekä runomaraton.
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ESIINTYMISTILAT JA AJAT:
klo 19-19.30
klo 19.30klo 19.30klo 19.30-

Kaustinen-sali. Esiintyjinä kuoro ja orkesteri. Koko koulun yhteinen hetki, josta Taiteiden yö alkaa
Kaustinen-sali. Kamubändit - Akustiset bändit – Kamarimusiikki – Lauluryhmät – Tanssiesitys
Museosali. Sooloesitykset
Kino. Bändit

Muu virtuaalitarjonta - Taiteen päivän tervehdyksiä
Katso musiikillisia ja tanssillisia videotervehdyksiä silloin, kun sinulle parhaiten sopii! Tervehdykset löytyvät Musiiki ry:n Facebook-sivustolta sekä Youtube-kanavalta (linkki sinne myös Facebookissa)
• Kaustisen Nuorisoseura: HEI, ME TANSSITHAN TAAS! Ottosten kansantanssitervehdys LAHDENPOLKKA. Esiintyjinä MiniOttoset, PikkuOttoset, JunioriOttoset ja Ottoset peräti 11 ryhmän voimin!
• PISTETHÄS POLOKATEN. Katso kuinka perinteiset ja yleisesti Kaustisellakin tanssitut paritanssit
kääntyvät yksin tanssittaviksi Paula Ketun ohjauksessa pelimannien tahtiin. Opettele, tanssi; sisällä,
ulkona tai taukoliikuntana
• Musiikkitervehdys lapsille. Naiskuoro Rentukat & Eläkeyhdistyksen kuoro
• LAULA JA SOITA NÄPPÄREIDEN KANSSA. Opettele uusi laulu ja nauti pelimannimusiikista. Järj.
Näppärit ry
• Tervehdyksiä lastenmusiikin eturivin tekijöiltä (alustavien tietojen mukaan mm. Loiskis, Soili Perkiö
ystävineen, Satu Sopanen, Tuomo Rannankari, Susanna Haavisto… Tiedot päivittyvät myöhemmin)
Taiteen päivän tapahtumaa koordinoi Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry.
Yhteistyössä: Kaustisen kunta, Perhonjokilaakson kansalaisopisto sekä tapahtumissa mainitut toimijat.

Kutsumme Teitä tutustumaan Kaustisen kunnan Arviiti ry –sivustoon www.arviiti.fi
Kaustisella toimii lukuisia aktiivisia yhdistyksiä. Haastamme esimerkiksi yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
toimittamaan sivustolle kuvausta yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Perinteet, historia, musiikki ja valokuvat ovat tervetulleita. Sisältöä varmasti löytyy jaettavaksi.
Yhdistyksille ja yhteisöille sivusto tarjoaa mahdollisuuden esitellä aktiivista toimintaansa ja tapahtumiaan. Kaustisen kyläkierroksilla saimme kuulla ja nähdä kylien monipuolista osaamista, tarinoita kylän historiasta ja erilaisia
aktiviteetteja, tilojen ja kylätalojen esittelyitä. Tehdään näin toimintaa näkyväksi.
Laittakaapa materiaalia marraskuun loppuun mennessä osoitteella arviiti(at)kaustinen.fi tai Pekka Kivelä storkivi
(at)gmail.com.
Terveisin Taina Lehtonen, Arviiti ry:n pj. ja Pekka Kivelä, tiedotustoimikunnan pj.

23.10.2020 klo 15.30 Kaustisen ravit; After Work Kaustisen ravirata
07.11.2020 klo 23.00 P-Klubilla TOPI SAHA Ravintola Pelimanni
09.11.2020 klo 18.00 Magic Monday-ravit Kaustisen ravirata
22.11.2020 klo 13.00 Kaustisen ravit Kaustisen ravirata
Tapahtumia on poimittu Kasen tapahtumakalenterista http://www.kase.fi/tapahtumat.php
Lisätietoja Kasen tapahtumakalenterista ja järjestäjien omilta kotisivuilta.
Toivomme, että eri tapahtumien järjestäjät ilmoittaisivat tapahtumansa Kasen tapahtumakalenteriin. Sieltä
tapahtumat linkittyvät myös suoraan kunnan kotisivuille, joista esim. matkailijoiden on helppo tutustua kuntamme tapahtumiin. Ilmoittaminen tapahtumakalenterissa on ilmaista.
Kunta ei vastaa tapahtumatietojen oikeellisuudesta.
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Kaustisen kunta

Aurauspalveluhakemus yli 70-vuotiaille

Saapunut _____ / _____ 20____

Kaustisen kunta tarjoaa aurauspalvelun 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille.
Hakijan sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Osoite, postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin rastimalla sopiva vaihtoehto
Asumismuoto

 omakotitalo

 rivitalo

 muu

Asun

 yksin

 puolison kanssa

 omaisten kanssa

Ovatko muut taloudessa asuvat täyttäneet 70 vuotta?

 kyllä

 ei

Lisätietoja

Päiväys

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Leikkaa tästä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa, sen aineistopäivä on 11.11.2020.
Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi

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

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

