Kuntavaalit 2021 toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00 – 20.00 kunnanviraston kokoustiloissa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
• ke 7.4. klo 9.00 – 15.00
• to 8.4. – pe 9.4. klo 12.00 – 18.00
• la 10.4. – su 11.4. klo 12.00 – 15.00
• ma 12.4. klo 12.00 – 18.00
• ti 13.4. klo 14.00 – 20.00.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan keskusvaalilautakunnalle
viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse 050 443 6880 tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake, jonka voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi tai www.vaali.fi sivuilta. Lomake toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN.
Myös postitse lähetettävän lomakkeen on oltava perillä ennen 6.4.2021 klo 16.00. Lomaketta ei tule lähettää sähköpostitse, koska siinä on henkilötunnus.
Palvelutalossa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan laitoksessa erikseen.
Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.
Vaalipäivä sunnuntai 18.4.2021 kunnanviraston kokoustiloissa, osoite Kappelintie 13
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen.
Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.
Äänestyspaikalla huomioimme koronaviruksen aiheuttamat kulloinkin voimassa olevat rajoitukset:
säilytämme turvavälit, käytämme maskia, sairaina emme tule äänestyspaikalle jne. Äänestyspaikalla on
mahdollisuus käsien pesuun ja saatavilla on käsidesiä. Äänestäjä voi käyttää äänestyksessä omaa kynää,
musta tai sininen. Kynän jälki se ei saa olla sellainen, että se näkyy äänestyslipusta läpi (esim. tussi).
Ehdokashakemusten jättäminen
Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita.
Kaustisen kunnassa valitaan 21 valtuutettua.
Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) keskusvaalilauta-

kunnan sihteeri Annika Raumalle, puh. 050 443 6880 tai hänen estyneenä ollessaan hallintojohtaja Hanna
Salmiselle puh. 050 336 2534 tiistaihin 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Kunnanvirasto on avoinna klo 8.00
– 15.00, lukuun ottamatta tiistaita 9.3.2021, jolloin se on avoinna klo 8.00 –16.00.
Hakemukset tulee jättää Oikeusministeriön laatimia ehdokasasettelulomakkeita käyttäen. Ne löytyvät Oikeusministeriön ylläpitämältä vaalisivustolta https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet
Vaalien ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 30.3.2021. Kunta pystyttää vaalimainontaa varten telineet kuntakeskukseen, mutta ei kiinnitä kenenkään puolesta julisteita. Vaalimainonta on maksutonta.
Lisätietoa vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi.
Kaustisella 2.2.2021
Keskusvaalilautakunta

Eläinmääräilmoitukset 17.2.2021 mennessä
Vipu-palvelussa on mahdollista tehdä 7.1.2021 alkaen eläinmääräilmoitus v. 2020. Eläinmääräilmoitukset koskevat tiloja, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointitukea v. 2020 sioista tai siipikarjasta.
Myös tilat, jotka ovat hakeneet v. 2020 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta tai sikatalouden tuotannosta
irrotettua tukea, ilmoittavat hevoset ja ponit sekä siipikarjan. llmoitus on syytä tehdä, ellei vaadittava eläintiheys
0,35 ey/ha täyty naudoilla, sioilla, lampailla ja vuohilla.
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2021.
Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva hakemus viimeistään 17.2.2021
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle
2021.Hakuaika päättyy 17.2.2021.
Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2021 alkaen. Sitoumusehdot
(ruokavirasto.fi)
Muutoksia kansallisten tukien hakuajoissa 2021
Alkuvuoden 2021 tukihakujen aikatauluissa on muutoksia viime vuoteen nähden. Seuraavien tukien hakuajat
ovat 15.2.–10.3.2021:
- pohjoisen kotieläintuen ennakko
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
- sokerijuurikkaan kuljetustuki
- kasvihuonetuotannon tuki
Tukiyhteenveto Vipu-palvelusta
Näet tiedot maatilallesi maksetuista tuista Vipu-palvelussa heti, kun tuki on maksettu. Tukiyhteenvedon saat
Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. Ruokavirasto ei enää lähetä tukiyhteenvetotietoja postin kautta.
Lisätietoja: Sami Salonen, 040 861 8932, sami.salonen(at)kaseka.fi
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.
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Kaustisen kunta on yksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista
Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta
toukokuun 2024 loppuun. Kokeilua määrittää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaki (1046/2020, jälj. kokeilulaki).
Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016. Vuonna 2022 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat
lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2017.
Tämänhetkisten tietojemme mukaan kokeilua järjestetään vain yksiköissä, joissa on täydentävän varhaiskasvatuksen mahdollisuus. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun kokeilulain mukaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Jos koeryhmään kuuluva lapsi ei
osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen tai perusopetuslain mukaiseen
opetukseen. Varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja perusopetuksesta perusopetuslaissa.
Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen haetaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Samalla vanhempia informoidaan mm. kokeilun opetussuunnitelman perusteista, vaikutuksista kasvun
ja oppimisen tukeen sekä oppilashuoltoon, koulumatkaetuuteen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, lastenhoidon tukiin ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta sekä muista vastaavista tarpeellisista seikoista.
Tilanne on ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen. Lisätietoa kokeilusta saamme helmi-huhtikuun aikana siten, että
perheitä osaamme informoida enemmän jo maaliskuussa.
Yhteistyöterveisin,
Virpi Kataja, varhaiskasvatusjohtaja

Kaustisen kunta panostaa kuntalaisten hyvinvointiin ja erityisesti nuoriin.
Liikkari-hanketyöntekijä toimii v. 2021 loppuun asti Tuu yhesä! -hankkeessa, joka on Aluehallintoviraston osin
tukema Liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke. Sen tavoitteena on lisätä vielä kotona pärjäävien ikäihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta hyvinvoinnin lisäämisen ja ilon näkökulmasta järjestämällä heille yhteisöllisiä
liikuntapalveluja ja liikuntaneuvontaa.
Liikkari-työntekijä Mirja Teerikangas, 050 532 8206, mirja.teerikangas(at)kaustinen.fi
Erkkari-erityisnuorisotyöntekijän tehtäväkenttänä on läsnäolo nuorten keskuudessa ja nuorisotyö, ennaltaehkäisevä päihdetyö ja -valistus, mielenterveys- ja laillisuuskasvatustyö sekä moniammatillinen yhteistyö koulujen
ja muiden kunnan eri toimijoiden kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä toimii myös harrastustoiminnassa, nuortenilloissa sekä tapahtumien toteuttamisessa. Hän työskentelee pääasiassa yläkoulussa, lukiossa sekä muissa kunnassa sijaitsevissa toisen asteen oppilaitoksissa. Toiminta kestää v. 2022 loppuun saakka.
Erkkari-työntekijä Sara Salmi, 050 532 4110, sara.salmi(at)kaustinen.fi
Tsemppari-nuorisotyöntekijä työskentelee v. 2022 loppuun saakka yläkoulussa ja lukiossa Nuorisotyön edistäminen kouluissa -hankkeessa. Työtä tehdään yksilö- ja pienryhmätyönä pääsääntöisesti koulupäivien aikana.
Tsemppari osallistuu työssään tukioppilas- ja oppilaskuntatyöhön, ryhmäyttämiseen ja kiusaamista ehkäisevään
toimintaan. Hän tekee myös ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön.
Tsemppari-työntekijä Leila Aho, 050 531 1670, leila.aho(at)kaustinen.fi
Työntekijöitten toiminta huomioi kulloinkin voimassa olevat koronarajoitukset. Lisätietoja hankkeista ja niiden sisällöistä tulevissa kuntatiedotteissa.
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Sivistyslautakunta myöntää maalis-huhtikuussa vuosittaiset avustukset kulttuuri- nuoriso- ja liikuntatoimintaan.
Määrärahat avustuksiin ovat talousarviossa seuraavat:
• Liikuntapalvelut 1.000 €
• Nuorisopalvelut 3.000 €
• Kulttuuripalvelut 2.500 €
Avustusten myöntöperusteet ovat:
1)
Avustukset kulttuuritoimintaan
Järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti arvostamme toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä,
edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia
kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kaikenikäisiä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös
kulttuuritilaisuuden järjestämiseen tai kulttuuriprojektiin.
2)
Avustukset nuorisotoimintaan
Nuorisoavustusta voivat hakea yhdistykset, vapaamuotoiset harrastajaryhmät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt kaustislaisten nuorten tai Kaustisella opiskelevien nuorten parissa tapahtuvaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuotias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä olla alle 29-vuotiaita.
3)
Avustukset liikuntatoimintaan
Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset liikuntaryhmät Kaustisella tapahtuvaan
tai kaustislaisia hyödyttävään liikuntatoimintaan. Avustusta ei myönnetä seuroille eikä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan
terveysvaikutuksia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja monipuolistamista ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen.
Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta.
Avustushakemukset tehdään lomakkeella osoitteessa http://bit.ly/Avustukset2021 viimeistään maanantaina 22. maaliskuuta 2021.

Toimintavuonna 2021-2022 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki vuonna 2015 syntyneet (6vuotiaat) lapset. Laki on tullut voimaan 1.1.2015 ja velvoite on alkanut 1.8.2015. Esiopetus on ilmaista.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Kaustisen kunnan varhaiskasvatuksen eDaisy–palvelun kautta.
Ilmoittautumislinkki löytyy Kaustisen kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen palveluista alaotsikosta Daisy.
Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2021.
Katso tarkemmat tiedot tammikuun kuntatiedotteesta.
Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272.

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan helmikuun loppuun mennessä täyttämällä sähköinen
lomake kunnan sivulla osoitteessa http://bit.ly/kouluilmoittautuminen tai palauttamalla tulostettava ilmoittautumislomake http://bit.ly/Ekaluokka2021 täytettynä sivistystoimistoon kunnantalolle osoitteella: Kaustisen kunta/
sivistystoimisto, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen. Lomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta. Suullisesti
tehtyjä ilmoituksia ei voida hyväksyä.
Katso tarkemmat tiedot tammikuun kuntatiedotteesta.
Lisätietoja: Kaustisen sivistystoimisto, toimistosihteeri Varpu Järvilä, puh. 0400 456 565,
varpu.jarvila(at)kaustinen.fi
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Lainan päivä ja poistoaineiston myynti
Koska Lainan päivää ei tänä vuonna vietetty koronapandemian takia, myös poistoaineiston myynti siirtyy odottamaan otollisempaa aikaa.
Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa
PlayStation ja pelikoneet on otettu pois käytöstä. Käytäthän maskia asioidessasi kirjastossa. Lainaa automaattia
käyttäen ja asioi mahdollisimman ripeästi, vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin, mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun.
Kirjakassipalvelu
Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä puhelimitse (050 346 5466) tai sähköpostitse (kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi).

Kaikessa vapaa-aikatoimen toiminnassa; harrastusmahdollisuuksissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa
noudatetaan Aluehallintoviranomaisten ja Soiten määräämiä koronasuosituksia, joten seuraathan tilannetta ja Soiten tiedotteita rajoituksista.
Kuntonyrkkeilyä
Urheilutalon tatamilla aikuisille & nuorille keskiviikkoisin klo 18–19.30 10.2. alkaen. Vuoro on maksuton. Ohjaaja
Niiles West. Lisätiedot p. 040 4134 424.
Seutukunnallisen talvilomaviikon tapahtumat
Lasketteluilta Vimpelin Lakiksella
Maanantaina 1.3. klo 17–20. Hinnat: Hissilippu 12 €, välinevuokra 12 € (sis. suksi- tai lautasetin sekä kypärän).
Huomio! Paikalle mennään omin kyydein!
Ilmoittautuminen 26.2. mennessä kaustinen@4h.fi tai https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/ -sivujen kautta, ilmoittautumisessa seuraavat asiat: laskettelijan nimi, tarvitseeko vuokravälineitä, huoltajan nimi ja puhelinnumero.
Alle 12-vuotiailla oltava huoltaja mukana koko lasketteluillan ajan.
Salibandykerho talvilomaviikolla
Maanantain normaalivuoro Urheilutalolla klo 17.30– 9.00. Kaikki alakoululaiset tervetulleita kokeilemaan lajia!
Koko perheen ulkoilupäivä
Tiistaina 2.3. klo 14–17 Vetelin Liikuntakeskuksessa. Ohjelmassa pulkkamäki, nappulahiihdot, talutusratsastusta
ja puuhapisteitä. Tarjolla lämmintä mehua ja makkaraa. Ei ilmoittautumista, Tervetuloa!
Airsoft-turnaus Halsualla
Keskiviikkona 3.3. klo 12–15 Meriläisen montulla. Makkara ja mehutarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista.
Laina-aseita tai -maskeja on rajoitettu määrä, joten ota yhteyttä ennakkoon 4H-toimistoon, mikäli tarvitset lainavälineitä. Huoltajalta oltava suostumuslomake alaikäisen osallistumisesta tapahtumaan. Lomakkeeseen seuraavat tiedot: Osallistujan nimi, huoltajan nimi ja yhteystiedot, sekä suostumus lapsen osallistumiseen tapahtumaan. Lomakkeen voit kirjoittaa kotona valmiiksi ja tuoda sen mukanasi tapahtumaan tai täyttää paikan päällä.
Tapahtumaan omalla kyydillä.
Kokkikurssi yli 7-vuotiaille
Keskiviikkona 3.3. klo 13–16 yläkoulun kotitalousluokassa. Kurssin aikana valmistetaan pizzaa ja laskiaispullia.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/ -sivulla tai sähköpostilla 4hkaustinen@gmail.com. Mukaan otetaan 15 ensiksi ilmoittautunutta. Ohjaajana Emilia ja Sara.
Nuortenillat urheilutalolla
- ke ja pe klo 15-17 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset)
- ke ja pe klo 17-20, yli 14-vuotiaille (yläkoulu ->)
Ennakkoilmoittautumiset koronan takia ma 1.3.2021 mennessä Erkkarille 050-532 4110 (18 ensimmäistä pääsee
mukaan). Talvilomaviikon kunniaksi nuortenilloissa tarjotaan pannukakkukahvit.

5

Jousiammuntaa nuorille
Torstaina 4.3. klo 11–15 Urheilutalon juoksusuoralla. Ammuntavuorot on jaettu siten, että joka tasatunti vaihdetaan ryhmää. Ammunta-aika 45 min/ryhmä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/
-sivulla tai 4hkaustinen@gmail.com keskiviikkoon 3.3. mennessä. Ei osallistumismaksua! Ohjaajana Atte Karvonen.
Talvilomaviikon kaukalovuorot Urheilutalon kaukalolla ma-su:
Klo 9-11

11-13

13-15

15-17

17-19

19-22

Luistelu

Mailaluistelu

Jääkiekko

Alakoululaisten
pelivuoro

Luistelu

Jääkiekko

Luisteluvuorolla kaukaloon ei viedä mailoja. Mailaluistelu on vuoro, jossa alle kouluikäiset voivat harjoitella pelailua perheen kanssa.
Hiihto, pyöräily ja kävely
Koronarajoituksista johtuen on moni harrastus tauolla, joten nyt on aikaa ulkoilla. Urheilukentän maastossa on
valaistut ladut käytössä seuraavasti: luistelu- ja perinteisen ladut 1 km, 2,5 km ja 3 km reiteillä, lisäksi 5 km reitillä on luistelulatu. Kyliltä löytyy myös talkoovoimin ylläpidettyjä kuntolatuja. Tastulan latutilanteen voi tarkistaa
Tastulan Lomakylän Facebookista.
Toivomme, että latuja käytetään vain hiihtoon ihan kaikkien liikkujien turvallisuutta kunnioittaen. Muistammehan
myös, että koirien vienti hoidetuille laduille on järjestyslain mukaan kielletty.
Paikalliset pyöräilyharrastajat pitävät pyöräilyreittejä auki myös talvella. Näille reiteille ovat tervetulleita pyöräilijöiden lisäksi kävelijät ja muut kuntoilijat.
Hiihtokampanja
Kaustisen seutukunnan nuoriso- ja vapaa-aikatoimet julistavat yhdessä Perhon vapaaaikatoimen kanssa hiihtolomaviikolle (1.3.-7.3) hiihtokampanjan. Viikon aikana hiihdetyt kilometrit ja tunnit otetaan kuntien kesken vertailuun suhteutettuna kuntien väkilukuihin. Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja ja myöskin hiihtokampanjan pääpalkinto: uudet sukset!
Osallistuminen tapahtuu täyttämällä hiihtopäiväkirjaa ja toimittamalla sen kampanjan jälkeen
kotikuntasi vapaa-aikatoimelle. Toivomme hyviä hiihtokilometrejä kaikille osallistujille!
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Ulkoilukelit on mitä parhaimmat ja olosuhteet kunnossa. Urheilukentän ympäristössä
on valaistuja latuja 1-5 km reitit ja kyliltä löytyy talkoovoimin ylläpidettyjä kuntolatuja. Pyöräilyharrastajat pitävät reittejään auki, joten nekin ovat kaikkien käytössä sekä pyöräilyyn että
kävelyyn.
Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa on ollut jo pitkään tauolla. Toiminta aloitetaan
heti, kun se on mahdollista. Tästä tiedotetaan seuran Facebookissa, kotisivuilla sekä Perhonjokilaakson yhdistykset-palstalla.
Ystävänpäivänä 14.2 seuran Facebookiin tulee lajiesittely ja vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun ulkona!
Lasten- ja nuorten harrastustoiminta on toiminut koko talven rajoituksista huolimatta normaalisti.
Haluamme vielä muistuttaa, että Urheilutalolla tulee kaikessa toiminnassa noudattaa ohjeita hygieniasta ja turvaetäisyyksistä. Pidämme myös tärkeänä, että noudatetaan suositusta kasvomaskien käytöstä ja pidetään niitä
aina muutoin, paitsi urheilusuorituksen aikana. Tarkemmat ohjeet harjoitustoimintaan korona-aikana löytyy seuran kotisivuilta veikot.kaustinen.fi

NYT ON AIKA HAKEA MEILLE KESÄTÖIHIN!
Haemme viheraluetyöntekijöitä sekä kesäkerho-ohjaajia.
Lisätietoja ja hakukaavake nettisivullamme -> https://kaustinen.4h.fi/toita/kesatyot/ tai lähetä
vapaamuotoinen hakemus kaustinen@4h.fi
Oletko halukas työllistämään itse itsesi kesällä? Haemme myös nuoria yrittäjiä. Tutustu
4H-yrittäjyyteen https://kaustinen.4h.fi/toita/4h-yrittajyys/ Laitetaan ideat kasvamaan. Yrityskoulutus on mahdollista tehdä priimus-nettialustalla tai toteutetaan lähi-/etäkoulutuksena heti kun muutama sille ilmoittautuu.
Haastamme kaikki kuntamme yrittäjät ja yhteisöt työllistämään ysejä kesällä vähintään kahdeksi viikoksi!
4H:n Kesätyöhaasteen tavoitteena on saada kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset kesätöihin ja mahdollistaa
peruskoulun päättäville nuorille tärkeä työelämäkokemus. Nyt on myös aika tilata kesän viherpalvelut meiltä
ja työllistää näin paikkakuntamme nuoria!
4H-kerhot
Maanantai: Salonkylän yleiskerho nuorisoseurantalolla klo 18-19, Käsitöistä kuvataiteeseen Urheilutalon yläaulassa klo 15-16, 22.3. alkaen 4.-6. lk välipalakerho Keltaisella talolla klo 16-17.30
Tiistai: Köyhäjoen liikuntakerho Mäntymajalla klo 15-16, Jousiammuntavuoro Urheilutalon juoksusuoralla klo 1820, 26.1.-16.3. Safkasankarit 1.-6. lk ja Safkasankarit 1.-3. lk 23.3.-18.5. yläkoulun kotitalousluokka klo 15.15-17
Keskiviikko: Järvelän yleiskerho klo 15-16, Kepparikerho Keltaisella talolla klo 15-16.30
Torstai: Kirkonkylän yleiskerho Keltaisella talolla klo 15-16
Perjantai: Puumalan liikuntakerho klo 12.45-14
Lauantai: Airsoft Halsualla Meriläisen montulla klo 12-14
Lisätietoja: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/
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Kaustisen kunta inventoi alueenne rakennuskantaa.
Kartoitamme kaikki kiinteistöillä sijaitsevat yli 5 m² kokoiset rakennukset, joiden sisäkorkeus on vähintään 1600
mm. Kaikki hormilliset rakennukset kartoitetaan, vaikka koko jäisi alle edellä mainitun 5 neliömetrin.
Kartoituksessa tarkastetaan rakennusten pinta-alat, rakennusvuodet, laajennukset, perusparannukset, rakennusluvat sekä mahdollisuuksien mukaan varustelutaso (sähkö, vesi, viemäri) ja lämmitysjärjestelmä. Ennakkotiedot saadaan kunnan tietojärjestelmistä.
Kartoituksen tarkoituksena on täydentää ja päivittää kunnan rekistereitä ja näin ollen myös veroviraston tietoja
kunnassa sijaitsevista rakennuksista.
Kiinteistönomistajan ei tarvitse olla paikalla, kun inventointi suoritetaan. Inventointi suoritetaan rakennuksen
ulkomittojen perusteella, eikä inventoinnissa käydä rakennuksien sisällä. Koronavirustaudin leviämisen estämiseksi toivommekin, että inventointeja maastossa suorittavien työntekijöiden kanssa ei olla lähikontaktissa.
Kiinteistön omistaja voi halutessaan olla kartoituksessa mukana turvaetäisyydet huomioiden.
Kiinteistökartoittajan tunnistaa Kaustisen kunnan työasuun pukeutuneena henkilönä. Alueella liikutaan jalkaisin
ja kiinteistökartoitus kuitataan käyntikortilla.
Väärinymmärrysten välttämiseksi toivomme, että ilmoitatte inventoinneista myös muille asukkaille tai mahdollisille vuokralaisille, jotta he ovat tietoisia, millä asialla työntekijät liikkuvat kiinteistöllä.
Inventointeja koskevat kysymykset ja kommentit voidaan suunnata kartoittajalle puhelimitse tai sähköpostitse.
Lisätietoja: Kartoittaja Marko Koivumaa, 050 338 2945, marko.koivumaa(at)kaustinen.fi

Teknisen johtajan, Ilkka Närhen puhelinnumero julisteessa on väärä. Oikea numero on 040 769 8668.

Hiihtolatujen ylläpitoa hoitavat viikonloppuisin yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kunnat. Parittomilla viikoilla vastuussa on Kaustisen kunnan tekninen toimi ja parillisilla viikoilla Vetelin kunnan tekninen toimi. Vetovastuussa
oleva ajaa ensin oman kunnan ladut ja sen jälkeen siirtyy toiseen kuntaan. Vetelin vuorolla Kaustisen ladut
huolletaan moottorikelkalla.
Mukavia hiihtohetkiä!

Musiikkilukion rakennushanke etenee kokonaisuudessaan hankkeen tavoiteaikataulussa. Musiikkilukion hankesuunnittelu, vanhojen rakennusosien purku, uudisosan KVR-urakan ja valvonnan kilpailutus suoritettiin vuoden
2020 aikana. Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyi heti KVR-urakoitsijan valinnan jälkeen syksyllä 2020 ja
saatetaan loppuun kevätalven 2021 aikana.
Musiikkilukion uudisosan rakennustyöt ovat käynnistyneet KVR-urakoitsijan Pasi Korpela Oy:n toimesta loppuvuodesta 2020. Uudisosan rakennustyöt etenevät tällä hetkellä aikataulun mukaisesti rakennuksen runkotöissä.
Jäljelle jääneen musiikkilukion vanhan rakennusosan uudistamista ja kehittämistä koskevat rakennustyöt tullaan
kilpailuttamaan kevään 2021 aikana. Rakennushankkeen rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan tavoiteaikataulun mukaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä.
Irtaimiston suunnittelu ja hankinta toteutetaan kevään ja kesän 2021 aikana ja toimitukset tämän osalta ajoittuvat loppuvuoteen 2021.
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eemeli Antinmaa, 044 297 8959, eemeli.antinmaa(at)promen.fi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi, 040 769 8668, ilkka.narhi(at)kaustinen.fi
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Elämä solmussa?
”Terveys reistailee, huolet
painavat, ei saa nukuttua,
rahahuolet kasaantuvat,
yksinäisyys painaa,
harrastuksia ei ole,
kukaan ei tunnu
välittävän…”

Ei kenenkään tarvitse yrittää yksin jaksaa. Ota meihin yhteyttä niin aukaistaan solmut yhdessä.
Hankkeessa saat turvaa ja tukea elämän- sekä arjenhallintaan. Tavoitteena on tukea elämän solmukohdissa ja auttaa pääsemään elämässä eteenpäin.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun omiin vahvuuksiisi ja tuemme tavoittamaan yhdessä mietittyjä tavoitteita askel kerrallaan.
Päätavoitteesi voivat olla esimerkiksi etenemistä
kohti koulutusta, työelämää tai muuta osallisuutta
tukevaa toimintaa.
Hankkeessa otetaan huomioon pitkät välimatkat
sekä tuodaan palvelut osallistujan luo, tarvittaessa
kotiin saakka.
Hankkeessa on myös ryhmätoimintoja, joiden sisältöä suunnitellaan osallistujien tarpeet ja tavoitteet
huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
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MUKAAN voivat tulla 16–64 -vuotiaat henkilöt, jotka
ovat pitkäaikaistyöttömiä, opinnot keskeyttäneitä,
kotiäidit ja -isät, pitkään sairauslomalla olleet tai
muuten syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt.
MUKAAN pääset ottamalla yhteyttä Mauriin tai Jaanaan, kummatkin ovat mukavia ja helposti lähestyttäviä ja ennen kaikkea luotettavia

Sosiaaliohjaaja Mauri Uusitalo, 040 483 8718,
mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi
Projektipäällikkö Jaana Siermala, 040 186 7351,
jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi.

Haluatko majoituspalvelusi Visit Kaustisenseutu -sivustolle?
Visit Kaustisenseutu –sivustolla esittelemme alueen majoituspalvelutarjontaa. Mikäli
sinulla on tarjolla majoitusta, jota ei vielä löydy osoitteesta https://visitkaustisenseutu.fi/
palvelut/majoitu/ , ilmoita siitä meille sähköpostilla
(anu.kauppila@kaustisenseutukunta.fi) tai kaustisenseutu.fi -sivustolta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta! Jotta saamme majoituspalvelun esille nettisivuillemme, täytyy sillä olla esimerkiksi kotisivut, Facebook–sivut tai ilmoitus vaikkapa airbnb/booking/
nettimökki -sivustoilla.
Ilmoittaudu Kaustisen seutukunnan järjestämään Biokaasuseminaariin!
Zoom-ympäristössä järjestettävän seminaarin sisältönä mm. seutukunnan biotalousohjelma ja -hankkeet, biokaasuverkoston tilanne seudulla sekä lyhyet biokaasuun liittyvät konkretisoinnit, kuten biokaasun liikennekäyttö
ja tankkausasemat, ajoneuvojen kaasukonversiot ja autokaupan näkymät kaasuautoihin. Tapahtuman ja ilmoittautumisen löydät osoitteesta kaustisenseutu.fi/tapahtumat.
Yrittäjä-kustannustuen toinen hakukierros on auki!
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 % koronavirusepidemian vuoksi, ja
joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.
Jarmo Finnilä
yrityskehittäjä
puh 050 – 337 3538
jarmo.finnila(a)kaustisenseutukunta.fi

Erkki Laide
yritysneuvoja
puh 044 – 561 2154
erkki.laide(a)kaustisenseutukunta.fi

Kaustisen kunta on uudistanut kotisivunsa www.kaustinen.fi.
Uudistetut sivut täyttävät digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset ja pyrkivät muutenkin palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin.

Havainnekuva tulevasta musiikkilukion rakennuksesta.
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KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO – UUSI, UUSIUTUVA LUKIO
Tervehdys Kaustisen musiikkilukiosta! Kaustisen musiikkilukio on valtakunnallinen erikoislukio, johon voi hakea mistä päin tahansa Suomea. Olemme mukavan kirjava joukko opiskelijoita ja opettajia Helsingistä pohjoisempaan Suomeen saakka.
Kaustisen musiikkilukiossa voit opiskella musiikkilinjalla tai yleislinjalla. Musiikkilinjan opiskelijana voit suorittaa käytännössä niin paljon musiikin opintoja kuin haluat. Instrumenttiopintoja on tarjolla paljon, soitinvalikoima on laaja ja meillä on Suomen pisimmät instrumenttitunnit. Voit hakea opiskelemaan musiikkilinjalle, vaikka
aloittaisit jonkin instrumentin opiskelun alusta. Meillä on Opetusministeriön myöntämä valtakunnallinen kehittämistehtävä musiikissa ja sen puitteissa olemme käynnistäneet LUMOKE-hankkeen, jossa koulutamme suomalaisia musiikinopettajia. Käy kurkkaamassa toiset kotisivumme, www.lumoke.fi. On siis kaikki syyt tulla
opiskelemaan musiikkia ja tavoittelemaan valkolakkia Kaustisen musiikkilukioon.
Yleislinjalla saat meillä laadukkaan yleissivistyksen. Yleislinjalta löydät monia mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia kieliopinnoista ohjelmointiin. Lukio-opinnoissasi voit painottaa luonnontieteitä ja tähdätä vaikka kemistin uralle. Yleislinjalainekin voi halutessaan tempautua mukaan musiikin maailmaan ja laulaa kuorossa tai
soittaa bändissä. Aktiiviurheilija voi saada tukea ja joustoa opintoihinsa lajivalmennuksesta.

Havainnekuva rakenteilla olevasta uudesta musiikkilukion rakennuksesta.

Meillä opiskelijalla on mahdollisuus myös kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittamiseen. Kaustisen raviopiston
hevosammattilukiossa (Kpedu) opiskelet hevostalouden perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Poniravilukiossa
valmentaudut ja kilpailet raviponisi kanssa ja yhdistät opinnoissasi poniraviurheilun ja raviurheilun. Ratsastuslukiossa kehität hevostaitojasi ja ratsastustaitojasi. Voit valmistua kummassakin vaihtoehdossa hevostenhoitajaksi
tai hevospalveluohjaajaksi. Lukio-opinnoissa hankit hyvän kielitaidon valmistuksesi hevostalouden kansainvälisiin tehtäviin. Suoritettuasi ylioppilastutkinnon sinulla on myös mahdollisuus edetä esimerkiksi eläinlääketieteellisiin opintoihin.
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Teemme myös yhteistyötä lähilukioiden kesken.
Kouluamme alleviivaa vahva yhteisöllisyys. Jokaisesta pidetään huolta ja kaikkia kannustetaan eteenpäin
omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan – koko koulu ohjaa! Lukiossamme jokaisella on oma
yksilöllinen räätälöity opinpolkunsa ja kaikkien lukujärjestykset ovat oman näköisensä.
Eräs asia on erityisen hienoa. Tulevaisuudessa meillä on uusiutuva, uusi lukiorakennus, joka tarjoaa modernin ja monimuotoisen oppimisympäristön kaikkeen oppimiseen. Uudessa rakennuksessa on panostettu opetustiloihin sekä opiskelijoiden toivomiin hiljaisen työn tiloihin.
Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan tänä vuonna. Sen myötä toisen asteen koulutuksesta tulee nuorta velvoittava koulutusmuoto, kunnes hän on täyttänyt 18-vuotta tai suorittanut toisen asteen opinnot/
tutkinnon. Jos toinen aste on ollut tähän saakka koulutusmuotona vapaaehtoinen, niin nyt siitä tulee pakollinen. Samalla tavalla kuin peruskoulukin. Laajennetun oppivelvollisuuden myötä oppikirjat ja työvälineet ovat
syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittaville ilmaisia (käytännössä vuonna 2005 syntyneiden ikäluokka ja siitä
eteenpäin). Maksuttomuus ei kuitenkaan koske opiskelijan soittimia, liikuntavälineitä yms.
Syksyllä 2021 meilläkin otetaan käyttöön lukion uusi opetussuunnitelma, jonka mukaan uudet opiskelijat
aloittavat opintonsa. Vanhat kurssit muuttuvat opintokokonaisuuksiksi, jotka koostuvat moduuleista. Osa
opinnoista opiskellaan integraatio-opintoina. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavia aineita on pian viisi, joista
jokin saattaa olla näyttötutkinnon kaltainen lukiodiplomi. Saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta olemme
valmistautuneet muutokseen pitkään ja mahdollisimman hyvin.
Tervetuloa ”hauskaan kouluun”, kuten eräs opiskelijamme totesi. Yhteishaku alkaa pian, 23.2.-23.3.2021.
Ollaan yhteydessä!
Ilona Salomaa-Uusitalo, rehtori, ja musiikkilukion väki
www.musiikkilukio.net

Seuraava tiedote ilmestyy maaliskuussa. Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Vuoden 2021 aineisto- ja jakelupäivät:
Sähköinen tiedote ilmestyy kotisivuillemme jo ennen koteihin jakelua. Aikataulu on alustava. Pidätämme oikeuden muuttaa aikataulua, mikäli tiedotettavat asiat sitä vaativat. Myöhästyneenä toimitetut aineistot siirtyvät aina
seuraavaan kuntatiedotteeseen.
Kuukausi

Aineisto

Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin

Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

10.3.2021 klo 15.00
7.4.2021 klo 15.00
5.5.2021 klo 15.00
2.6.2021 klo 15.00
Kuntatiedote ei ilmesty
11.8.2021 klo 15.00
8.9.2021 klo 15.00
6.10.2021 klo 15.00
10.11.2021 klo 15.00
8.12.2021 klo 15.00

17.3.2021
14.4.2021
12.5.2021
9.6.2021

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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18.8.2021
15.9.2021
13.10.2021
17.11.2021
15.12.2021

https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

