Kaustisen kunta jakaa perinteiseen tapaan liukuesteitä. Tänä vuonna liukuesteitä jaetaan 65 vuotta täyttäneille
ja sitä vanhemmille maanantaina 30.11.2020 klo 10.00-15.00 kunnanvirastolla kokoustilojen aulassa.
Jos olet yli 65-vuotias etkä ole noutanut vielä liukuesteitä tai edellisessä jaossa saamasi ovat menneet rikki, olet
tervetullut hakemaan itsellesi liukuesteet! Jakotilaisuudessa paikalla Kaustisen vanhus- ja vammaisneuvoston
jäseniä.
Huomioithan koronaohjeistukset ja noudatat turvavälejä sekä käsi- ja yskimishygieniaa. Tulethan maskin kanssa
ja käytät ensisijaisesti kokoustilojen ovea. Eteisessä on varattuna käsidesiä sekä kertakäyttömaskeja mikäli oma
on jäänyt matkasta.
Jos et pääse jakoon maanantaina, voit tiedustella liukuesteitä myöhemmin viikon aikana palveluneuvojalta, puh.
040 652 7692. Ota mieluiten yhteys ennakkoon puhelimitse.
Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 juhlajumalanpalvelus Kaustisen kirkossa klo 10. Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille. Kaustisen mieslaulajat esiintyy.
Tänä vuonna ei järjestetä seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen muuta juhlaa.

Kirjanpitäjänä on 2.11.2020 aloittanut Helena Hohenthal, puh. 046 9202 267 ja sähköposti helena.hohenthal@kaustinen.fi
Viime kuun tiedotteessa kiinteistönhoitaja Miika Känsäkosken nimi oli vaihtunut Känsäkankaaksi. Pahoittelemme virhettä!

Puhutaan päihteistä, sillä emme elä lintukodossa!
Huumeita käytetään myös Kaustisella. Tiedä huumeista enemmän ja tunnista niiden käyttö — tämä on kaikkien
yhteinen asia.
Kaustisen, Halsuan, Perhon ja Vetelin yhteinen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN ILTA järjestetään Kansantaiteenkeskuksessa keskiviikkona 13.1.2021 klo 19.00.
Mukana poliisi Juha Puurula ja kokemuksen omaavia ihmisiä. Tilaisuutta voi seurata myös netin välityksellä.
Tapahtuman järjestäjänä on neljän kunnan ehkäisevän päihdetyön toimijoita.
Ilmoittautumiset KTK:n lähitilaisuuteen ennakolta osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi.

HEVOSELÄIMEN PITÄJÄN JA PITOPAIKAN REKISTERÖINTI
Rekisteröintivaatimus on tullut voimaan 20.4.2017, siirtymäaika on 31.12.2020 saakka.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vähintään yhtä hevoseläintä (mm. hevoset, ponit, aasit) pitäviä. Ilmoitus tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.
Eläinsuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevostenpidosta on
edelleen voimassa. Tämä koskee hevoseläintenpitoa, kun täysikasvuisia hevoseläimiä on vähintään kuusi. Näitä
koskeva ilmoitus tehdään aluehallintovirastoon.
Pitopaikan rekisteröinnistä vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija).
Eläintenpitoilmoituksen tekee eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija). Eläimen omistajan ei tarvitse tehdä
eläintenpitoilmoitusta, jos eläin on toisen toimijan hallussa. Tällöin ilmoituksen tekee ko. eläimen haltija.
Lisätietoa: Ruokavirasto.fi / Viljelijät / Eläintenpito / Eläinten merkintä ja rekisteröinti / Hevoseläimet / Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Tanssin ilta järjestetään kahdessa eri näytöksessä; ensimmäinen näytös klo 13 ja toinen klo 18. Näytöksien kesto n. 1,5 h. Tapahtumassa esiintyvät Kaustisen ja Vetelin showtanssiryhmät sekä muita tanssinharrastajia paikkakunnilta.
Paikkoja näytöksiin on rajoitetusti, jotta voimme tarjota kaikille mahdollisimman turvallisen näytöksen. Molempiin
näytöksiin on varattu 180 istumapaikkaa turvavälein. Näytöksessä toivomme kaikkien katsojien käyttävän kasvomaskia ja jättämään näytöksen väliin, mikäli kuuluu riskiryhmään tai tuntee olonsa vähänkään kipeäksi.
Ennakkolippuja voi 5.12. saakka ostaa ryhmien ohjaajilta Salla Valolta, puh. 0440-551136 tai Salla-Maria Kuoppalalta, puh. 050-4007242. Maksu tapahtuu tilisiirtona tapahtumaa edeltävän viikon aikana. Lippuja voi sen jälkeen ajalla 7.-11.12. klo 9-15 ostaa Kaustisen kunnantalon palvelupisteeltä. Maksu mieluimmin kortilla.
Lippujen hinnat: Aikuiset 8 €, lapset, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 5 €. Alle 8-vuotiaat ilmaiseksi.

Kaustisen musiikkilukion itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla sekä Kaustisen kunnan kulttuuripalkinnon luovuttamistilaisuus 4.12.2020 klo 12.15 alkaen Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa. Tilaisuuden yleisömäärä rajoitettu.
Kaustisen musiikkilukion perinteinen joulukonsertti 11.12. 2020 klo 19 Kaustisen kirkossa. Tilaisuuden yleisömäärä rajoitettu. Tilaisuus striimataan eli suoratoistetaan. Linkki lähetykseen ilmoitetaan musiikkilukion kotisivulla
www.musiikkilukio.fi
Kaustisen musiikkilukion Musiikkilukion ilta -konsertti 22.1.2021 klo 18 ja klo 20. Tilaisuuden yleisömäärä rajoitettu. Tilaisuudesta ilmoitetaan tarkemmin musiikkilukion kotisivuilla www.musiikkilukio.fi

Satutunnit
Syksyn viimeiset satutunnit keskiviikkona 18.11. ja 9.12. klo 9.15–10.00. Tervetuloa!
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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.
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 17.11. ja 24.11 alkaen klo 18.
Huom. Nojatuolisalapoliisi-iltojen ennakkoilmoittautumiset puhelimitse 050 346 5466 tapahtumaa edeltävään
maanantaihin klo 18 mennessä. Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, tee se samaan määräaikaan mennessä
eli viimeistään vuorokautta ennen. Yhteen iltaan maksimissaan 10 osallistujaa, jotta saamme pidettyä turvavälit.
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.
Kirjaston aukioloajat
ma-ti 12–18, ke 9–18, to 9–16, pe 12–16
Omatoimiaika joka päivä klo 7–22. Omatoimiaika on toistaiseksi käytössä vain täysi-ikäisillä. Saat kirjaston laajat
aukioloajat käyttöösi tekemällä omatoimisopimuksen kirjastossa, tervetuloa!
Taidenäyttely
Kirjaston näyttelyssä joulukuussa Heikki Virkkalan öljyväritöitä. Näyttely sijaitsee kunnan kokoustilojen aulassa;
kulku näyttelytilaan on kirjaston kautta kirjaston palveluaikoina.
HUOM! Poikkeuksellisesti kaikissa kirjaston syksyn tapahtumissa kerätään osallistuneilta nimilista, joka arkistoidaan kirjastossa kuukauden ajan mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi.

Joululeivontaa
Joululeivontaa 3-6-luokkalaisille keskiviikkona 2.12. klo 15.30-18.30 yläkoulun kotitalousluokassa.
Ilmoittautuminen https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/ -sivujen kautta 30.11. mennessä. Mukaan
mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta. Osallistumismaksu 5 € käteisellä. Ota mukaasi kakkukupu leipomusten kotiin kuljettamiseksi. Ohjaajina Ulla ja Aija. Joululeivonnan järjestää yhteistyönä Kaustisen
kunnan nuorisotoimi ja Kaustisen 4H-yhdistys.
Kerhokausi pyörii täyttä vauhtia






Ma Salonkylän 4H-kerho klo 18-19
Ti Köyhäjoen liikuntakerho klo 15-16 ja Jousiammuntavuoro klo 18-20
Ke Järvelän 4H-kerho klo 15-16 ja Kepparikerho klo 14-16
To Keskustan 4H-kerho klo 15-16 ja Ponikerho klo 17.30-19
Pe Puumalan liikuntakerho klo 12.45-14 ja Airsoft-kerho (Halsualla) klo 16-17.30 (Huom. aika!)

Uusi kerho!
Etäretkeilykerho yli 10-vuotiaille 4H-jäsenille. Aloitetaan viikolla 50. Tehtäviä ja puuhaa retkeilyyn
liittyen viikoittain (ei koulujen loma-ajoilla) ja keväällä yhteinen päivä- tai yönyliretki yhteisen suunnitelman mukaan. Ilmoittaudu mukaan 4.12. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kerhoihin 4H:n nettisivujen kautta.
Nyt suunnitellaan ensi vuotta ja otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita kerhoihin ja kursseihin.
Tiesitkö, että meiltä voi vuokrata hattarakoneen tapahtumiin tai vaikka synttäreille? Lisätiedot/hinnat
löydät nettisivuiltamme.
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Kaustisen kunta on ottanut käyttöön kiinteistöpäivystyksen, joka koskee kaikkia kunnan omistamia kiinteistöjä.
Päivystyksen puhelinnumero 24/7 on 050 5988 777.
Lisäksi on käytössä vesihuollon päivystys 24/7 ja sen puhelinnumero on 050 478 1470.

Ulkoalueiden hoitajan osalta on myös otettu käyttöön varallaolo ja kunta tekee latuja ainoastaan noina viikonloppuina. Varallaoloaika on pe 13.45 - ma 07.00.
Varallaoloviikonloput ovat seuraavat parittomat viikot:
•
•

Vuonna 2020: 49, 51 ja 53
Vuonna 2021: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13

Eli käytännössä ainoastaan parittomina viikonloppuina on päivystys, jolloin tarvittaessa tehdään latuja.
Viikolla latuja tehdään normaalisti poikkeuksena viikko 52 eli jouluviikko, jolloin ulkoalueiden hoitopalvelut eivät
ole käytössä.

Teknisen virheen vuoksi Kaustisen kunnan teknisen toimen laskuja on aiheettomasti uudelleenpostitettu asiakkaille. Virheellinen laskuerä sisältää vuoden 2020 laskuja, joiden laskunumeroiden alku on pääsääntöisesti
muotoa ”332/xxxxxx”.
Jos olet saanut viikolla 46 tuplalaskun jo aiemmin tänä vuonna suorittamastasi laskusta, ei sinun tarvitse tehdä
laskulle mitään. Pahoittelemme tästä aiheutunutta vaivaa!
Jos haluat varmistaa saamasi laskun oikeellisuuden, ota yhteyttä joko 040 676 5805 / teknisen toimiston sihteeri
tai 040 652 7692 / palveluneuvoja.

Taas on aika tehdä tasauslaskutus vuoden aikana arviolaskutetusta vedenkulutuksesta. Koteihin on viikolla 47
lähetetty mittarinlukukortti, jossa ohjeistettu ilmoittamaan kulutuspisteenne vesimittarilukema 2.12.2020 mennessä.
Mikäli et ole vesilukemaa vielä toimittanut, niin nyt on viimeiset hetket asian hoitamiseksi! Alla ohjeet ja yhteystietomme. HUOM! Mikäli kunta lukee mittarin, aiheutuu siitä asiakkaalle 20 € mittarinlukumaksu.
Vesimittarilukeman ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti Kulutus-Webissä:
www.kulutus-web.com/kaustinen/vesi/suomi/index.asp
Kirjautuminen tapahtuu kulutuspisteen numerolla sekä vesimittarin tunnuksella. Kulutus-Web on auki läpi vuoden. Voit siis syöttää mittarilukemasi ohjelmaan koska vain uudelleen. Näin arviolaskusi vastaavat paremmin
todellista kulutusta.
Sähköpostitse osoitteella: tekninen@kaustinen.fi tai kirjallisesti kunnantalolle. Kirjoita viestiin nimi, osoite, kulutuspisteen numero/mittaritunnus, vesilukema sekä päivämäärä jona mittari on luettu. Mikäli tuot lukeman kunnantalolle, jätä se ulko-oven viereiseen postilaatikkoon.
Kulutuspisteen numeron ja vesimittarin tunnuksen löydät mittarinlukukortista tai edellisestä vesilaskusta.
EI KULKUA SISÄTILOIHIN VALLITSEVAN TILANTEEN VUOKSI, KIITOS.
Puhelimitse tavoitat meidät 040 676 5805 tai 040 652 7692. Huomioithan että linjamme saattavat ruuhkautua.
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Hei pienen tai suuren tapahtuman järjestäjä!
Haluatko kertoa tapahtumasta seudun asukkaille? Ilmoita tapahtuman tiedot Kaustisen seutukunnan ylläpitämään Tapahtumakalenteriin osoitteessa https://
kaustisenseutu.fi/tapahtumat/. Kaikki ilmoitetut tapahtumat näkyvät Kaustisenseutu
-sivulla. Ne tapahtumat, joiden aiheeksi on valittu Kulttuuri ja vapaa-aika, näkyvät
lisäksi Visit Kaustisenseutu -sivulla. Tapahtumakalenteri on Kaustisen seutukunnan
ylläpitämä ilmainen palvelu.
Aiemmin Kaustisen seutukunnan tapahtumakalenteri on toiminut osoitteessa kase.fi, jonka olemassaolo sivustona lakkaa pian, ja tarjoamme jatkossa tietoa ja palveluita seutukunnan asukkaille osoitteessa kaustisenseutu.fi.
Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa Anu Kauppilalta anu.kauppila@kaustisenseutukunta.fi
Hei matkailun ja majoituksen palveluntuottaja!
Tervetuloa lisäämään tietoa tarjoamastasi palvelusta Kaustisen seutukunnan ylläpitämälle Visit Kaustisenseutu sivustolle. Visit Kaustisenseutu on sivusto, joka kokoaa yhteen alueella tarjottavia matkailuun, majoitukseen ja
aktiviteetteihin liittyviä palveluita asukkaiden ja vierailijoiden avuksi ja iloksi. Sivustolle linkin lisääminen on ilmaista, palveluntarjoajat ovat itse vastuussa siitä, että sivustolle linkitettävä tieto on ajan tasalla.
Lähetä lisäyspyyntö Visit Kaustisenseutu -sivuston palautelaatikkoon, ja kerro lyhyesti palvelustasi ja liitä mukaan
yhteystiedot sekä www-linkki nettisivulle tai vaikkapa Facebook-profiiliin, josta löytyy tietoa palvelusta.
Lisätietoja Anu Kauppilalta: anu.kauppila@kaustisenseutukunta.fi

KASE Kauppa on Kaustisen seutukunnan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa toteuttama lahjakorttien verkkokauppa. Kauppa löytyy sivuilta www.kaustisenseutu.fi ja sieltä oikealta ”KASE Kauppa”.
KASE Kaupan tarkoituksena on auttaa alueemme yrittäjiä korona-ajassa ja lisäämään myyntiä tuomalla yrittäjälle helppo uusi myyntikanava. KASE Kaupassa on mukana jo liki 20 yrittäjää ja lisää sopii. Kaupasta voit hankkia
lahjakortteja eri liikkeisiin alueellamme, mukana on kauppoja ja palveluyrityksiä.
Käytä siis KASE Kauppaa ja vinkkaa vaikka kauempana asuville sukulaisille tästä mahdollisuudesta!
Miten yrittäjänä pääsen mukaan KASE Kauppaan?
Yrittäjälle KASE Kaupasta ei tule kustannuksia. Ainoastaan myyntitapahtumista pidätetään 2 €:n käsittelymaksu
verkkokaupan alustan toteuttaneen yhteistyökumppanimme toimesta ja tätä varten yrityksen on allekirjoitettava
palvelusopimus yhteistyökumppanimme kanssa. Kaustisen seutukunta auttaa yrittäjiä saamaan tuotteensa ja/tai
palvelunsa KASE Kauppaan myyntiin.
Mikäli kiinnostuit, toimi näin: Alla olevasta linkistä löydät lomakkeen, jolla voitte nyt alkaa toimittaa meille tietoa
lahjakorteista. Linkistä löydät myös lyhyet ohjeet, mm. mahdollisten lahjakortteihin toivomienne kuvien osalta
(kuvat eivät toki pakollisia). Eli nyt voitte jo alkaa lähettää kuvauksia – hintoineen – tuotteistanne ja palveluistanne. Me KASEn puolesta hoidamme nämä sitten tuonne järjestelmään eli teidän ei tarvitse ”säätää” sen enempää!
Lomakkeeseen tästä: https://bit.ly/2WLahor
Mikäli lomakkeen osalta tai palvelusta muutoin on kysyttävää, niin ole yhteydessä.
Lahjakorttiverkkokaupasta saat lisätietoja:
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•

timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

•

jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

Kartta: Virva Järvelä
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Kun lapsilta kysytään, mitä he haluaisivat tehdä hoidossa, vastaus on, että leikkiä. Leikkiä kaverin kanssa, leikkiä
hiekkalaatikolla, leikkiä legoilla, leikkiä eläimillä ja unileluilla, leikkiä traktoreilla ja barbeilla, pikkuautoilla, muumeilla, petshopeilla, leikkiä prinsessaa, leikkiä kotia, kauppaa jne. Niin, kukapa meistä ei olisi leikkinyt, kun olimme lapsia! Ja vieläpä samoja leikkejäkin!
Vanha sanonta – Leikki on lapsen työtä – viittaa leikkiin, joka jäljittelee aikuisten työtä. Lapselle kuitenkin leikin
motiivi on itse leikki, ei leikin päämäärä kuten aikuisten työn tekemisessä. Leikki on kuvitteellista toimintaa, mutta
se ei silti synny tyhjästä. Leikin aiheet löytyvät lapsen kokemuksista, saduista, mielikuvituksesta ja kaikesta lapsen ympärillään aistimasta maailmasta. Mitä pienempi lapsi tai vauva, sitä enemmän lapsi tarvitsee aikuista,
myös leikkimiseen.
Leikkitaitojen tukeminen ja sitä kautta lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen edistäminen onkin varhaiskasvatuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kaustisen varhaiskasvatuksessa työskentelee lasten parissa 50 työntekijää
päivittäin, joista 10 työskentelee omissa kodeissaan perhepäivähoitajina ja loput 40 päiväkotiryhmissä varhaiskasvatuksen opettajina, lastenhoitajina ja avustajina. Pidämme tärkeänä koko varhaiskasvatuksessa lapsilähtöistä ajattelua, lasten mielenkiinnon kohteiden kautta suunniteltua toimintaa ja turvallisesti ja mielekkäästi toteutettua päivähoitoa.
Varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä 225 lasta ja 10 lasta jonottaa hoitopaikkaa ensi vuoden alkupuolelle. Lapsimäärä onkin suurimmillaan yleensä kevättalven alkaessa, helmi-maaliskuussa. Lapsille sopivia leikki- ja
oppimisympäristöjä tarjotaan sekä päiväkoti- että perhepäivähoitomuodossa. Perhepäivähoitokoteja löytyy keskustaajaman tuntumasta, mutta myös Luomalasta, Viiperiltä ja Järvelästä. Perhepäivähoitokodissa voidaan tarjota pienryhmätoimintaa aina ja siinä keskitytään kodinomaiseen toimintaan.
Pajalan päiväkodissa Meerbuschintiellä tarjotaan myös pienryhmätoimintaa, mutta hieman suuremmissa puitteissa. Pajalan päiväkodista löytyy tilat seitsemälle lapsiryhmälle, joista yli 3-vuotiaiden ryhmissä lapsia on enintään
21 ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä enintään 12 kokoaikaista lasta. Pajalan päiväkodissa tarjotaan myös vuorohoitoa keskitetysti kaikille varhaiskasvatuksessa vuorohoitoa tarvitseville perheille. Lisäksi Pajalan päiväkodissa
sijaitsee yksi 21 lapsen esiopetusryhmä. Muita esiopetusryhmiä ovat Omenapuun yksikössä Einontiellä sijaitseva 21 lapsen esiopetusryhmä ja Puumalan koululla, Kouluntiellä, sijaitseva 15 lapsen esiopetusryhmä.
Lisäksi varhaiskasvatuksessa on Tanhuanpään päiväkotiyksikkö, joka palvelee asiakasperheitämme väliaikaisesti Vissavedentie 1:ssä.
Varhaiskasvatuksessa tehtävä työ on hyvin ihmisläheistä, intensiivistä, vuorovaikutteista ja sosiaalista. Jotta
työntekijät voivat keskittyä lasten parissa työskentelyyn, huolehtii varhaiskasvatusjohtaja yhdessä päiväkodin
johtajan ja palveluneuvojan kanssa taustalla olevista rakenteista, hallinnosta, prosesseista, päätöksistä ja ohjauksesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja huolehtii tarvittavista tukitoimista. Lyhyt esittely vielä tästä
ahkerasta ja aikaansaavasta ammattilaisten taustaryhmästä alla:

Varhaiskasvatusjohtaja; huolehtii varhaiskasvatuksen ylemmistä hallintoon, kehittämiseen ja johtamiseen liittyvistä tehtävistä sekä perhepäivähoidon ja esiopetuksen johto- ja esimiestehtävistä. Käsittelee kokonaisuuksia,
visioi tulevaa, muistuttaa välillä menneistä, jotta opimme näkemään nykytilan, suunnittelee ja järjestelee päivähoitopaikat, tekee budjetit, huolehtii työntekijöiden työvuorosuunnitelmat, tekee päätöksiä ja antaa ohjeistuksia
jne. Haluaa kehittää erityisesti tiedotusta sekä henkilökunnan että asiakkaiden suuntaan. Varhaiskasvatusjohtajan toimisto löytyy Pajalan päiväkodilta ja parhaiten hänet tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla.
On huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä, avoin, reilu ja luova. Virpin motto on; ”Asia kerrallaan” ja
”Suunnitelmiin tuli muutos.”
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Päiväkodin johtaja; huolehtii Pajalan päiväkodin ja Tanhuanpään yksikön johto- ja esimiestehtävistä sekä
näissä yksiköissä työskentelevien työvuorosuunnitelmista ja viranhaltijapäätöksistä. Huolehtii lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnista, pureutuu yksityiskohtaisiin pedagogisiin kysymyksiin, järjestelee päivittäisiä henkilökuntamitoituksia ja on tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan kanssa yhteisten linjausten suhteen. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät tarvittaessa ja hän kiertää lapsiryhmiä päivittäin auttaen ja tukien henkilökuntaa heidän tehtävissään.
On eloisa, avoin ja päättäväinen, jolle huumori on tärkeää sekä töissä että vapaa-ajalla. Emmin motto on
”Kannattaa sitä ainakin kokeilla” ja ”Ei pidä luovuttaa, kaikesta selvitään”.

Varhaiskasvatuksen palveluneuvoja; huolehtii laskutuksesta, varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän asetuksista, tiedon kulusta mm. Kelaan ja Vardaan ja kaikenlaisista raportoinneista, tilastoinneista ja laskelmista, joita tarvitaan esim. AVI:lle tai Opetushallitukseen jne. Tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan kanssa, viikoittaiset raportit ovat tärkeitä tiedonkulun kannalta. Työskentelee kunnanvirastolla ja
huolehtii kunnan muustakin palveluneuvonnasta. Meriin voi olla yhteydessä aina, kun esim. Daisyn käytössä
tarvitaan apua, hän antaa käyttöopastusta ja auttaa teknisissä pulmissa.
On ongelmanratkaisukeskeinen, palvelualtis, ystävällinen ja huumorintajuinen. Merin motto on ”Minä selvitän”
ja ”Keep calm and hakuna matata”.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja; huolehtii varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävistä ja erityisopetuksen
tehtävistä. On henkilökunnan tukena erityiskysymyksissä ja pitää yhteyttä vanhempiin ja huoltajiin. Huolehtii
moniammatillisen tiimin koollekutsusta tarvittaessa ja vastailee erityisopetukseen liittyviin kysymyksiin. Pitää
yhteyttä lähiverkostoihin, kuten koulukuraattoriin, terveydenhuoltoon ja perheneuvolaan. Toimii perheiden
yhteyshenkilönä erityiskysymyksissä ja informoi varhaiskasvatuksen johtoa tarvittavista tukitoimista.

Su 13.12.2020 klo 16.00 Tunnelmallinen Joululauluilta, liveyhteislaululähetys, Pelimannitalo

Seuraava tiedote ilmestyy joulukuussa, sen aineistopäivä on 2.12.2020.
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

