
   

      

     

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaaleja on esitetty siirrettäväksi. Uusi vaalipäivä olisi sun-

nuntaina 13.6.2021.  

Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulisi olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) 

ja ulkomailla 2.6.–5.6.2021 (keskiviikosta lauantaihin).  

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaisi 1.9.2021 ja kestäisi vuoden 2025 touko-

kuun loppuun. 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lainmuutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen eduskunnal-

le, joka päättää siirrosta. 

Seuraa tarkemmin tiedotusvälineitä ja kunnan kotisivuilla olevia tiedotteita. 

Lisätietoja www.vaalit.fi ja www.kaustinen.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Raumalta puh. 050 

443 6880 tai annika.rauma(at)kaustinen.fi 

 

Haku varhaiskasvatukseen on jatkuvaa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen hoi-

don tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tiedossa, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alka-

mista. Varhaiskasvatustarpeen ennakointi on tärkeää onnistuneen varhaiskasvatusprosessin kannalta. Näin ol-

len, jos lapsesi tarvitsee varhaiskasvatusta toimintakauden alusta, 1.8.2021 alkaen, tulee hakemus varhaiskas-

vatukseen lähettää jo maaliskuun aikana. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eDaisy–linkin kautta. 

HUOM! Hakemusta ei tarvitse tehdä, mikäli lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa ja hoidon tarve jatkuu 

uuden toimintakauden alkaessa. Jos hoidon tarve muuttuu tai loppuu, tulee siitä silloin tehdä sähköinen muutos 

– tai irtisanomisilmoitus eDaisy–linkin kautta. Linkki löytyy Kaustisen kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuspalve-

luiden alta. Tunnistautuminen palveluun tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetusvuoden päättymisen jälkeen kesällä, tulee hänelle tehdä uusi 

hakemus kesän aikaiselle hoidon tarpeelle. Hoidon tarve päättyy viimeistään sinä päivänä, kun lapsi siirtyy syk-

syllä perusopetukseen. Mikäli lapsi ei tarvitse kesällä hoitoa esiopetuksen jälkeen, hoidon tarve päättyy esiope-

tuksen päättymiseen, eikä irtisanomista tarvita. 

Kevätterveisin varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja  

 

Sivistyslautakunta myöntää maalis-huhtikuussa vuosittaiset avustukset kulttuuri- nuoriso- ja liikuntatoimin-

taan.  

Talousarviossa on varattu avustuksiin määrärahaa seuraavasti: liikuntapalvelut 1.000 €, nuorisopalvelut 

3.000 € ja kulttuuripalvelut 2.500 € 

Katso tarkemmat ohjeet helmikuun kuntatiedotteesta. 

Avustushakemukset tehdään lomakkeella osoitteessa http://bit.ly/Avustukset2021 viimeistään maanantaina 

22. maaliskuuta 2021. 

 

http://www.vaalit.fi
http://www.kaustinen.fi.
http://bit.ly/Avustukset2021
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Seutukunnallinen piirustuskilpailu 

Sarjat: 1.-3. luokat, 4.-6. luokat ja yläkoulu 

Tekniikka: peruspiirustusvälineet, ei vesi- tai öljyvärejä 

Aihe: ”Ilon pilkahduksia arjen keskellä” 

Palkinnot: 1. sija 50 €, 2. sija 35 €, 3. sija 25 € 

Palauta YKSI A4-kokoinen piirustus urheilutalon yläkerran vapaa-aikatoimistoon 29.3. klo 14.00 mennessä. 

Laita työn kääntöpuolelle seuraavat tiedot: nimesi, ikäsi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. 

Tarkista Soiten tiedote koronarajoituksista kunnan nettisivujen avaussivulta ennen liikuntapiireihin osal-

listumista!   

Ikääntyvien vesijumppa  

Kaustisen kunnan vapaa-aikatoimen järjestämä vesijumppa ikääntyville tiistaisin 16.3. alkaen klo 14.00-14.35 

Vetelin uimahallilla. Jumpasta peritään ainoastaan uintimaksu. Mukaan otetaan 10 henkilöä / kerta ilmoittautu-

misjärjestyksessä. Jokaiselle jumppakerralle tulee ilmoittautua erikseen!   

Lisätietoja ja ilmoittautumiset uimahallin kahvioon puh. 050 5790 175. 

Ennakkotietoja kesäjoogasta 

Laitahan jo nyt kalenteriisi varaus kesäjoogalle! Tunnit pidetään urheilutalon salissa / urheilukentällä maanantai-

sin 3.5.-28.6. klo 18.30-20.00. 

Kävele, jumppaa tai juokse -kampanjan palkitut 

Loppuvuodesta 2020 järjestetyssä kampanjassa onni suosi seuraavia henkilöitä: 

Elokuvalippuja: Niilo Koivisto, Paavo Puumala ja Ritva Pollari. 

Kuntosalikortteja: Laura Furu ja Topi Kivelä. 

Ostokortteja: Leena Känsäkangas, Helge Peltoniemi ja Eero Kattilakoski. 

Pyöräilykampanja 

Pyöräilykampanja alkaa 1.4. ja päättyy 31.8. Pyöräilysuoritukset voit merkitä henkilökohtaiseen suorituskorttiin, 

joita on saatavilla kunnantalon aulassa olevassa esitetelineessä ja netissä kunnan sivuilla. Suoritukset voi merki-

tä myös paperille, johon kirjaat liikuntasuoritustesi päivämäärän, kilometrit yhteensä, suorituskerrat yhteensä, 

nimesi ja osoitteesi. Palauta suorituskortti syyskuun puoliväliin mennessä kunnantoimiston aulassa olevaan pa-

lautuslaatikkoon. 

Pyöräily- ja muut liikuntasuoritukset voi kirjata myös ympäri Kaustista oleviin kuntolaatikoihin. Kampanjaan osal-

listuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. 

Mikäli haluat osallistua 100 euron ostokortin arvontaan, toimi seuraavasti: 

• pyöräile vähintään 1000 km kampanjan aikana 

• merkitse ajetut kilometrit (väh. 1000 km) henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Suorituskortti löytyy netistä 

Kaustisen kunnan sivuilta kohdasta ”Lomakkeet”. Palauta kortti kunnantoimistolle sivistystoimen aulassa 

olevaan laatikkoon syyskuun puoliväliin mennessä. 

Urheilutalo 

Käythän noutamassa urheilutalolle unohtuneet vaatteesi 30.4. mennessä. Lunastamattomat vaatteet viedään 

toukokuun aikana roskiin. 

Lainakuriiripalvelu eläkeläisille 

Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen vapaaehtoiset Lainakuriirit kuljettavat kirjoja niille eläkeläisille, jotka eivät itse 

pääse käymään kirjastossa. Mikäli haluat palvelun asiakkaaksi, toimi seuraavasti: 

 Ota yhteyttä kirjastoon ja kerro, mitä kirjoja tai muuta aineistoa haluaisit lainata. Me keräämme ne valmiiksi 

ja lainaamme ne kortillesi. Jos sinulla ei ole kirjastokorttia, ota ensin yhteyttä kirjastoon kirjastokortin saa-

miseksi.  
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Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä?  

Kansainvälisyysprojekti yläkouluikäisille tiistaisin klo 15-17 Keltaisen talon yläkerrassa.  

Kokoontumisissa suunnitellaan ja toteutetaan vaihto (mahdollinen vaihdon ajankohta kevät/kesä 

2022), haetaan rahoitusta siihen sekä tutustutaan osallistujia kiinnostaviin aiheisiin.  

Lisätietoa kaustinen@4h.fi tai 040 845 2480  

Hei sinä 13-28 -vuotias, oletko halukas työllistämään itse itsesi kesällä tai vaikka koko vuodeksi?  

Tutustu 4H-yrittäjyyteen https://kaustinen.4h.fi/toita/4h-yrittajyys/  ja tule yrityskoulutukseen Keltaiselle talolle per-

jantaina 26.3. klo 15.00-16.30. Seuraavat kokoontumiset sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Koulutus 

on osallistujalle ilmainen. Ilmoittautuminen viestillä ja lisätiedot numeroon 040 845 2480 keskiviikkoon 24.3. men-

nessä. Laitetaan ideat kasvamaan!   

Kesätyöhaku auki 31.3. asti osoitteessa https://kaustinen.4h.fi/toita/kesatyot/   

Safkasankarit 1.-3. lk 23.3.-18.5.2021 tiistaisin klo 15.15-17.00 Yläkoulun kotitalousluokassa. Hinnat 15 € / 25 €, 

tiedustele vapaita paikkoja Emilia 040 9666 703 tai 4hkaustinen@gmail.com,  jonka jälkeen ilmoittautuminen 

https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/ -sivun kautta.  

 Ota sitten yhteyttä oman kyläsi Lainakuriiriin ja sovi hänen kanssaan kuljetusajankohdasta. Huomaa, että 

käyttämällä palvelua suostut siihen, että Lainakuriiri voi nähdä, mitä lainaat. Lainakuriireilla on toki vaitiolo-

velvollisuus asiakkaille lainatusta aineistosta. 

 Eräpäivän lähestyessä voit halutessasi ottaa yhteyttä kirjastoon ja pyytää lisäaikaa lainoillesi. Mikäli johon-

kin lainassa olevaan aineistoon tulee varaus, tulee aineisto palauttaa kirjastoon palveluaukioloaikana vii-

meistään eräpäivänä tai kirjaston ulko-oven vieressä olevaan luukkuun päivää ennen eräpäivää. Asiakas on 

vastuussa aineiston palautuksesta, joten sovi palautusajankohta Lainakuriirin kanssa hyvissä ajoin. Myö-

hästyneestä aineistosta peritään sakkomaksua 0,50 €/vko/laina. Jos ajankohtia ei mitenkään saa sovittua, 

älä pelästy, vaan ota yhteyttä kirjastoon. 

Lainakuriirit kylittäin: 

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 asioi-

da myös silloin, mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun. 

 

Kirjakassipalvelu 

Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme nou-

dosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä puhelimitse (050 346 5466) tai sähkö-

postitse (kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi). 

Kirjaston pääsiäisen aukioloajat 

Kirjastossa ei palveluaikaa pe 2.4. - ma 5.4. Omatoimikirjasto auki normaalisti, 

mikäli koronatilanne sen sallii. 

Kirkonkylä Virkkala Heikki, 040 861 7275 

Virkkala Anne Maarit, 0400 262 736 

Kaustinen Seija, 044 202 6920 

Kivistö Liisa, 0400 734 952 

Paasila Vuokko, 040 719 0523 

Timonen Greta-Liisa, 040 771 3124 

Kola  Varila Simo, 050 343 2998 

Salonkylä Kattilakoski Raija, 050 407 9940 

Köyhäjoki Känsäkangas Leena, 044 204 2756 

Känsälä Känsälä Jukka, 040 726 0096 

Nikula  Mäki-Petäjä Rut, 040 717 7275 

https://kaustinen.4h.fi/toita/4h-yrittajyys/
https://kaustinen.4h.fi/toita/kesatyot/
https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
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Kaustisella ja Kruunupyyssä sijaitsevan Åsenin pohjavesialueen rakenneselvitys on valmistunut. 

Geologian tutkimuskeskus selvitti vuosina 2019-2020 Kaustisen ja Kruunupyyn alueilla sijaitsevan Åsenin poh-

javesialueen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Selvitys tehtiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Terjärv Vatten och Avlopp Ab:n kanssa.  

Pohjavesialueen tutkimisella saatava tieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjave-

densuojelua.  

Tutkimusalueella tehtiin n. 37 km maatutkaluotausta, 35 km painovoimamittausta, 14 raskasta maaperäkairaus-

ta ja asennettiin 11 pohjaveden havaintoputkea sekä tehtiin 53 kevyttä maaperäkairausta. Tutkimuksissa saatiin 

lisätietoa mm. kallionpinnan asemasta, pohjaveden korkeustasosta ja virtaussuunnista sekä maaperän kerros-

rakenteesta. Lisäksi pohjavesialueelle laadittiin alustava pohjaveden virtausmalli.  

Geologisen rakenneselvityksen ja aiemman tutkimustiedon perusteella todettiin pohjavesialueen olevan pääosin 

geologisesti oikein rajattu. Pohjavesialueen eteläosassa Pikku Miesveden ja Iso Miesveden vedenpinnankor-

keudet ovat matalammalla kuin pohjaveden muodostumisalueella. Tutkimusten perusteella vettä purkautuu poh-

javesialueelta Pikku- ja Iso Miesveden järvien suuntaan. Järvistä voi kuitenkin tapahtua myös rantaimeytymistä 

pohjavesialtaaseen. Pohjavesialueen ulkorajaa ehdotetaan kavennettavaksi Pikku Miesveden ja Iso Miesveden 

järvien kohdalla.  

Raportti ”Geologisen rakenteen selvitys ja pohjaveden virtausmallinnus Kaustisella ja Kruunupyyssä Åsenin 

pohjavesialueella” on luettavissa Geologian tutkimuskeskuksen Hakku-palvelussa osoitteessa  

https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/1_2021.pdf  

Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Salla Valpola, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 5232, salla.valpola@gtk.fi  

Ylitarkastaja Krister Dalhem Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puh. 029 502 7671 krister.dalhem@ely-keskus.fi  

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi Kaustisen kunta puh. 040 739 3977 pia-lena.narhi@kaustinen.fi  

     

Kaustisen kunnan tekninen toimi hakee kahta (2) kesätyöntekijää kunnan viher- ja ulkoilualueiden hoitotehtä-

viin. 

Työtehtäviin kuuluu kunnan puistojen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen ympäristönhoito, urheilu- ja ulkoilualuei-

den hoito sekä kiinteistönhoidon avustavat työtehtävät.  

Työ on kokopäiväinen ja työaika on 38,25 h/viikko. Työn kesto 3 kk. Työ alkaa 1.6.2021.  

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten (KVTES) mukaan. 

Tehtävässä edellytetään ajokorttia (B), 18 vuoden ikää sekä kykyä fyysiseen työhön. 

Odotamme kesätyöntekijöiltä yhteistyökykyä, itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyä sekä reipasta asennetta.  

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 9.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: ilkka.narhi@kaustinen.fi 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 769 8668. 

https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/1_2021.pdf
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SINUSTAKO PALOKUNTALAINEN? 

Pelastuslaitoksemme tarvitsee jatkuvasti uusia palokuntalaisia sopimuspalokuntiin turvaamaan kansa-

laisten arkea. 

Sopimushenkilöstölle ei ole vaatimuksia pohjakoulutuksen tai muiden erityistaitojen suhteen, me kou-

lutamme henkilöstömme tehtäviin. 

Harjoittelijaksi sopimuspalokuntaan voi päästä 16 vuotta täyttänyt henkilö, mutta hälytysosastoon 

pääseminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. 

Koska kyse on sivutoimisesta työstä, maksetaan aktiivisuudesta henkilökohtaista palkkaa harjoitus- ja 

työtuntien osalta. 

Syttyikö kipinä palokuntatoimintaan? 

Ota yhteyttä lähimmän paloaseman asemavastaavaan niin kerromme sinulle lisää toiminnastamme! 

Paloasema Asemavastaava 

Kälviä, Lohtaja, Ullava, Kannus, Eskola  Jari Nygård, puh. 044 374 5273 

jari.nygard@pelastustoimi.fi  

Pietarsaaren VPK, Luoto, Bosund,  

Kruunupyy, Alaveteli, Teerijärvi  

Malin Åminne, puh. 040 806 5301 

malin.aminne@pelastustoimi.fi  

Kaustinen, Veteli, Toholampi  Ville Mikkola, puh. 040 806 6040 

ville.mikkola@pelastustoimi.fi 

Halsua, Perho, Lestijärvi  Heikki Hietalahti, puh. 040 580 0753 

heikki.hietalahti@pelastustoimi.fi 

mailto:jari.nygard@pelastustoimi.fi
mailto:malin.aminne@pelastustoimi.fi
mailto:ville.mikkola@pelastustoimi.fi
mailto:heikki.hietalahti@pelastustoimi.fi
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Yleinen hätänumero  ............................................  112  ...................  ympärivuorokautinen 

Myrkytystietokeskus  .........................................  0800 147 111 ....  ympärivuorokautinen 

Tunkkarin terveyskeskus  ..................................  040 804 5000 ....  ma-pe klo 8-16 

Yleispäivystys ja päivystysapu  ........................  116 117 
 

Koronavirus  

Koronaneuvontanumero  ..........................................  06 828 7499  .....  arkisin 8-17 ja viikonloppuisin 8-16 

Ikäihmisten koronaneuvonta ja henkinen ensiapu ....  06 828 7288  .....  arkisin ma-pe 9-15 
 

Hammashoidon ajanvaraus, tunkkari  .............  040 804 5200 

Hammassärkypäivystys, Kokkola  ....................  06 828 7450 ......  ilta-, arkipyhä-, viikonloppu- ja yöpäivystys  
 

Sosiaalineuvonta ja -päivystys 

Sosiaalineuvonta  ...................................................  040 806 5093 ....  ma-pe 9-12 ja 13-14 

Sosiaalineuvonta auttaa, kun tarvitset palveluohjausta tai tietoa sosiaalipalveluista ja etuuksista.  

Sosiaalipäivystys kiireellisissä tapauksissa  ..........  06 826 3002 

Sosiaalipäivystykseen voit ilmaista huolen lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta. Kun olet ilmoittanut 

huolesi, siirtyy hoidon- ja avuntarpeen arviointi sosiaalihuollon viranomaisten vastuulle. 
 

Soiten senioreiden palvelut 

Asiakasohjaus ja avopalvelut  .........................  Perhonjokilaakson palveluohjaaja 040 804 5420 

Kotihoito  ...............................................................  Perhonjokilaakson kotihoito 040 804 2481 
 

Omaishoito 

Yli 65-vuotiaat asiakkaat  ..........................................  040 804 5420  

Alle 65- vuotiaat asiakkaat ma-pe 9-12  ...................  040 804 2122 
 

Apuvälinelainaamo Tunkkari  ............................  040 804 5102 ....  ma-pe 8-9 

Hoitotarvikejakelu  .............................................  044 730 7611 ....  ma-pe 9-11 

Vammaispalvelutoimisto  ....................................  040 804 2122 ....  ma-pe 9-12  
  

KELA-taksi  

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta 0800 93 150.  

Soiten matkapalvelukeskus Taksimatkat tilataan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä puhelimitse 

numerosta 029 3710 000 (puhelun hinta 0,084 €/min) 
 

Kunnan tärkeitä numeroita 

Kunnanviraston neuvonta ja asiointipiste  ................  040 652 7692 

Kotiateriat  .................................................................  050 411 9211 

Teknisen toimen toimistosihteeri  .............................  040 676 5805 

 - kotiaterioiden, kunnan vuokra-asuntojen sekä veden ja jäteveden laskutus 

70 vuotta täyttäneiden aurauspalvelu  ......................  040 769 8668 

Puhdistamon ja vesilaitoksen hoitaja  .......................  040 828 4389 

Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset ..................  050 478 1470 ....  työajan ulkopuolella  

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

KELA 

Asuminen  .................................................................  020 692 210 

Eläkkeet  ...................................................................  020 692 202 

Toimeentulotuki  ........................................................  020 692 207 

Kuntoutus ja vammaistuet  .......................................  020 692 205 
 

Oikeusaputoimiston palvelut 

Talous- ja velkaneuvonta  .........................................  029 56 61245 ....  ma-pe 8.00-16.15 

Edunvalvonta  ...........................................................  029 565 2900 ....  ma, ke, pe 9.30-11.00 

Oikeusaputoimisto  ...................................................  029 56 61270 


 .
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Kaustisen keskuskoulu (7.-9.), eli yläkoulu, sijaitsee näkyvällä paikalla Kissakankaalla. Nykyinen koulura-

kennus otettiin käyttöön syksyllä 2014, jolloin pääsimme muuttamaan upouusiin tiloihin.  

Yläkoulun oppilasmäärä vaihtelee lukuvuosittain ja on tällä hetkellä lähes 170. Kaustislaisten nuorten lisäk-

si koulussamme opiskelevat Teerijärven suomenkieliset 7.-9.-luokkalaiset oppilaat. Koulun tiloja käyttävät 

lisäksi osa keskuskoulun 1.-6. oppilaista (käsityö, musiikki) ja musiikkilukion opiskelijat (matemaattiset ai-

neet, luonnontieteet, kuvataide ja lisäksi kielten tunteja). Liikuntatunnit pidetään urheilutalolla tai sen lä-

hiympäristössä. 

Yläkoulu on rakennuksena ollut yllättävän toimiva erilaisissa muuttuneissa järjestelyissä viimeisen vuoden 

aikana. Koululla on töissä yhteensä 19 aineenopettajaa, joista osa on yhteisiä lukion kanssa ja osalla on 

tunteja myös alakoulujen puolella. Koululla työskentelee lisäksi kolme koulunkäyntiohjaajaa. Yläkoululta 

löytyy myös keskuskoulujen rehtorin työhuone, kouluterveydenhoitajan vastaanotto sekä koulusihteerin 

että koulukuraattorin työtila, joka toimii myös koulupsykologin vastaanottotilana.  

Yläkoululaisen koulupäivä alkaa klo 8.35 ja päättyy klo 14.45. Opetusta on jokaisella oppilaalla siis 30 tun-

tia viikossa, yhtenä koulupäivänä on vähintään kolmea, mutta enintään kuutta eri oppiainetta. Lukuvuosi 

on jaettu viiteen jaksoon samoin kuin lukiossa, joten lukujärjestys vaihtuu n. 7-8 viikon välein. Yhteisten 

pakollisten oppiaineiden lisäksi 8.- ja 9.-luokkalaisilla on kussakin jaksossa yhtä valinnaisainetta (esim. 

käsitöitä, kotitaloutta, liikuntaa, kieliä tai musiikkia jne.).  

Monet aiemmin koulupäiviä ja lukuvuotta rytmittäneet asiat ovat toistaiseksi tauolla (esim. oppilaskunnan 

kioski ja sisävälitunnit) tai toteutettu toisin, mikä vaikuttaa myös oppilaiden kokemaan yhteisöllisyyteen 

koulun jäsenenä. Tavallisesti lukuvuoden aikana järjestämme koko koulun yhteiset liikuntapäivät syksyllä 

ja keväällä ja vietämme yhdessä ystävänpäivää, pikkujoulua ja joulujuhlaa sekä tietysti kevätjuhlaa kesän 

kynnyksellä. 

Koulun ja kodin pääasiallinen viestintä- ja tiedotuskanava on nimeltään Wilma. Sen avulla huoltajat, oppi-

laat ja koulun väki voivat viestiä erilaisista asioista: huoltaja voi ilmoittaa poissaolot ja opettajat taas merki-

tä koulupäivän kulkuun liittyviä asioita, jotta huoltajat voivat saada palautetta nuoren toiminnassa koulussa. 

Wilmassa näkyvät myös lukujärjestykset, kokeet ja arviointi. Kunkin lukuvuoden aikana luokanvalvoja kut-

suu oppilaan huoltajiensa kanssa yhteiseen tapaamiseen, lisäksi järjestämme vanhempainiltoja. Koronan 

takia on kuitenkin jouduttu turvautumaan poikkeuksellisiin etäjärjestelyihin.  

Ruokailu on koulunmäellä järjestetty alakoulun rakennuksessa sijaitsevassa ruokalassa, jossa syövät vuo-

rollaan kampusalueen kaikki oppilaat eskareista lukiolaisiin (noin 600 henkeä). Näistä yläkoululaisten vuo-

ro on päivän ensimmäinen. Iltapäivällä on jo pidempään ollut tarjolla välipala, joka monelle nuorelle on tar-

koittanut toista ruokailukertaa. Ruokailussa huolehditaan hygieniasta jättämällä ulkovaatteet naulakkoon ja 

pesemällä kädet huolellisesti. Tavoitteena on asiallinen ja rauhallinen käytös, jotta kaikilla olisi mahdolli-

suus mukavaan taukoon opiskelun lomassa. 

Koronan aiheuttamat haasteet vaikuttavat päivittäin koulun arkeen, niin yhteisiin tilaisuuksiin, työtapojen 

valintaan oppitunneilla kuin lisääntyneisiin ulkovälitunteihin, käsienpesuihin ja uusimpana kasvomaskien 

käyttöön koulupäivän aikana. Myös etäopetus erilaisine järjestelyineen on tullut tutuksi viimeisen vuoden 

aikana. Työpaikkana yläkoulu tarjoaakin monenlaista tekemistä ja haastetta arjessa - jokainen päivä on 

erilainen. 
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 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 

Seuraava tiedote ilmestyy huhtikuussa. Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi   

Vuoden 2021 aineisto- ja jakelupäivät 

Sähköinen tiedote ilmestyy kotisivuillemme jo ennen koteihin jakelua. Aikataulu on alustava. Pidätämme oi-

keuden muuttaa aikataulua, mikäli tiedotettavat asiat sitä vaativat. Myöhästyneenä toimitetut aineistot siirtyvät 

aina seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

Kuukausi   Aineisto    Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin 

Huhtikuu  7.4.2021 klo 15.00  14.4.2021 

Toukokuu  5.5.2021 klo 15.00  12.5.2021 

Kesäkuu  2.6.2021 klo 15.00  9.6.2021 

Heinäkuu  Kuntatiedote ei ilmesty 

Elokuu   11.8.2021 klo 15.00  18.8.2021 

Syyskuu  8.9.2021 klo 15.00  15.9.2021 

Lokakuu  6.10.2021 klo 15.00  13.10.2021 

Marraskuu  10.11.2021 klo 15.00  17.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Kerro tai lähetä meille  

KURSSITOIVEESI JA –IDEASI 

lukuvuodelle 2021–2022 

 
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä kurssitoiveesi ja –ideasi opiston kotisivujen tai  

facebook-sivujen kautta.  Yhteystiedot alla. 

Ota rohkeasti yhteyttä myös, jos olet itse halukas pitämään kurssin kansalaisopis-
tossa tai tunnet jonkun, jolla on osaamista ja kiinnostusta siihen.  

 Puh. 050 579 0151, 050 579 0163 

info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 

www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi 

facebook.com/perhonjokilaaksonkansalaisopisto 
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http://www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi

