
   

      

     

Kunnanvirasto on suljettuna 29.6.–8.8.2021 henkilökunnan vuosilomien ajan. Kun-

nanviraston ollessa suljettuna myöskään kokoustilat eivät ole käytettävissä. Kunnan 

kuulutukset ovat nähtävänä kotisivuilla.  

Teknisen toimen palvelut eivät ole käytettävissä / henkilöt tavoitettavissa seuraavina 

ajankohtina: 

 Rakennusvalvonta 19.7.–8.8. 

 Ympäristövalvonta 28.6.–11.8 

 Kiinteistökartoitus 21.–27.6. 

 Tekninen johtaja 28.6.–11.7. sekä 19.7.–8.8. 

 Toimistosihteeri 28.6.–4.7. 

 Kiinteistöhuollon päivystysnumero 24/7, 050 5988 777 

 Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset työajan ulkopuolella 050 478 1470 

Rekipolska  Pasi lomalla 4.–20.6.ja 19.7.–10.8.2021. 

   Vesa lomalla 21.6.–18.7.2021 

Lomituspalvelut  Päivystysnumero 040-584 5449.  

                                      Kunnan väki toivottaa kaikille hyvää kesää! 

Kuntavaalit 2021 toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00–20.00 kunnanviraston kokoustiloissa. 

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 vaa-

lipäivänä. 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 ja hanskoja. Äänestäjä voi käyttää äänestyksessä omaa kynää, musta tai sini-

nen. Kynän jälki ei saa olla sellainen, että se näkyy äänestyslipusta läpi (esim. tussi). 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan 

ohjeiden mukaan. Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yh-

teyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Lääkärin 

määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatauti-

lääkärin lupaa. Puhelinnumero äänestyspaikalle vaalipäivänä on 050 327 4530. 

Lisätietoa vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi sekä 

keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Raumalta, puh. 050 443 6880. 

Kunnanvirasto on suljettuna niin kauan, kun Keski-Pohjanmaa on koronan  

leviämisvaiheessa.  

Henkilöstö on osin etätöissä, joten asiointi puhelimitse tai sähköpostitse. 
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Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.4.2021 kaavoitettujen omakotitonttien myymisen 31.12.2021 

saakka 1.000 eurolla. Tontteihin sisältyy rakentamisvelvoite.  

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.  

Huom! Kunnanvirasto suljettuna 28.6. – 8.8.2021 välisen ajan. 

Kaustisen kunnanvaltuusto hyväksyi Uutelan asemakaavan kokouksessaan 12.4.2021 § 7. 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 133 ja 141–147 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita. Asemakaavan 

laajennus koskee kiinteistöjä 12:79 ja 23:44. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 98, 99, 133 ja 141–149 sekä 

viher- ja katualuetta. 

Päätöksestä ei ole valitettu ja se on saanut lainvoiman 17.5.2021. 

Valtakunnallisesti nykyisistä 38 lomituksen paikallisyksiköstä muodostetaan 12 suurempaa yksikköä. 

Mela on tehnyt päätöksen tulevasta lomituksen vastuukunnasta Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan ete-

läisellä alueella. 

Alue kattaa nykyisten Haapaveden, Kalajoen, Kaustisen, Nivalan, Reisjärven ja Toholammin paikallisyksiköiden 

toiminta-alueet. 

Maan suurin paikallisyksikkö - arviolta 86.000 lomituspäivää vuodessa - aloittaa toimintansa 1.1.2023 vastuukun-

tana Toholammin kunta. 

Yhdistymisen tukemiseksi on käynnistetty/käynnistymässä useita pienryhmiä joissa kehitetään yhteisiä hyviä 

käytäntöjä lomitustoiminnan eri osa-alueille ja kootaan alueellisia tietokantoja yhdisteltäväksi. 

Kaustiselta koko lomituksen hallintohenkilöstö ja JYTY:n pääluottamusmies osallistuu pienryhmätyöskentelyyn. 

– Carita Söderbacka, lomituspalvelupäällikkö – 

Kaustisen kunta vastaanottaa laskut ensisijaisesti sähköisinä. Tiedot sähköisten laskujen lähettämiseksi ovat: 

 OVT-tunnus: 003701789816 

 Verkkolaskuoperaattori: CGI  

 Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 

 Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6 

Laskut tulee toimittaa sähköisinä, mikäli yritys ei ole pien- tai yksinyrittäjä, jonka liikevaihto on alle 10.000 euroa 

vuodessa. 

Paperisina lähetettävät laskut toimitetaan osoitteella: Kaustisen kunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN. 

Laskussa tulee olla viitekohdassa mainittuna tilaajan nimi. Laskuja ei tule lähettää sähköpostilla! 

Jos kunta ostaa palvelua itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö) , on kunnan selvitettävä yrittäjän elä-

kevakuutus ja yrittäjän tulee toimittaa todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus) kunnalle vuosittain. 

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, on itsenäisen yrittäjän otettava 6 kk:n kuluessa yrit-

täjän eläkevakuutus. Yritystoiminnan ollessa vähäistä (Vuonna 2020 työtulo vähemmän kuin 7.958,99 €/v), ei 

henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu JuElin  (Julkinen eläkejärjestelmä) piiriin. 

Jos itsenäisellä yrittäjälle ei ole eläkevakuutusta, kunta maksaa laskutetusta työtä tai palvelusta JuEL -

eläkemaksua. Yrittäjän lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle kunnan palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. 

Yrittäjä toimittaa tässä tapauksessa kunnalle verokortin. 

Huom! Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu JuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin 

ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole. 
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KAUSTINEN–VETELI PYÖRÄILYMAAOTTELU 

2.6. mennessä kaustislaiset ovat käyneet Vetelissä 231 kertaa ja veteliläiset Kaustisen urheilutalolla 359 kertaa. 

Pyöräilyaikaa on ti 31.8.2021 klo 15.00 saakka ja suorituksia voi tehdä useampia samalle päivälle.  Huolehdi, 

että sinulla on voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus pyöräilemään lähtiessäsi.  

Osallistujien kesken arvotaan ostokortteja, KuntoFarmin kuntosalikortteja ja elokuvalippuja. Nyt on korkea aika 

kaivaa pyörä varastosta ja suunnata nokka kohti Veteliä ja liikuntakeskuksen seinustalla olevaa pyöräilyvihkoa! 

TOIMINNALLINEN ILTAPÄIVÄ ISOVANHEMMILLE JA LAPSILLE 

Ma 21.6 klo 16–18 urheilukentän alueella erilaisia toimintapisteitä: hevosenkengän-, saappaan- ja sentinheittoa, 

suunnistusta, bocciaa sekä mehua ja makkaranpaistoa Leijonien laavulla. 

Tapahtuma on ilmainen. Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan, siitä ilmoitetaan Kasen tapahtumakalenterissa. 

Tapahtuman järjestelyissä mukana Perhonjokilaakson retkeilijät, Tuu yhesä -hanke, KP-V, 4H-yhdistys ja vapaa-

aikatoimi.  

MUUTOKSIA UIMAKOULUIHIN 

Jouduimme koronatilanteen vuoksi perumaan suunnittelemamme uimakoulut, koska sisätiloissa järjestettävään 

toimintaan sallittu osallistujamäärä on uimakouluryhmille aivan liian pieni. Tästä syystä aikaisemmat uimakouluil-

moittautumiset eivät ole enää voimassa, sillä jatkoryhmiä merkkien suorittamiseen ei voida koronarajoitusten 

takia järjestää. 

Mikäli koronarajoitukset sallivat, pyrimme järjestämään uimakoulut uimataidottomille lapsille kesä-heinäkuun ai-

kana. Uimakouluun voivat osallistua kaikki viisi vuotta täyttäneet (syksyllä eskarin aloittavat) lapset.  

Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa http://bit.ly/Uimakoulu  

Huomio! Jokaisesta osallistujasta on täytettävä oma lomake.  

Uimakoulumaksu: 45 € / oppilas. Jos perheestä osallistuu useampi henkilö, on maksu seuraavilta 30 € / osallis-

tuja. Maksu sisältää uimahallimaksun, vakuutuksen Kaustisella asuville lapsille, kuljetuksen ja opetuksen. 

1. Uimakoulu kylittäin: 

Uimakoulu 1   21.–24.6. klo 11.00–12.45 

Salonkylän, Viiperin, Nikulan, Paavolan, Känsälän ja Puumalan kyläläisille tarkoitettu alkeisryhmä.  

Huom! Ma-to pidemmät päivät. Pe 25.6. ei uimakoulua, juhannusaatto. 

Uimakoulu 2   12.–16.7. klo 9.00–10.30 

Köyhäjoen, Kolan, Vintturin, Tastulan, Jylhän ja Järvelän kyläläisille tarkoitettu alkeisryhmä.   

Uimakoulu 3    12.–16.7. klo 10.30–12.00 

Kirkonkylällä asuville tarkoitettu alkeisryhmä. 

 

Tarkista Soiten tiedote koronarajoituksista ennen 

toimintaan osallistumista / ilmoittautumista!   

Kesäkuun alusta lähtien kokeilualueen asiakkaat voivat ottaa yhteyttä työllistymiseensä liittyvissä asioissa suo-

raan alueelliseen palvelunumeroon valtakunnallisten numeroiden lisäksi. Tällä hetkellä suosittelemme asioimaan 

ensisijaisesti etäyhteyksien kautta tai ajanvarauksella. Kokkolan seudun kuntakokeilun alueellinen palvelunume-

ro on 06-828 9800.  Numero palvelee ti-to klo 9-12 ja 13-15  ja 1.7 lähtien ma-ke klo 9-12 ja 13-15. Linkki yh-

teystietosivulle: https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/kokkolan-

seudun-kuntakokeilun-toimipaikat/ 

http://bit.ly/Uimakoulu
https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/kokkolan-seudun-kuntakokeilun-toimipaikat/
https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/kokkolan-seudun-kuntakokeilun-toimipaikat/
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2. Kesän lisäuimakoulut A ja B 19.-23.7 

Edellisten uimakoulujen lisäksi järjestämme 19.-23.7. kaksi alkeisryhmää, joihin ei järjestetä kuljetusta, vaan jo-

kainen tuo osallistujat Vetelin uimahallille itse.  

Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa http://dy.fi/rcl  

Huomio! Jokaisesta osallistujasta on täytettävä oma lomake. Uimakoulumaksu: 30 € / oppilas. 

Uimakoulu A klo 9.00-10.30   

Uimakoulu B klo 10.30-12.00  

Kaikki lasten uimakoulut toteutetaan Kaustisen 4H-yhdistyksen kanssa. 

Uimakoulu aikuisille uimataidottomille Vetelin uimahallissa 19.–23.7. klo 18–19 

Jos kaipaat rohkaisua ja neuvoja uimataidon hankkimiseen, on tämä uimakoulu juuri sinua varten. Uimakoulussa 

lähdetään etenemään ihan uinnin alkeista. Sinun ei tarvitse osata lainkaan uida osallistuaksesi tähän uimakou-

luun. Hinta 30 €.  

Ilmoittautumiset 14.7. mennessä Vetelin uimahallille sähköpostilla osoitteeseen vetlii@veteli.fi. 

NUORTENILLAT HEINÄKUUSSA 

Urhiksen kesänuokat 7.-16.7. keskiviikkona ja perjantaina. Pienemmät nuoret klo 17–19 ja isommat 19–23.  

Tarjolla pizzaa, lättyjä, pannareita tai leivonnaisia, mehua, kaffia ym. hyvää. 

LANIT 

Urheilutalolla pe 23.7 klo 20.00 jatkuen yli yön lauantaiaamuun klo 10 saakka. Ilmoittaudu Leilalle tekstiviestillä 

numeroon 050 5311 670.  

Ota mukaasi oma kone (pleikkari, x-box tms.), niihin kuuluvat piuhat, evästä, makuupussi tai peitto ja tyyny. 

Myös vanhemman kirjallinen lupa laneihin osallistumiseen tarvitaan. Tuothan sen tullessasi Leilalle! Ohjaajana 

Leila Aho ja kumppanit. 

KESÄJOOGA 

Yinjoogatunnit 7.6.–26.7. klo 18.30–20.00 pidetään pääasiassa ulkona urheilukentällä kuntoportaiden puoleises-

sa päädyssä. Mikäli sää on alle +15 tai sateinen, siirrytään joogaamaan Urheilutalon isoon saliin. Pukeudu tun-

nille lämpimästi, sillä salin ilmastointi tekee tilasta viileän.  

Mikäli koronatilanne pahenee ja joudumme siirtymään etäopetukseen, pääset mukaan joogatunneille linkistä 

http://bit.ly/Jooga_Meet  

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Kasen tapahtumakalenterissa. Myös jälki-ilmoittautuminen mahdollista. 

Laita sähköpostia osoitteeseen (nimi ja laskutusosoite) aija.jarvenpaa@kaustinen.fi, niin pääset mukaan myö-

hemminkin. 

Joogakerran hinta on 5 €. Ohjaaja pitää kirjaa osallistumisesta ja lähetämme laskun tunneista jälkikäteen ilmoit-

tautumisessa olleeseen osoitteeseen osallistumiskertojen mukaan. Voit myös tulla paikalle ja tuoda ohjaajalle  

5 € / kerta (tasaraha mukaan!). Tervetuloa joogaamaan! 

UNOHTUNEITA VAATTEITA URHEILUTALOLLA 

Alakerran käytävällä on laatikoita, joihin on kerätty urheilutalolle unohtuneita vaatteita, juomapulloja yms. urhei-

luun liittyvää. Käythän noutamassa omasi 30.6. mennessä! Noutamattomat tavarat ja vaatteet hävitetään. 

URHEILUTALON TILOJEN VARAAMINEN SYKSYLLE 2021 JA KEVÄÄLLE 2022 

Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata vuoron urheilutalolta 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: Kausti-

sen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 

Kaustinen. Kuoreen merkintä: "Liikuntavuorojen varaus". 

Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta:  

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 5168 404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. 

http://dy.fi/rcl
http://bit.ly/Jooga_Meet
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Kirjaston aukioloajat 1.6.-31.8.2021 

 ma-ke 12–18  

 to 9–16  

 pe 12–16  

 

 

 

 

Aukioloajan poikkeukset  

− Kirjaston kesäsulku 5.–25.7. Omatoimi käytössä normaalisti klo 7–22 kirjaston sulkuviikoilla 27 ja 29.   

− Sekä kirjasto että omatoimi kokonaan suljettuna huoltotoimenpiteiden vuoksi viikon 28 eli 12.–18.7.  

Käy tekemässä omatoimisopimus kirjastossa ennen kirjaston kesäsulkua, ja pääset kirjastoon oman aikataulusi 

mukaan päivittäin klo 7–22 (poikkeuksena viikko 28).  

Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa   

Koronatilanne elää koko ajan ja me sen mukana; siispä myös nämä ohjeistukset voivat muuttua.  

Käytäthän edelleen maskia asioidessasi kirjastossa. Suosittelemme lainaamista automaattia käyttäen ja mahdol-

lisimman ripeää asiointia; vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä päivittäin klo 7–22, joten voit asi-

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

Edellisestä kuntatiedotteesta poiketen, kirjaston poistomyyntitapahtuma siirtyy kesäkuulta myöhemmäksi alueen 

koronatilanteen vuoksi.   

Kirjakassipalvelu   

Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä 

puhelimitse 050 346 5466 tai sähköpostitse kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi.  

Elokuussa kirjastossa esillä Heli Rahusen valokuvanäyttely.  

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten sijoituspäätökset ovat työn alla, mutta viivästyneet normaalista. Päätökset 

lähetetään perheille tiedoksi sähköisesti. Pyydämme malttia ja kärsivällisyyttä. Mikäli olette sallineet sähköposti-

muistutusten lähettämisen, saatte sähköpostiviestin kun viranhaltijapäätös on luettavissa eDaisyssa osoitteessa 

https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy    

– Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja – 

Kirjaston aukioloaikoihin voi tulla alueen koronatilanteen mukaisia muutoksia, 

joten seuraathan ilmoittelua kirjaston sosiaalisessa mediassa:  

Facebookissa Kaustisen kirjasto, Instagramissa @kaustisenkirjasto, Twitterissä 

@kaustisenkirjat tai kotisivuilla: https://kirjasto.kaustinen.fi.  

https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
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KESÄJUMPPAA ULKONA torstaisin 10.6.–15.7. klo. 18–19 vaihtuvilla paikoilla ja ohjaajilla. Ohjelmassa kah-

vakuulaa, treeniä urheilukentän kuntoiluvälineillä sekä perusjumppaa. Aloitus 10.6. urheilukentän kuntoiluväli-

neillä (kentän laidalla, pururadan alkupäässä). Hinta 5 €/kerta maksetaan seuran tilille. Lisätietoja ja tarkemmat 

tuokiokuvaukset kotisivuilla ja Naisvoimistelijoiden somessa. Huomioithan ajankohtaiset rajoitukset sekä ko-

ronaohjeet.  

AAMU-/PÄIVÄTREENIT alkavat 16.6.2021 ja jatkuvat koulujen alkuun saakka. Paikkana urheilukenttä ja lähi-

alueet. Sateen tai kovan helteen sattuessa treenataan Urheilutalolla. Teemoina mm. liikkuvuus, voima ja kehon-

hallinta. Harjoitukset laaditaan niin, että ne tukevat yleisesti kaikkien lajien harjoittelua ja soveltuvat myös ihan 

omaksi iloksi liikkuville. Ohjaajana kesätyöntekijämme Julia Kivinen. Nämä treenit ovat kaikille avoimia ja mak-

suttomia.  

  Maanantai   klo 8.00–9.00   aikuiset 

  Torstai   klo 13.00–14.00   2005–2007 syntyneet 

  Torstai   klo 14.30–15.30  2008–2011 syntyneet 

YLEISURHEILUN NESTE-KISAT alkavat 9.6  ja 16.6 omatoimikilpailuina. Omatoimikilpailuista saa merkinnän 

tavoitepassiin noudattamalla kilpailuohjeita. Kilpailuohjeet sekä tavoitepassin tilauslomake löytyvät seuran koti-

sivuilta sekä Facebookista KP-V Yleisurheilu -ryhmästä. 23.6. ja 21.7. sekä 4.8. kilpailut järjestetään Vetelin 

urheilukentällä. Muut kisat normaalisti Kaustisen kentällä.  

HIPPO-PERHESUUNNISTUSKOULU jatkuu, kun se on rajoitusten puitteissa mahdollista. Tiedotamme asiasta 

kotisivuilla ja Facebookissa. 

Noudatamme kaikessa toiminnassa voimassa olevia kokoontumissuosituksia sekä hygieniaohjeita. Toimintaan 

voi tulla nopeastikin muutoksia, jos epidemian tilanne ja rajoitukset alueella muuttuvat. Ajankohtaiset tiedotteet 

veikot.kaustinen.fi 

Toimisto avoinna kesäajan ma–to klo 9–15 

toimisto: 040 522 8977, veikot@kp-v.fi 

kesätyöntekijä: 040 321 1867, veikot.ilmot@kaustinen.fi 

Oletko jo tutustunut Arviitiin?   

https://www.arviiti.fi/ 

Arviiti on kotikuntamme historiallinen tietokan-

ta. Se pitää sisällään monenlaisia tarinoita, 

ihmisten esittelyjä ja kaustislaisia juttuja enti-

sestä elämästä. Arviiti sisältää myös vanhoja 

haastattelunauhoja, joita tallennettiin 1970-

luvulla. Nauhat ovat hyvälaatuisia ja tuovat 

esiin myös murteemme erikoispiirteitä.  

Muita videoitakin löytyy. 

Arviiti on jatkuvasti täydentyvä tietokanta. Niinpä siellä kannattaa vierailla säännöllisesti ja katsoa, mitä uutta 

kenties on saatu taas tallennetuksi. Tuoreimpia tarinoita on esimerkiksi henkilökuva Elina Haglundista, uupumat-

tomasta kotiseutuihmisestä Kaustisella. Myös elokuvateatteri Kinon historiaa on Arvitissa. 

Kuka tahansa, joka arvelee esimerkiksi oman sukulaisensa tarinan kiinnostavan kaustislaisia, voi tarjota aineis-

toa Arviitiin. Kaustisella on lukuisia yhdistyksiä, joiden aktiivista toimintaa ennen ja nyt kannattaa tuoda esiin. 

Siis, kaustislaiset yhdistykset voivat esitellä toimintaansa Arviitissa. Otamme vastaan myös historiallisia doku-

mentteja ja valokuvia. 

Arviiti ry on yhdistys, joka ottaa jäsenekseen kaustislaisia yksityisiä kansalaisia, myös ulkokaustislaisia sekä yh-

distyksiä ja yrityksiä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Taina Lehtonen. Häneen voi ottaa yhteyttä säh-

köpostilla taina.lehtonen@kaustinen.fi. Aineistoa voi toimittaa  myös Arviitin päätoimittajalle Pekka Kivelälle stor-

kivi@gmail.com. 

https://www.arviiti.fi/
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Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 

alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli,  

kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.  

 
Ilmoita majoituspalvelustasi 

Alueemme majoitustilan tarve kasvaa suurten hankkeiden (mm. Lestijärven tuulivoimahan-

ke) seurauksena. Tarvetta tulee todennäköisesti olemaan erilaiselle lyhytkestoiselle majoi-

tukselle (viikoista kuukausiin), ja myös hyväkuntoiset mökit, omakotitalot ja asunnot voivat 

kiinnostaa alueelle tulevia työmatkaajia. Onko sinun hallinnassasi tällaista majoitusta 

(asuntoa, omakotitaloa tai mökkiä), ja olisitko kiinnostunut vuokraamaan sitä? 

Voit ilmoittaa huoneiston, asunnon tai mökin sähköisessä KASE Suurhanketoimiston palve-

lussa osoitteessa: www.kaustisenseutu.fi/suurhanketoimisto/ ja siellä linkki ”Ilmoita majoi-

tuksesta tästä” 

Mahdollinen vuokraustarve alkaa talven/kevään 2022 aikana. Kaustisen seutukunta kerää 

tietoja ja välittää niitä keskitetysti hankkeiden urakoitsijoille, eikä toimi vuokraustoiminnan 

välittäjänä. 

Lisätietoja: Timo Pärkkä, p. 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi 

 

Kustannustuen kolmas hakukierros on avoinna!  

Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021.  Tuen hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15. 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden 

1. liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden  

2. yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia eli palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja mene-

tyksiä, joita on vaikea sopeuttaa, vähintään 2000 euroa  

HUOM!  

3. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen sum-

man.  

4. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönne-

tään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.  

Lisätietoja ja apua tuen hakemiseen saat Kaustisen seutukunnasta: 

 Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154, erkki.laide(at)kaustisenseutukunta.fi 

 Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538, jarmo.finnila(at)kaustisenseutukunta.fi 

 

Kulukuri.com –liikennepalvelusivusto on avattu! 

Tutustu Kulukuri.com -verkkosivustoon. Kulukuri-palvelu kokoaa yhteen paikkaan kaikki 

Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden liikkumispalvelut. Palvelusta löytyy mm. sote-

kuljetukset, joukkoliikenne, alueen taksit ja kuljetusyritykset sekä ajankohtaiset liikenneolo-

suhteet. Löydät aina hyvää tietoa liikkumisesi tueksi liikennesäästä aikatauluihin. 

Lisätietoja: Tomas Luoma, p. 040 142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 

Kulukuri-palvelu on toteutettu osana Kyytiin2 -hanketta. Hanketta rahoittavat Keski-

Pohjanmaan liitto, Kaustisen seutukunta, Perhon kunta ja Kannuksen kaupunki. 

 

 

http://www.kaustisenseutu.fi/suurhanketoimisto/
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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 elokuussa. 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 

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 

Joulukuu  8.12.2021 klo 15.00  15.12.2021 

Pauanne elää! on festivaaliviikolla järjestettävä teatteriesitys ja tapahtuma, joka paneutuu Kaustisen Puhkionkal-

liolla sijaitsevan, osittain lahonneen ja palaneen, Pauanteen kohtaloon. 

Pauanne oli vuosina 1983-1992 toiminut vaihtoehtokulttuurikeskus, jonka tarkoituksena oli tuoda kansanparanta-

jat, muusikot, käsityöläiset ja taiteilijat yhteen sekä  jakaa tietoa, taitoja ja toimitiloja kiinnostuneille. Kalevaisesta 

mytologiasta inspiroituneet rakennukset edustavat orgaanista arkkitehtuuria parhaimmillaan, ja ne on toteutettu 

perinteisin rakennusmenetelmin. 

Pauanne elää! -teatteriesityksessä Pauanteen aikainen toiminta herää eloon ja tähän päivään – autenttisella 

paikalla ja liki kolmekymmentä vuotta tyhjillään olleissa rakennuksissa. 

Teatteriesitys on Pauanteen historiaa ja tapahtumia käsittelevä kiertokävelyesitys, joten laitathan hyvät kengät 

jalkaan. Puhkionkallion karussa maastossa kulkeva esitys ei valitettavasti ole esteetön. 

Näytökset: 

 Ti 13.7. klo 15  Ti 13.7. klo 18  To 15.7. klo 15 

 Pe 16.7. klo 15  Pe 16.7. klo 18  La 17.7. klo 15 

Esityksen kesto n. tunnin. Kierros lähtee Pauanteentien päästä parkkipaikalta ja päättyy Puhtaan järjen kritiikin 

baariin. 

Liput 25 € + palvelumaksu 

Alennuslippu 12 € + palvelumaksu (opiskelijat, eläkeläiset, lapset 5-15 v.,  

varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat, työttömät) 

Tukilippu 40 € + palvelumaksu. 

Liput myy www.lipputoimisto.fi ja www.lippu.fi. 

Luvassa myös työpajoja ja konsertteja. 

Lisätietoja www.pauanneelaa.fi 

http://www.pauanneelaa.fi

