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).

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 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Raumalta, puh. 050 443 6880
Kaustisella 30.3.2021, Keskusvaalilautakunta

Kunnanvirasto on suljettuna 28.6.–8.8.2021.
Kunnanviraston ollessa suljettuna myöskään kokoustilat eivät ole käytettävissä.
Viralliset kuulutukset ovat nähtävinä kunnan kotisivuilla.
Osastojen mahdollisista päivystyksistä ilmoitetaan kesäkuun tiedotteessa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.4.2021 kaavoitettujen omakotitonttien myymisen 31.12.2021
saakka 1.000 eurolla.
Päätös ei ole vielä lainvoimainen, mutta tontteja voi jo varata ja kauppakirjoja voidaan tehdä sen jälkeen, kun
päätös saavuttaa lainvoiman toukokuun puolivälin jälkeen. Tiedot vapaista tonteista löytyvät kunnan kotisivuilta.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 769 8668, rakennustarkastaja Markus Palosaari, puh.
040 826 2577 ja toimistosihteeri Annika Rauma puh. 050 443 6880.

Kaustisen kunnanvaltuusto on 12.4.2021, § 7, hyväksynyt Uutelan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 133 ja 141–147 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita sekä asemakaavan laajennus tiloja 12:79 ja 23:44. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 98, 99, 133, 141–149 sekä viher- ja
katualuetta.
Hyväksytty asemakaava on nähtävänä kunnan kotisivuilla sekä kunnanviraston teknisessä toimistossa 16.4.–
17.5.2021 välisen ajan.
Kaustisella 16.4.2021, Kunnanhallitus

Kun elämänmeno jo toivottavasti alkaa normalisoitua ja pääsemme järjestämään erittäin tervetulleita tapahtumiakin, on tärkeää tavoittaa alueen ihmiset. Siihen on hyvänä apuna Kaustisen Seutukunnan tapahtumakalenteri https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/. Ilmoittaminen kalenterissa on ilmaista ja tavoittaa ihmisiä laajalta alueelta.

Kiitokset kaikille Kaustisen Marttojen ja Vanhus- ja vammaisneuvoston kuntakeskuksessa järjestämiin siivoustalkoisiin osallistuneille.
Roskat tulivat näpityksi ja kylän ilme parani!
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VUODEN 2021 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2021
Päätukihaku on avattu Vipu-palvelussa. Hakuaika päättyy 15.6.2021.
JATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄTUKIHAUSSA
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa päätukihaussa. Sitoumukset ja
sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan 30.4.2022 asti.
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 15.6.2021
Tukioikeuksia voi hakea varannosta viimeistään 15.6.2021 lomakkeella 289. Hakemus toimitetaan elykeskukseen.
Myöntöperusteet:
− nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävä
− uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden 5 vuoden aikana, maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan v. 2019
− tilusjärjestelyt
− LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssitoumusten päättyminen 1.5.2011 – 15.6.2021
− ympäristötuen 20-vuotisten erityisympäristötukisopimusten päättyminen
− tuomioistuimen päätös tai viranomaisen hallinnollinen määräys
− ylivoimainen este
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2021
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B kuluvalle vuodelle tulee jättää viimeistään 15.6.2021 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa tapauksissa:
− tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia
− päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle
− tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa
Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on hyvä tarkistaa jo nyt, mutta viimeistään päätukihakemuksen jättövaiheessa. Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”. 103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-palvelusta.
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamieheen.
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
Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin mahdollista suorittaa verkkotenttinä osoitteessa www.proagria.fi kirjoittamalla
hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”. Tutkinnon hinta on 50 €. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein.
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Koronaepidemian vuoksi tentin voi suorittaa poikkeuksellisesti myös suullisena puhelintenttinä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä p. 040 521 1735 ProAgria Keski-Pohjanmaa tai p. 040 512 3703 Jouni Huhtala,
jouni.huhtala@proagria.fi
Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa kahden viikon aikana ostohetkestä. Tentin suoritettuasi saat heti
tulokset, oletko suorittanut tentin hyväksytysti vai hylättiinkö suorituksesi. Jos tutkintosi hyväksytään, saat saman
tien käyttöösi tutkintotodistuksen ladattavana pdf-tiedostona suoraan sähköpostiisi. Hylätyn tentin jälkeen sinulla
on kaksi viikkoa aikaa suorittaa tutkinto uudelleen samalla maksulla.
Kasvinsuojelututkinto sisältää seuraavat aiheet:
− kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
− riskien tunnistaminen ja hallinta
− kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
− integroitu kasvinsuojelu
− ruiskujen turvallinen käyttö
− kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
− laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit
− biosidit maataloudessa
Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi verkkomateriaalin avulla, joka löytyy Tukesin
(www.tukes.fi) sivuilta hakusanalla ’kasvinsuojelututkinto’.
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojeluruiskut on testattava kolmen vuoden välein. Aiemmin testaus oli viiden vuoden välein. Jos vanha viiden vuoden testaustodistus on voimassa vielä tänä vuonna, pitää se uusia ennen kuin
viisi vuotta tulee täyteen. Tämän jälkeen alkaa uusi kolmen vuoden testausväli.
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
− Halsua 10.6. klo 9.15 -10.45 Isokarhun varastoalue
− Perho 10.6. klo 12.00 - 14.30, Perhon Mol, hallin edusta
− Veteli 9.6. klo 9.30 - 10.00 SEOn piha
− Veteli 9.6. klo 10.30 - 12.30 Räyringin tanssilavan piha
− Veteli 9.6. klo 14.30 - 14.45 Pulkkisen kylätalo
− Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylmäaseman sorakenttä
− Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
− Kannus 4.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen MOL, konehallin edusta
− Ullava 7.6. klo 14.15-15.00 Monitoimitalon piha, Rahkonen
− Kaustinen 7.6. klo 9.15-14.00 Hankkijan piha
Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv 0 %).
Kasvinsuojeluruiskun testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 16.6. ja 17.6. Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia erillinen testauskäynti tilalle.
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210.
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Poistokirjamyyntiä luvassa (ja tapahtumaakin...!)
Kesäkuussa tiistaista 1.6. alkaen myynnissä on poistettuja kirjoja. Valikoimasta löytyy lehtinippuja, aikuisten romaaneja sekä lasten ja nuorten kirjoja. Lehtiniput 0,50 €/kpl ja kaikenikäisten kirjat 0,20 €/kpl.
Samaan yhteyteen on luvassa myös jonkinlaista tapahtumaa, jonka yksityiskohdat selviävät myöhemmin. Seuratkaahan ilmoittelua kirjaston kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja kauppojen ilmoitustauluilla!
Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa
Käytäthän edelleen maskia asioidessasi kirjastossa. Suosittelemme lainaamista automaattia käyttäen ja mahdollisimman ripeää asiointia; vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin,
mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun.
PlayStation ja pelikoneet ovat jälleen käytettävissä.
Kirjakassipalvelu
Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä
puhelimitse (050 346 5466) tai sähköpostitse (kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi).

Tarkista Soiten tiedote koronarajoituksista ennen toimintaan osallistumista / ilmoittautumista!
Päiväleirit alakouluikäisille
28.6.–2.7. Urheilutalolla klo 9–15
Tämän viikon aiheena on ruoka. Päiväleirin aikana valmistamme osallistujien kanssa yhdessä aamupalan sekä ruuan. Iltapäivisin ohjelmassa mm. pelaamista, askartelua ja retki laavulle sekä keskiviikkona
vierailemme Tastulan leirintäalueelle uimaan (Tastulaan on kuljetus järjestäjän toimesta).
5.–9.7. Urheilutalolla klo 9–15
Tämän viikon aiheena on uiminen. Lähdemme joka päivä klo 9.00 Vetelin uimahallille, jonka jälkeen
osallistujille tarjotaan ruoka. Iltapäivällä leikitään, pelataan erilaisia pelejä sisällä ja ulkona sekä puuhaillaan Urheilutalolla ja sen ympäristössä. Tällä leirillä osallistujan on sitouduttava olemaan koko viikon
ajan, sillä tarkoituksena on, että lapsi suorittaa leirin aikana Suomen Hengenpelastusliiton määrittelemän
alkeismerkin. Alkeismerkin jo suorittaneet lapset uivat ison altaan puolella aikuisen valvonnassa.
Leireille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kuljetuksista leireille huolehtivat vanhemmat.
Osallistumismaksu 20 €/viikko/lapsi. Maksu sisältää ohjelman, ruuat ja vakuutuksen. Päiväleiri järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 15. Lasku lähetetään ilmoittautumiskaavakkeessa olevaan osoitteeseen.
Ilmoittautuminen netissä: http://bit.ly/Paivaleiri_Ruoka ja http://bit.ly/Paivaleiri_Uinti leiriviikkoa edeltävään tiistaihin mennessä.
Huomioitavaa!
− Osallistujien tulee varautua siihen, että toimintaan voi tulla koronaepidemian vuoksi muutoksia.
− Lapselle päivittäin mukaan sekä ulko- että sisäliikuntavarusteet.
Päiväleiritoiminnan järjestävät Kaustisen kunnan vapaa-aikatoimi ja Kaustisen 4H-yhdistys.
Kesäjooga
Yinjoogatunnit 7.6.-26.7. klo 18.30 – 20.00 pidetään pääasiassa ulkona urheilukentällä kuntoportaiden puoleisessa päädyssä. Mikäli sää on alle + 15 tai sateinen, siirrytään joogaamaan Urheilutalon isoon saliin. Pukeudu tunnille lämpimästi, sillä salin ilmastointi tekee tilasta viileän.
Mikäli koronatilanne pahenee ja joudumme siirtymään etäopetukseen, pääset mukaan joogatunneille linkistä:
http://bit.ly/Jooga_Meet
5

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Kasen tapahtumakalenterissa. Myös jälki-ilmoittautuminen on mahdollista.
Laita sähköpostia (nimi ja laskutusosoite) osoitteeseen aija.jarvenpaa@kaustinen.fi, niin pääset mukaan myöhemminkin.
Kesä- heinäkuun joogakerran hinta on 5 €. Ohjaaja pitää kirjaa osallistumisesta ja lähetämme laskun tunneista
jälkikäteen ilmoittautumisessa olleeseen osoitteeseen osallistumiskertojen mukaan. Voit myös tulla paikalle ja
tuoda 5€ / kerta mukanasi (tasaraha mukaan!!) ja antaa ohjaajalle. Tervetuloa joogaamaan!
Lions Clubin omistamalle Roskakallion laavulle retkeilevät huomio!
Urheilukentän ja hiekkakentän välissä olevassa katoksessa on pilkottuja puita, joita voi viedä mukanaan laavulle
makkaranpaistoa varten. Palauta katoksessa oleva puunkantokassi paikoilleen laavuretken jälkeen. Älä sytytä
nuotiota palovaroituksen ollessa voimassa ja huolehdi omalta osaltasi laavun siisteydestä
Urheilutalon toiminta kesällä
Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Urheilutalon normaaliin kesäaikaiseen käyttöön siirrytään koulujen päätyttyä 7.6. alkaen. Mikäli haluat varata tiloja
kesän aikana, ota yhteyttä KP-V:n toimistoon: p. 040 522 8977 tai veikot@kp-v.fi.
Urheilutalon salivuorojen varaaminen
Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata Urheilutalolta vuoron lukuvuodeksi kerrallaan.
Hakemus tehdään kirjallisena elokuun 15. päivään mennessä. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 30.4. Varauslomake
löytyy kunnan nettisivuilta lomakkeet -kohdasta.
Varauslomake palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai
Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuoreen merkintä: "Liikuntavuorojen varaus".

Kaustisen ja Vetelin kuntien välinen pyöräilymaaottelu on alkanut. 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.

Kesäkerhot
Kaustisen 4H-yhdistyksen kesäkerhot ovat koko kesän ajan kokoontuvia 6–12 –
vuotiaille suunnattuja kerhoja, jotka sisältävät muun muassa liikuntaa, leipomista,
askartelua, pihaleikkejä, musiikkia ja muuta hauskaa toimintaa. Kesäkerhojen toiminta pyritään painottamaan suurimmaksi osaksi ulkotiloihin.
Kesäkerhoon osallistuminen vaatii ilmoittautumisen!
Kesäkerhot kokoontuvat seuraavasti:
− Kirkonkylä, Keltainen talo / Pelimannintie 4, maanantaisin klo 10–12, ohjaajana Inka Palola
− Järvelä, Järvelän koulu / Rantatie 51, tiistaisin klo 10–12, ohjaajana Inka Palola
− Köyhäjoki, Mäntymaja / Halsuantie 363, keskiviikkoisin 11–13, ohjaajina Tianna Pajukangas ja Aina Kerola
− Puumala, Puumalan koulu / Kouluntie 60, torstaisin klo 10–12, ohjaajana Iiris Viitanen
− Jylhä, Jylhän kylätalo / Jylhäntie 999, torstaisin klo 13–15, ohjaajana Iiris Viitanen
Ilmoittautumiset osoitteessa: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
Nyt on aika tilata kesän viherpalvelutyöntekijät
Tilaamalla työpalvelun 4H-yhdistykseltä 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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YLEISURHEILUN KESKIVIIKKOKISAT alkavat 9.6. Kaustisen Urheilukentällä.
Ilmoittautumiset alkaen klo 18.30, kilpailut alkavat klo 19.00. Sarjat 5-vuotiaista
alkaen. Osallistuja voi halutessaan ostaa tavoitepassin, osallistumismerkintöjä
keräämällä saa palkintoja.
Nyt eletään toukokuuta ja URHEILUTALON TALVIAJAN VAKIOVUOROT
OVAT PÄÄTTYNEET. Jos haluatte vuoroja käyttöön kesällä (toukokuu-elokuu),
ne tulee varata toimistolta. Kesäajalla tiloista peritään normaalit hinnaston mukaiset vuokrat. Näillä näkymin talo tulee olemaan kiinni muutaman viikon heinäkuussa
MUISTUTUS URHEILUTALON AVAIMISTA, NE PITÄÄ PALAUTTAA!
Toimisto on kesä-elokuussa auki maanantaista torstaihin klo 9.00-15.00, loppuviikon suljettu.
Kotisivultamme https://veikot.kaustinen.fi/ löytyy ajankohtaista tietoa toiminnasta ja mahdolliset poikkeukset toimiston aukioloon.

Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kunnan ympäristölautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.
Ympäristölautakunta on päättänyt suorittaa katselmuksen 20.5.2021. Katselmuskohteina ovat Jylhä, Tastula,
Vintturi, Kola ja Köyhäjoki.
Lisätietoa antavat ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 739 3977 ja Markus Palosaari, puh. 040 826
2577.

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.
Jos haluat, voit myös jättää kyselyn lopuksi yhteystietosi
arvontaa varten.
Lisätietoja:
Tytti Pohjola / tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi
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Vaikka keskikesän koronavirustilanteesta ei vielä voi olla varmaa tietoa, tautimäärien lasku antaa meille toiveita
normaalista kesästä. Festivaalipuiston valmistelut kesän tapahtumia varten käynnistyvät, ja helatorstain aikaan
alueelle pystytetään festivaalitelttoja, jotka ovat loppukevään mm. koulujen opetuskäytössä.
Alueen tulevia kesätapahtumia ovat mm.:
Kaustisen kansanmusiikkijuhlat 12.-18.7.2021, www.kaustinen.net
First Run Rock 27.-28.8.2021, https://www.facebook.com/firstrunrock
Tiedustelut ja varaukset festivaalipuiston käytöstä Kaustisen kunnan tekniseltä toimelta.

Seuraava tiedote ilmestyy kesäkuussa. 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

Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu

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

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

