Kuntavaalit 2021 toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00–20.00 kunnanviraston kokoustiloissa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

•
•
•
•
•
•
•
•

ke 26.5. – pe 28.5. klo 9.00–13.00
la 29.5. – su 30.5. klo 12.00–15.00
ma 31.5. klo 9.00–13.00
ti 1.6. klo 14.00–18.00
ke 2.6. – pe 4.6. klo 13.00–17.00
la 5.6. – su 6.6. klo 12.00–15.00
ma 7.6. klo 12.00–18.00
ti 8.6. klo 14.00–19.00.

Riskiryhmäläisille suosittelemme aamun ensimmäisiä tunteja, joiden arvioimme olevan hiljaisempia. Äänestyspaikan tilannetta kannattaa seurata myös kunnan Facebook-sivuilta, joihin laitamme ajankohtaista tietoa.
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
1.6.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse 050 443 6880 tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake, jonka voi
noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi tai www.vaalit.fi sivuilta. Lomake toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Myös postitse lähetettävän
lomakkeen on oltava perillä ennen 1.6.2021 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 13.6.2021 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 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) keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Raumalle, puh. 050 443 6880 tai hänen estyneenä ollessaan hallintojohtaja Hanna Salmiselle puh. 050 336 2534 tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä. Kunnanvirasto on avoinna klo 8.00–15.00, lukuun ottamatta tiistaita 4.5.2021, 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 19.5.2021. 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 30.3.2021, Keskusvaalilautakunta

TIETOLINKKI-HANKKEEN TAPAHTUMAT
Webinaari tukiasioista ja valvonnan havainnoista
− Keski-Pohjanmaalta to 15.4.2021 klo 10.00–12.15
− Pohjois-Pohjanmaalta pe 16.4.2021 klo 10.00–12.15
− Yhteinen iltatilaisuus ti 20.4.2021 klo 18.30–20.45
Kyselytunnit tukiasioista
− Keski-Pohjanmaalta ti 27.4. 2021 klo 10–11
− Pohjois-Pohjanmaalta ke 28.4.2021 klo 10–11
Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu sivulla https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
NEUVONTAKORVAUS NEUVO2020 JATKUU
Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021–2022 ajan. Neuvonnan tilakohtaista ylärajaa on
korotettu 15 000 euroon, kun enimmäismäärä on tähän asti ollut 10 000 euroa.
Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/ .
Nyt voit teettää myös tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman.
MELAN HYVINVOINTIWEBINAAREJA MAATALOUSYRITTÄJILLE
Mela järjestää keväällä hyvinvointiwebinaareja maatalousyrittäjille. Lisätiedot ja osallistumisohjeet: mela.fi/
tapahtumat
− 14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin vai yhdessä?
− 21.4. klo 13 Ensiapua maatalousyrittäjälle!
KASVINSUOJELUTUTKINNOT KEVÄÄLLÄ 2021
ProAgria Keski-Pohjanmaalla ei ole koronarajoitusten jatkuessa suunnitteilla yleisiä koulutus- ja tenttitilaisuuksia
keväälle 2021. Tilanteen normalisoituessa tilaisuuksia voidaan mahdollisesti järjestää syksyllä.
Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
− käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
− ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
− käytät biosideja (tuholais- ja jyrsijämyrkkyjä) tilallasi
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Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin mahdollista suorittaa verkkotenttinä osoitteessa www.proagria.fi kirjoittamalla
hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”. Tutkinnon hinta on 50 €. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein. Koronaepidemian vuoksi tentin voi suorittaa poikkeuksellisesti myös suullisena puhelintenttinä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä p. 040 521 1735 ProAgria Keski-Pohjanmaa tai p. 040 5123 703 Jouni Huhtala, jouni.huhtala@proagria.fi
JOUTOALUEIDEN METSITTÄMISEEN UUSI TUKIJÄRJESTELMÄ
Joutoalueiden metsittäminen on yksi keino lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Metsityksen määräaikaista tukemista koskeva laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja on
voimassa vuoden 2023 loppuun. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä ja tukea voi hakea metsäkeskuksesta maaliskuusta alkaen.
Metsitystukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja
entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona on, että peltoalalle ei ole myönnetty maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.
Lisätietoja osoitteessa https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille
Liikutko terveytesi ja hyvinvointisi kannalta liian vähän? Tarvitsetko tukea ja kannustusta liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen? Ota rohkeasti yhteyttä, niin varataan aika niin mietitään ja suunnitellaan yhdessä sinulle sopivia liikuntamuotoja ja vinkkejä liikkumiseen. Liikuntaneuvonta on maksutonta.
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus kunnantoimiston kokoustiloissa keskiviikkona 28.4. klo 10-13 ja maanantaina 8.5. klo 10-13.
Liian moni ikäihminen ei pysty tai uskalla ulkoilla yksin. Apuasi tarvitaan - ryhdy ulkoiluystäväksi!
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään kanssa. Koulutus järjestetään
yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Koulutus on maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Mirja Teerikangas p. 050 532 8206 s-posti: mirja.teerikangas@kaustinen.fi,
tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin.

1.- 2. luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa seuraavasti, mikäli osallistujia on riittävästi (vähintään 7 oppilasta/ryhmä) ja kunnan talousarvio sen mahdollistaa:
- Keskuskoulu 1.–6. (AP ja IP)
- Järvelän koulu (IP)
- Puumalan koulu (AP ja IP)
Toimintaa järjestetään pääosin yhteistyössä Kaustisen 4H-yhdistyksen kanssa, mutta osin myös kunnan omana
toimintana.
Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä. Aamutoimintaa järjestetään tarvittaessa Keskuskoululla (1.-6.) ja
Puumalan koululla pääsääntöisesti noin klo 6.50 alkaen ennen koulun alkua ja iltapäivätoimintaa koulupäivän
päättymisestä klo 16.30 saakka (Keskuskoululla 1.-6. klo 17.00 saakka).
Ryhmiin otetaan myös esiopetuksessa olevia sekä ylemmän vuosiluokan oppilaita, mikäli ryhmäkoko sen sallii.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan välipala ja turvallinen paikka, missä viettää vapaa-aikaa aikuisen
valvonnassa.
Toiminnasta peritään osallistumismaksu, joka iltapäivätoiminnasta on kokoaikaisessa toiminnassa (kaikkina koulupäivinä) 90 €/kk ja osa-aikaisessa toiminnassa (enintään 12 pv/kk) 60 €/kk sekä aamutoiminnassa 40 €/kk.
Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan on käynnissä. Hakuaika päättyy 23.4.2021. Täytä hakemus sähköisesti osoitteessa https://bit.ly/APIP-hakemus. Lisätietoja: varpu.jarvila@kaustinen.fi
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Kaustisen retkeilyreitit tutuksi -luento
Rauno Karhukorpi Luontopalvelu Karhukorvelta kertoo Kaustisen alueen retkeilyreiteistä ja -mahdollisuuksista
valtuustosalissa ti 4.5.2021 klo 18.10. Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen ja ensimmäiset 20 ilmoittautunutta mahtuvat mukaan. Ota yhteyttä kirjastoon ilmoittautuaksesi mukaan, puh. 050 346 5466.
Kartoitamme kiinnostusta luennon suoratoistokatseluun, joten jos haluaisit seurata luentoa verkossa, lähetä
meille sähköpostia osoitteeseen kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi 25.4. mennessä. Tapahtuma hakee vielä muotoaan, joten seuraa tarkempaa ilmoittelua kirjaston kotisivuilla https://kirjasto.kaustinen.fi ja/tai Facebookissa
https://www.facebook.com/kaustisenkirjasto.
Taito Keski-Pohjanmaan ry:n käsityökoulun näyttely toukokuussa
Esillä toukokuussa eri tekniikoilla tehtyjä käsitöitä kankaanpainannasta puutöihin. Näyttely on esillä valtuustosalin aulassa 5.–28.5. kirjaston palveluaikoina.
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 saamiseksi.



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 vaitiolovelvollisuus asiakkaille lainatusta aineistosta.



Eräpäivän lähestyessä voit halutessasi ottaa yhteyttä kirjastoon ja pyytää lisäaikaa lainoillesi. Mikäli johonkin
lainassa olevaan aineistoon tulee varaus, tulee aineisto palauttaa kirjastoon palveluaukioloaikana viimeistään eräpäivänä tai kirjaston ulko-oven vieressä olevaan luukkuun päivää ennen eräpäivää. Asiakas on vastuussa aineiston palautuksesta, joten sovi palautusajankohta Lainakuriirin kanssa hyvissä ajoin. Myöhästyneestä aineistosta peritään sakkomaksua 0,50 €/vko/laina. Jos ajankohtia ei mitenkään saa sovittua, älä
pelästy, vaan ota yhteyttä kirjastoon.

Lainakuriirit kylittäin:
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
Salonkylä
Köyhäjoki
Känsälä
Nikula

Varila Simo, 050 343 2998
Kattilakoski Raija, 050 407 9940
Känsäkangas Leena, 044 204 2756
Känsälä Jukka, 040 726 0096
Mäki-Petäjä Rut, 040 717 7275

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).
Omatoimipalvelu
Omatoimipalvelu on jälleen käytettävissä myös alle 18-vuotiaille omatoimiasiakkaille. Mikäli uusia väärinkäytöksiä sattuu, voimme joutua toistamaan väliaikaisen käyttökiellon, joten toivomme omatoimikirjaston ja yhteisen
omaisuuden asiallista käyttöä kaikenikäisiltä asiakkailtamme. Jos havaitset häiriökäyttäytymistä omatoimiajalla,
soita teknisen toimen 24/7-päivystysnumeroon 050 5988 777.
Muistutuksena myös, että kun lainaat automaatilla omatoimiaikana, varmista aina ruudulta, että lainaamasi aineisto rekisteröityy lainatuksi (eli lainaamasi aineiston nimi tulee ruudulle näkyviin). Jos lainaus ei syystä tai toisesta onnistu, älä vie kirjaa/aineistoa kotiin! Muista myös, että myös varattu aineisto täytyy lainata ennen kotiin
viemistä. Varatun aineiston lainaaminen onnistuu vain sillä kortilla, jolle aineisto on varattu.
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Seutukunnallinen piirustuskilpailu
Kilpailun aiheena oli ”Ilon pilkahduksia arjen keskellä”. Kilpailutyöt ovat esillä Urheilutalon aulan ilmoitustaululla .
Kilpailussa palkittiin:
1.-3. lk
4-6 lk
Yläkoulu

I Delia Jylhä, Perho
II Armas Kujala, Halsua
I Aava Kainu, Veteli
II Oona Tuominen, Perho
I Nikolas Paananen, Toholampi II Essi Koivisto, Toholampi

III Atte Kangasvieri, Lestijärvi
III Aada Jussinmäki, Halsua
III Aina Kerola, Kaustinen

Tarkista Soiten tiedote koronarajoituksista ennen toimintaan osallistumista/ilmoittautumista!
Uimakoulu 2021
Uimakoulut pidetään Vetelin uimahallissa koulujen päättymisen jälkeen kesäkuussa. Uimakouluun voivat osallistua kaikki viisi vuotta täyttäneet (syksyllä eskarin aloittavat) lapset ja nuoret.
Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumiskaavake netissä osoitteessa http://bit.ly/Uimakoulu
Huomio! Jokaisesta osallistujasta on täytettävä oma lomake, jotta voimme jakaa oppilaat uimataidon mukaisiin
ryhmiin! Uimakouluun voi ilmoittautua 7.5. saakka. Ilmoittautumiset ovat sitovia ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Uimakoulumaksu: 45 € / oppilas. Jos perheestä osallistuu useampi henkilö, on maksu seuraavilta 30 € / osallistuja. Maksu sisältää uimahallimaksun, vakuutuksen Kaustisella asuville lapsille, kuljetuksen ja opetuksen.
Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautumista ei peruta 14.5. mennessä, perimme peruutusmaksuna 15 €.
Uimakouluun pääsystä ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä uimakoulua edeltävällä viikolla. Alueemme koronatilanne vaikuttaa ryhmien kokoon, joten kerromme kotiin lähettävässä kirjeessä tarkempia tietoja ja ohjeita uimakouluun osallistuville. Uimakoulusta lähetetään lasku kotiin ilmoittautumiskaavakkeessa olevaan osoitteeseen
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Uimakoulun sisältö
Alkeisopetuksessa pikkualtaassa opetellaan uinnin alkeita: veteen kastautumista, kellumista ja liukumista sekä
pyritään suorittamaan Suomen Hengenpelastusliiton määrittelemä alkeismerkki.
Jatkoryhmässä harjoitellaan muiden uintimerkkien vaatimia taitoja (harrastus-, taito- ja uimakandidaatti-merkki).
Jatkoryhmään pääsemiseen vaaditaan alkeismerkin suorittaminen.
Aikataulu kylittäin:
Uimakoulu 1. 7.-11.6. klo 11.00-12.30, Kirkonkylällä asuville tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
Uimakoulu 2. 14.-18.6. klo 11.00-12.30, Köyhäjoen, Kolan, Vintturin, Tastulan, Jylhän ja Järvelän kyläläisille
tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
Uimakoulu 3. 21.-24.6. klo 11.00-12.45, Salonkylän, Viiperin, Nikulan, Paavolan, Känsälän ja Puumalan kyläläisille tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
Huom! Ma-to pidemmät päivät. Pe 25.6. ei uimakoulua, juhannusaatto.
Kuljetus: Uimakouluihin kuljetus kylittäin.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 516 8404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi

Pyöräilymaaottelu
Kaustisen ja Vetelin kuntien välinen pyöräilymaaottelu alkaa ma 3.5. klo 9.00. Kaustislaiset käyvät merkitsemässä pyöräilysuorituksensa Vetelin liikuntakeskuksen seinällä postilaatikossa olevaan vihkoon. Kilpailu kestää 30.8.
klo 15.00 saakka. Pyöräilysuorituksia voi tehdä useita samalle päivälle. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.
Kelataan porukalla Kaustinen voittoon!
Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.
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Unelmien liikuntapäivä ma 10.5.
Päivä järjestetään tänä vuonna etänä. Ota seurantaan Kaustisen Pohjan-Veikkojen, Kaustisen 4H:n ja Kaustisen
kunnan somekanavat. #KaustisenUnelmienLiikuntapäivä seuraamalla löydät tekemistä ja vinkkejä päivääsi.
Haastamme pitkin talvea ja kevättä jokaisen pitämään huolta itsestään ja kaverista, heräämään ja herättelemään
talviunilta. Tehdään #unelmienliikuntapäivä jälleen yhdessä, jotta jokainen voisi löytää itselleen sopivan ja innostavan tavan liikkua myös poikkeusoloissa!
Inbody-mittaus Urheilutalolla klo 15-17 riskiryhmille ja klo 17-20 muille. Aika mittaukseen varataan sähköpostilla aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Ilmoittautumisessa seuraavat tiedot nimi ja puhelinnumero. Mittaus on maksuton kaikille.

Kesäjooga
Yinjooga maanantaisin 3.–31.5. klo 18.30–20.00. Toukokuun jooga järjestetään netin kautta.
Ilmoittautuminen sähköpostilla aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosite, puhelinnumero ja laskutusosoite. Osallistumismaksu on 18 €/5 osallistumiskertaa. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin, jonka kautta pääset osallistumaan joogaryhmään.
7.6.–26.7. Yinjooga pidetään urheilukentälle. Mikäli sää on hyvä, joogaamme urheilukentällä hyppyrimäen puoleisessa päädyssä. Huonolla säällä jooga urheilutalon isossa salissa. Osallistumismaksu 5 €/kerta.

Seutukunnallinen hiihtokampanja
Kampanjan voitti Lestijärvi ja palkintosukset sai Eino Kangasvieri. Ilpo Kattilakoski ja Ulla Järvelä voittivat seutukunnallisessa kilpailussa elokuvalippuja.

Urheilutalon toiminta jää kesätauolle 30.4.
Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Mikäli
haluat varata tiloja em. aikana, ota yhteyttä KP-V:n toimistoon: p. 040 522 8977 tai veikot@kp-v.fi.

Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura haastavat kaikki suomalaiset kävelemään toukokuussa. Tänä vuonna
tulee kuluneeksi 80 vuotta Maaottelumarssista, johon 1,5 miljoonaa suomalaista aikanaan osallistui. Tapahtuma oli ensimmäinen koko kansalle suunnattu kuntoliikuntatapahtuma ja siihen osallistui 1,5 miljoonaa suomalaista. Siinä kilpailtiin Ruotsia vastaan. Silloin pisteen sai jokainen yli 10-vuotias, joka tietyssä ajassa käveli joko
10 tai 15 km.
Kävelykipinässä ei kävellä Ruotsia eikä kelloa vastaan, ja matkankin saa jokainen valita itse. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kaustisella eläkeyhdistys osallistuu tapahtumaan ti 11.5. klo
10 urheilukentällä.
Osallistu sinäkin tapahtumaan ja pidä kirjaa kävelemistäsi kilometreistä 4.-25.5. välisenä aikana ja palauta suorituslipuke kunnantalon aulassa olevaan palautuslaatikkoon tai pudota se urheilutalolle vapaa-aikasihteerin
ovessa olevaan postiluukkuun 31.5. mennessä.
Lipukkeen voit tulostaa osoitteesta http://bit.ly/Kavelykipina2021 tai leikata seuraavalta sivulta, mutta kävelykerrat ja kilometrit voi kirjata vaikka ruutupaperille. Muista laittaa yhteystietosi mukaan, osallistuneiden kesken arvotaan ostokortteja ja elokuvalippuja.

Nyt on aika tilata kesän viherpalvelutyöntekijät. Tilaamalla työpalvelun 4Hyhdistykseltä, autat meitä työllistämään paikkakunnan nuoria ja tuet samalla myös
paikallista nuorisotyötä! Nuoret voivat leikata nurmikoita, siimata, haravoida tai tehdä muita pihatöitä joko 4H:n tai asiakkaan koneella tai työvälineillä. Kotitalousvähennysmahdollisuus!
Lisätietoja https://kaustinen.4h.fi/palvelut/viheralueiden-hoito/
Voit tilata työpalvelun soittamalla Emilia Känsälä, viheraluevastaava / 040-966 6703
tai Ulla Järvelä, toiminnanjohtaja 040-845 2480
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Leikkaa tästä …………………………………………………………………………………………………….

SUUNNISTUS
Perhonjokilaakson iltarastit alkavat tiistaina 27.4. ja Hippo-perhesuunnistuskoulu toukokuussa
maanantai-iltaisin. Tarkemmat tiedot kotisivuilta veikot.kaustinen.fi ja vetu.sporttisaitti.com/
Joukkue (synt vuosi / ikä)

Harjoitukset

Yhteyshenkilö

Tytöt ja pojat 2014
6–7 vuotta

Su 12.00–13.00

Maria Stenman, 040 865 1526
maria_pu@hotmail.com

Pojat 2012–2013
8–9 vuotta

To 17.00–18.30
su 13.30–15.00

Joona Teirikangas, 040 538 7376
joonas.teirikangas@gmail.com

Pojat 2010–2011
10–11 vuotta

Ti 18.30–20.00
Su 17.00–18.30

Sari Stenman, 050 302 9432
sariste80@gmail.com,

Pojat 2008–2009
12–13 vuotta

Ti 18.30–20.00
To 18.30–20.00

Maria Stenman, 040 865 1526
maria_pu@hotmail.com,

Tytöt 2011-2013
8–10 vuotta

Su 15–17

Päivi Westerholm, 040 733 3222
westerholmpaivi@gmail.com,

Tytöt 2009–2010
11–12 vuotta

Ke 17.00–18.30
Su 17.00–18.30

Markus Palosaari, 040 778 0095
markus.palosaari@kase.fi,

JUOKSUKOULU
Lauantaina 8.5. klo 13-14 alkaa Kaustisen urheilutalon lähimaastossa juoksukoulu vasta-alkajille, joka kokoontuu kesän aikana 10 kertaa. Sovitaan ensimmäisellä kerralla yhteiset tapaamiset. Lenkkeillään yhdessä, tehdään lihaskuntoa unohtamatta lihashuoltoa ja liikkuvuutta, opetellaan juoksutekniikkaa eli harjoitellaan kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Tarkoituksena on aloittaa juoksuharrastus kärsivällisesti ja rauhallisesti. Saat
itsellesi myös juoksuohjelman. Päätavoitteena pidetään Hintrikin lenkkiä. Ohjaajina toimivat Pasi Pesola ja Minna Anttila. Seuran jäsenmaksun maksaneille hinta on 45 € ja ei-jäsenille 60 €.
Ilmoittautuminen sähköpostitse veikot@kp-v.fi ( nimi ja puh.nro) perjantaina 30.4. klo 12 mennessä.
Lisätietoa saat tarvittaessa laittamalla sähköpostia minna.anttila1974@gmail.com
JALKAPALLO
Kelien lämmetessä joukkueet siirtyvät harjoittelemaan ulos. Alla joukkueet, kesän harjoitusajat ja yhteyshenkilö.
Joukkueisiin otetaan aina uusia pelaajia, joten rohkeasti ottamaan yhteyttä ja kysymään lisätietoja!
HAULIKKOAMMUNTA
Kiinnostaako haulikkoampumaharrastuksen aloittaminen, tai haluaisitko vain kokeilla haulikkoammuntaa?
Tervetuloa KP-V:n ampumajaoston järjestämälle ”matalan kynnyksen” ampumavuoroille!
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Vuorot järjestetään toukokuussa kolmena ensimmäisenä maanantaina 3.5., 10.5. ja 17.5. klo 18.00 alkaen.
Tutustumiskäynnit on tarkoitettu uusille/kokemattomille ampujille, jotka eivät ole aiemmin haulikkoammuntaa
kokeilleet eivätkä omista omaa asetta. Myös kokeneemmat ampujat, joilla on jo oma ase voivat tulla kokeilemaan kiekkoammuntaa ohjatusti tai harjoittelumielessä. Ohjaajina/opastajina toimii KP-V:n haulikkoampujia.
Osallistumismaksu 15 € (sis. opastuksen, laina-aseen ja 25 kpl:een sarjan kiekkoja ja panoksia). Omalla
aseella ja panoksilla ampujat 5 €/sarja. Maksut käteisellä, kortilla, e-passilla tai liikuntaseteleillä.
Ennakkoilmoittautuminen vuoroille kunkin vuoron edeltävänä sunnuntaina klo 18.00 mennessä sähköpostilla
pekkapu@gmail.com tai puh./viestillä 040-550 0874
Trap-lajien avoimia yhteisharjoituksia Kruupakan ampumaradalla kolme kertaa viikossa huhtikuun lopusta
alkaen. Harjoitusajat tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-20.00 ja sunnuntaisin klo 12.00-14.00. Tervetuloa!
URHEILUTALON AVAIMET KESÄKAUDELLA
Urheilutalon talvikausi päättyy huhtikuun lopussa ja vakiovuorot päättyvät. Kaikkien tulee kauden päättyessä
palauttaa avaimet KP-V:n toimistoon. Kevään ja kesän osalta vuoroja voi kysellä toimistolta. Talven 2021/2022
vakiovuorot tulevat hakuun elokuussa.

Kaustisen kunta tiedottaa Keskustan osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta Uutelan alueella (MRL 63 §).
Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Suunnittelualueen koko on noin 0,7
km² ja se on pääasiassa asemakaavoitettua asuinaluetta Kaustisen taajaman pohjoisosassa Jylhäntien molemmin puolin.
Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä kaavoitusprosessin ajan Kaustisen kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kaustinen.fi ->
kuulutukset.
--Kaustisen kunta tiedottaa Keskustan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta Virkkala-Järvelä
alueelle (MRL 63 §). Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Suunnittelualue
sijoittuu Kaustisen Virkkalan ja Järvelän kylille keskustaajaman kaakkoisosasta Perhonjoen vartta aina Vetelin
kuntarajalle saakka. Suunnittelualue on n. 3,9 km² ja se muodostuu keskustan eteläosan asemakaavoitetusta
alueesta sekä Järveläntien molemmin puolin olevasta kyläalueesta Perhonjoen itäpuolella.
Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä kaavoitusprosessin ajan Kaustisen kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kaustinen.fi ->
kuulutukset.
--Kaustisen kunta tiedottaa Keskustan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta KeskustaOpistonmäki alueella (MRL 63 §). Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava.
Suunnittelualue sisältää Opistonmäeltä Kaustisen ydinkeskustaan ulottuvan alueen VT13:n länsipuolella, Kappelintien ja VT13:n väliin jäävän osan Kaustisen ydinkeskustaa sekä pientalo- ja peltoalueita Perhonjoen molemmin puolin. Suunnittelualue on n. 1,6 km².
Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä kaavoitusprosessin ajan Kaustisen kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kaustinen.fi ->
kuulutukset.
Kaustisella 19.3.2021
Kunnanhallitus

Uutena rakennustarkastajana on maaliskuussa aloittanut Markus Palosaari. Markus on Kaustisen kunnanvirastolla ma, ke–pe, tiistaisin Vetelissä. Puh. 040 826 2577, markus.palosaari(at)kaustinen.fi
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Kevään 2021 Keräysajankohta on 26.4.–10.5. Ilmoittautuminen viimeistään 16.4. (puh. 06 781 4523)
Maatalouden lajittelu
1. Lajittele muovit
Maatalousmuovia on olemassa monta eri laatua, jokainen muovilaatu tulee lajitella erikseen, jotta muovit voidaan hyötykäyttää. Jos lajittelu tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun paali tai säkki avataan, säästetään sekä aikaa
että rahaa.
2. Käsittele muovit oikein
Käsittele muovi niin, että se pysyy niin kuivana ja puhtaana kuin mahdollista, täten kustannukset pysyvät alhaisina (hintaluokka 1). Muovin seassa ei saa olla vieraita esineitä kuten rautaa, kiviä puuta jne. Muovi, joka käsitellään oikein, pysyy puhtaana ja materiaali voidaan hyötykäyttää mitä suuremmassa määrin.
Maatalousmuovikeräyksen laatuluokkien hinnat
1. Ainoastaan paalimuovia, ei sisällä suurempia määriä rehua, 115 € / 30 min. + alv, (muovi hyötykäyttöön)
2. Paalimuovia, suursäkkejä, AIV-muovia, kartonkia, sekä jonkun verran rehua, 145 € / 30 min. + alv, (vaatii koneellista erottelua, menee hyötykäyttöön)
3. Paalimuovia, AIV-muovia, suursäkkejä, pieniä lannoitesäkkejä, kanistereita, kartonkia, verkkoja, naruja sekä
suurempi määrä rehua, 210 € / 30min. + alv, (menee polttoon)
Suursäkit, verkot ja kanisterit eivät vaikuta hintaluokkaan 1 ja 2 jos ne ovat pakattuna erillisiin suursäkkeihin.
Hintaluokka päätetään noudon yhteydessä.
Ab Ekorosk Oy, Mats Koivusalo, puh. 050 364 8344, mats.koivusalo@ekorosk.fi

Tupailta Kaustisen yksityisteiden tiekunnille
Aika: 22.4.2021 klo 18.00-20.00
Paikka: Kaustisen kunnan virastotalon valtuustosali, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen.
Ilmoittautuminen: 19.4.2021 klo 16 mennessä puh. 040 556 6603 tai marko.noronen@kaustisenseutukunta.fi
Etäosallistuminen: tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-kokouksena. Osallistumislinkin
saa osoitteesta: marko.noronen@kaustisenseutukunta.fi
Aiheena: Yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien avustusten hakeminen, lainsäädännön muutokset,
turvallisuus, tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset asiat.
Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuuden rahoittaa Traficom yhdessä Kaustisen kunnan kanssa.
Tervetuloa!
Mitä mieltä Kaustisesta?
Tervetuloa vastaamaan sähköiseen kyselyyn Kaustisen kunnan asukkaille ja vierailijoille. Kysely avoinna 14.4. 16.5.2021, ja sen voi täyttää myös paperilomakkeella kirjastossa. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä.
Kyselyn löydät verkossa osoitteesta https://forms.office.com/r/zPP6crLEtr
Pääset kyselyyn myös lukemalla oheisen QR-koodin.
Kysely toteutetaan samaan aikaan kaikissa viidessä Kaustisen seudun kunnassa.
Vastaamalla autat kuntia selvittämään asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja vierailijoiden mielipiteitä kunnasta ja sen palveluista, ja lisäksi voit kertoa kunnalle oman
ideasi kunnan kehittämiseen. Jos haluat, voit myös jättää kyselyn lopuksi yhteystietosi arvontaa varten.
Kysely on toteutettu osana KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla -hanketta. Lisätietoja: Tytti Pohjola / tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi
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Kaustinen mukana työllisyyden kuntakokeilussa
Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat ovat mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa osana Kokkolan seudun kuntakokeilua. Kokeilu toteutetaan ajalla 1.3.2021-30.6.2023. Kaustisen seutukunta vastaa jäsenkuntiensa puolesta kuntakokeilun toteuttamisesta. Kaustisen seutukunnan työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun yhteyshenkilönä seutukunnan alueella toimii työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen. Työllisyyskoordinaattori auttaa
kuntakokeilun asiakkaita sekä muita seutukunnan työnhakijoita ja alueen työnantajia kaikissa työnhakuun ja rekrytointiin liittyvissä asioissa. Annan tavoitat puhelimitse, tekstiviestillä tai WhatsApp -viestillä numerosta 040 167
8349, tai sähköpostilla anna.nieminen@kaustisenseutukunta.fi.
Lisätietoa seutukunnan työllisyyspalveluista verkkosivuilta www.kaustisenseutu.fi

Ohjelmassa mm.:
−
−
−
−
−

Soiten kuljetushankinnat
ELYn kuljetushankinnat
Kaustisen seutukunnan alueen suurhankkeiden kuljetukset
SKAL:n puheenvuoro - reilut kuljetukset
"Täydellinen tarjouspyyntö" -työpaja, jossa kuljetusyrittäjät saavat kertoa, mitä tarjouspyynnöissä pitää huomioida.

Ajankohta: 15.4.2021 klo 13–16.
Paikka: Microsoft Teams -verkkowebinaari (linkki toimitetaan ilmoittautuneille).
Ilmoittautuminen osoitteessa www.kyytiin2.fi tai suoraan allekirjoittaneelle:
Tomas Luoma, Kaustisen seutukunta, Kyytiin2 -hanke
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257

Seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa. 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

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu

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

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

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

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

Kaustisen kunta on käynnistänyt kolme erillistä osayleiskaavan päivitystä eri puolilla kuntaa. Suunnittelualueet
ovat KESKUSTA-OPISTONMÄKI, VIRKKALA-JÄRVELÄ sekä UUTELA.

Osayleiskaava on kunnan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen ja
yhteensovittaminen. Osayleiskaavaratkaisulla vaikutetaan siihen, millaisia ko. alueet ovat vuosikymmenten kuluttua. Lisätietoja osayleiskaavojen laadinnasta ja tarkemmat kaavarajaukset saa kunnassa esillä olevista osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.
Osayleiskaavojen laadinta on vielä alkuvaiheessa ja tämän kyselyn kautta suunnittelijat saavat tärkeää tietoa
alueen asukkaiden ja yrittäjien tavoitteista sekä toiveista alueen kehittämiseksi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä kenenkään yksittäinen vastaus tule yleiseen tietoon. Vastata voit joko palauttamalla tämän kyselyn
kuntaan tai kaavakonsultille tai vastaamalla kyselyyn netissä osoitteessa http://bit.ly/Osayleiskaavakysely
Vastaukset tulee toimittaa 14.5.2021 mennessä kuntaan tai sähköpostilla kaustisen.kunta@kaustinen.fi tai kaavakonsultille ville.vihanta@plandea.fi
Lisätietoja kyselystä: tekninen johtaja Ilkka Närhi 040 769 668
Suorat rakennuspaikkatoiveet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ville.vihanta@plandea.fi
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Liitä mukaan karttaote, johon merkitset seuraavat:
- nimi, osoite ja yhteystiedot
- tilannumero
- rakennuspaikat kartalle osoitettuna
- tarvittaessa rakennuspaikoille johtava uusi tieyhteys
Sähköpostin otsikoksi pyydämme laittamaan esim. "Rakennuspaikkatoive - Virkkala-Järvelä"
Kysymykset:
Olen
Olen

 Eläkeläinen  Työelämässä
 Nainen  Mies

 Alle 18-vuotias

 Alle 15-vuotias

Mitä osayleiskaavaa vastaus koskee?

 Keskusta-Opistonmäki

 Uutela

 Järvelä-Virkkala

Miten aluetta tulisi kehittää? Tarvitaanko jonnekin uusia alueita asumiselle? Millaisia rakennuspaikkoja tarvitaan?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mitä liikenneyhteyksiä (myös kevyt liikenne) alueella tulisi kehittää?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Missä sijaitsevat alueen arvokkaimmat luonto- ja virkistyskohteet?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Kerro mielestäsi muistamisen- / huomionarvoiset paikat tai kohteet. Ne voivat olla rakennuksia, puistoja, luontokohteita tai mitä tahansa muita kohteita, jotka mielestäsi ansaitsevat enemmän huomiota, joita pitäisi kehittää tai
jotka pitäisi ehdottomasti säilyttää.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Vapaa sana/toiveet koskien kaavoitusta. Miten esim. aluetta voidaan kehittää asukasviihtyvyyden lisäämiseksi?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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