
   

Kuntatiedote 9/2021      Lokakuu 

Omakotitonttikampanja  31.12.2021 saakka 

Hallinto– ja kehittämispalvelut 

OMAKOTITONTTIKAMPANJA 31.12.2021 SAAKKA 

Kaikki valmiiksi kaavoitetut omakotitontit myydään 1.000 

€:lla, kun kauppakirja allekirjoitetaan 31.12.2021 mennessä. 

Huom! Kampanja ei koske Uutelan alueella seuraavien kort-

teleiden tontteja: 133, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 98, 99. 

 

Lisätietoja www.kaustinen.fi sekä tekninen johtaja Ilkka När-

hi puh. 040  769 8668 ja toimistosihteeri Annika Rauma 

puh. 050 4436 880. 

 

Näy ja näe liikenteessä 

Siirrymme yhä nopeammin kohti vuoden pimeintä aikaa, joten liikenteessä kannattaa näyttää loistavalta. Heijas-
tin auttaa näkymään liikenteessä ja esimerkiksi autoilijaa näkemään hämärässä kulkevan kävelijän. Kohtaamisti-
lanteessa lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä, 
kun jalankulkijan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä - siis seitsemän kertaa kauempaa! Heijastin on 
tarpeen myös valaistussa taajamassakin: esimerkiksi katu- ja mainosvalot sekä puiden ja pensaiden varjot han-
kaloittavat havainnointia. Pimeä vuodenaika vaatii toimenpiteitä myös auton kuljettajalta. Tehokkain lääke näke-
miseen on nopeuden alentaminen. Jo pienempikin nopeuden alentaminen antaa kuljettajalle lisäaikaa havainto-
jen tekoon ja jättää pelivaraa pysäyttää auto tiukoissakin paikoissa. Erittäin tärkeää tämä on taajamissa, joissa 
liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä, ja alueilla, joissa on paljon suojateitä. 
 
Pidä nopeutesi kurissa ja varaudu liukkaisiin 
 
Sään viiletessä liukkaat kelit haastavat jälleen tielläliikkujia. Erityisesti musta jää yllättää kuljettajan helposti, sillä 
se on hyvin liukasta ja hankala havaita. Mustaa jäätä saattaa syntyä, vaikka lämpötila olisikin plussan puolella. 
Turvaväli tuo lisää pelivaraa, oikea tilannenopeus turvaa pidon ja talvirenkaat kannattaa vaihtaa kun on sen aika. 
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli keli sitä edellyttää. Kuljettaja on vas-
tuussa siitä, että autossa on olosuhteiden mukaiset renkaat. 

Liikenneturvallisuus työryhmä tiedottaa 
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Syyslomaviikon tapahtumia 

Pyrkimyksenämme on edistää jo olemassa olevien sähköisten palvelujen käyttöä. 
 
6.10. - 15.11.2021 välisenä aikana e-laskun tilanneiden kesken arvomme pieniä tuotepalkintoja. 
 

Palvelujen sähköistämisen edistäminen / vaihda paperilasku e-laskuun 

 
Lauantai 16.10. klo 10 -18 - sunnuntai 17.10. klo 9 -16   
 
Köysitoiminnanohjaaja-koulutus KTO 1 
 
Pääsyvaatimukset:   

• Normaali terveys  
• 16 vuoden ikä  
• Alle 18-vuotiaalla oltava holhoojan suostumus kurssille osallistumiseen  
• Kurssin kesto: 2 päivää  

 
Kurssin hinta: 180 €, Sisältää välineet, materiaalin sekä kurssitodistuksen.  
 
KTO moduuli 1-kurssille voit tulla, vaikka et olisi koskaan kiipeilyä harrastanut. Kurssi on tarkoitettu myös kiipei-
lyn harrastajille, kokenutkin harrastaja saa kurssilla tietoa uusista välineitä ja turvallisista toimintatavoista. Kurs-
silla käydään läpi sisäseinä- ja kalliokiipeilyn perusteet: varusteet, solmut, varmistaminen, laskeutuminen ja ylä-
köysipaikan rakentaminen sekä turvallisuusajattelu. Moduulin tavoitteena on antaa kurssilaiselle turvalliset toi-
mintatavat ja riittävä ymmärtämys kiipeilyyn liittyvissä asioissa, jotta omatoiminen harrastaminen turvallisesti 
olisi mahdollista. KTO 1 on perusta ohjaajakoulutukseen ja se on vaatimuksena KTO 2-kurssille osallistumi-
seen. Omia kiipeilyvälineitä ei kurssilla tarvita, jos omistaa kiipeilytossut ja valjaat, niin ne kannattaa ottaa mu-
kaan kurssille. Koulutuksen järjestää SKIL - Suomen Kiipeilyliitto ry. Mukana koulutusta mahdollistamassa on 
Kaustisen kunta.  
 
Ilmoittautuminen:  
 
Osallistujamaksimi on 16 henkilöä. Ennakkoilmoittautumaan pääset Kaustisen 4H:n nettisivujen kautta https://
kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kurssit-ja-koulutukset/ . Täytettyäsi lomakkeen, lähetämme sinulle sähköpostit-
se tilinumeromme, johon maksat kurssin etukäteen. Paikkasi kurssilla varmistuu sen myötä, kun maksat kurs-
sin.   Huomioithan, että asiakasryhmien itsenäistä kiipeilyttämistä varten tarvitset KTO 1- ja KTO 2-moduulit, 
sekä hyväksytysti läpäistyn KTO-kokeen. Pyrimme siihen, että saisimme järjestettyä myös KTO 2-koulutuksen 
myöhemmin.  
 
Maanantai 18.10.  
 
Joukkuepelejä (sähly, nerf, kaupunkisota) Urheilutalon salissa klo 12 - 15. 1 h/laji. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton.  
 
Tiistai 19.10.  
 
Kortti- ja korukurssi klo 10 - 17 Urheilutalon yläaulassa. Niina Tiala ohjaa korttien tekoa, Tanja Valtonen korujen 
valmistusta. Kurssi on maksuton, mutta varaa mukaasi rahaa materiaaleja varten. Omat eväät mukaan. Ei en-
nakkoilmoittautumista.  
 
Jousiammuntavuoro klo 17 - 20 Urheilutalon juoksusuoralla, ohjaajana Atte Karvonen. Tule kun sinulle sopii. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Maksuton.  
 
Keskiviikko 20.10. 
 
Airsoft-turnaus klo 12 - 15 Halsualla Meriläisen montussa. Mehu ja makkaratarjoilu. Laina-aseita ja maske-
ja löytyy muutama. Omat kyydit. Ei ennakkoilmoittautumista.  
 
Nuortenillat  
 
Keskiviikkona 20.10. alakouluikäiset klo 17 - 19, yläkoulu ja sitä vanhemmat klo 19 - 22. Ohjelmassa pientä ki-
sailua. 

Sivistyspalvelut 
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Perjantaina 22.10. alakouluikäiset klo 17 - 19, yläkoulu ja sitä vanhemmat klo 19 - 23. Ohjelmassa mm. pakope-
li, popparitarjoilu ja oleilua. Tervetuloa!  
 
Torstai 21.10. ja perjantai 22.10. klo 10 -13  
 
Safkasankarit -leiri   
 
Torstai klo 10 - 13 yläkoulun opetuskeittiössä ja perjantai klo 10 - 13 Keltaisella talolla. Ruoka on erinomainen 
tapa tutustua kulttuureihin, vieraisiin tapoihin ja tarinoihin. Meillä kaikilla on omat kulttuuriset juuret, tavat, rituaa-
lit, maut ja arvostavamme asiat, joista maapallon värikkyys ja erityisyys syntyvät.  
 
Safkasankarit -päiväleiri on ilmainen leiri. jolla kokataan herkkuja maailman eri kulttuureista. Ilmoittautuminen 
4H:n nettisivujen kautta https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kurssit-ja-koulutukset/ 
  
Syyslomaviikon tapahtumat toteutetaan Kaustisen kunnan ja 4H:n yhteistyönä.  

Kuka kulkee pisimmälle ? -kuntohaaste 

Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet sekä Perhon kunta järjestävät yhdessä kilpailun siitä, mikä 
kunta liikkuu pisimmälle. Kilpailun aikaväli on 18.10. - 14.11.   Kaikenlaiset liikuntamuodot (hyötyliikunta, lihas-
kuntoilu, kestävyysliikunta ja urheilu) hyväksytään. Osallistua voit siis vaikkapa haravoimalla lehtiä pihaltasi, pyö-
räilemällä työpaikallesi, tai kuntosalilla painoja nostelemalla. Kaikenlainen liikunta lasketaan. Osallistujakorttiin 
merkitään liikuntasuoritukseen käytetty aika, josta vapaa-aikatoimet myöhemmin laskevat miten pitkälle liikun-
taan käytetyllä ajalla olisi keskiverto aikuinen kulkeutunut (Keskiverto aikuinen liikkuu tuntiin n. 5,4 km matkan.) 
Katsotaan mikä kunta pääsee pisimmälle! 
  
Vapaa-aikatoimet arpovat kaikkien osallistuneiden kesken Polar Unite -urheilukellon (arvo n. 120 €). Lisäksi va-
paa-aikatoimet palkitsevat kolme oman kuntansa osallistujaa. Osallistujakortin voit noutaa kunnantalon aulassa 
olevalta lomakeseinustalta tai urheilutalon aulan kahvion tiskiltä.  
 
Palauta lomake täytettynä 22.11. mennessä kunnantoimiston aulassa olevaan palautuslaatikkoon tai Urheilu-
talolle vapaa-aikatoimiston ovessa olevaan postiluukkuun.  Hyvää ja liikunnallista syksyä kaikille!  
 
Kuka kulkee pisimmälle? - kuntohaaste  
 
Nimi:__________________________________________________________ 
Osoite:________________________________________________________ 
Puh: __________________________________________________________ 
  

Pvm Suoritus (aika) Pvm Suoritus (aika) Pvm Suoritus (aika) 

18.10.  28.10.  7.11.  

19.10.  29.10.  8.11.  

20.10.  30.10.  9.11.  

21.10.  31.10.  10.11.  

22.10.  1.11.  11.11.  

23.10.  2.11.  12.11.  

24.10.  3.11.  13.11.  

25.10.  4.11.  14.11.  

26.10.  5.11.    

27.10.  6.11.    
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Kaustisen kunnan katuvalojen huolto on ulkoistettu ja huoltoyhtiö käy Kaustisella tarpeen mukaan muutaman 
viikon välein. Huoltotoimenpiteitä varten tekninen toimi pyytää toimittamaan tietoja esim. palaneista katuvalois-
ta, jotta huoltokäyntien aikana saadaan korjattua kaikki viat. 
  
Tiedot voi toimittaa sähköpostilla tai puhelimitse ilkka.narhi@kaustinen.fi, puh. 040 769 8668 

Tekniset palvelut 

Käytöstä poistetut sakokaivot 

Tekniselle toimelle on tullut vesihuollon asiakkailta ilmoituksia, että heidän omakotitalokiinteistönsä on aikoi-
naan liitetty kunnalliseen jätevesiviemäriin mutta vanhat sakokaivot ovat kuitenkin käytössä. 
 
Tämän johdosta tekninen toimi pyytää tilanteen kartoittamiseksi ilmoittamaan, mikäli vesihuollon asiakas on 
kytketty jätevesiviemäriin, mutta sakokaivoja ei ole ohitettu ja sakokaivoja joudutaan tyhjennyttämään. 
 
Ilmoituksen voi toimittaa tekniselle johtajalle sähköpostitse ilkka.narhi(at)kaustinen.fi tai  
puhelimitse.040 769 8668. 
 

Katuvalot 

Kirjasto 

Poistokirjamarkkinat 
Kirjapoistot ovat meneillään ja tarjolle tulee koko ajan uusia poistokirjoja edulliseen hintaan. Hinnat: kirjat 0,20 
€/kpl, tai niin paljon kuin jaksat kantaa/kassiin mahtuu 2 €. Lehtiniput 0,50 €. Tule tekemään löytöjä! 
 
Pekka Kivelä kertoo kirjastaan ti 2.11. klo 18 
Pekka Kivelä esittelee kirjoittamaansa kirjaa Perintöni Kaustinen – Kotiseutulukemista nuorille ja lapsille ti 
2.11. 2021 klo 18.00. Kirjan on kuvittanut taideopiskelija Anni Keskipoikela. Kirjaa voi kuvailla ylisukupolvisek-
si, jota voi lukea useampi sukupolvi niin yhdessä kuin erikseenkin. Kirjaa voi ostaa paikan päältä. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 
 
Kirjastoon naamiaisasussa pe 5.11. 
Vietämme Halloweenia hieman jälkijunassa, eli jos käväiset kirjastossa pe 5.11. naamiaisasussa, luvassa on 
pieni palkinto! Myös normaaleissa vaatteissa saa toki tulla kirjastoon. 
 
Mielen höyryjä -taidenäyttely 
Akryylimaalauksia, veistoksia ja sekatekniikalla tehtyjä tilataideteoksia esillä 1. - 30.11.2021. Tervetuloa tutus-
tumaan! 
 
Satutunnit 
Satutuntien toteutuminen on edelleen auki. Suosittelemme seuraamaan tiedotteita 
kirjaston kotisivuilla ja somessa. Pahimpaan satutuntikaipaukseen voit kurkata You-
Tubesta kirjastovirkailija Susannen lukeman tarinan Elvis on kadonnut! Linkki tari-
naan on https://bit.ly/3BNCn45. 
 

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 oma-
toimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun. Pelikoneet eivät ole käy-
tössä. 
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Hotelli Kaustisessa  

• Ysäribileet 29.10 klo 21 - 04, Vapaa sisäänpääsy. 

• Lasten Halloween Disco 8 - 15-vuotiaille 6.11 klo 18 - 21. Illan discoshowsta vastaa Dj Etutukka. Liput 5 €.. 

• Halloween Bileet 6.11 klo 22 - 04 
 
Pelimannitalossa 

• Tallarin kausikonsertti iltamahengessä 14.10. klo 18 - 20, Liput 15 €/10 €. Konsertti myös streemataan Talla-
rin youtube -kanavalle. www.tallari.net 

 
Valtuustosalissa 
TIENOO-hankkeen tupailta 2.11.2021 klo 18.00 - 20.00. Yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien avus-
tusten hakeminen, lainsäädännön muutokset, turvallisuus, tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset asiat. 
Ilmoittautuminen: 26.10.2021 klo 16.00 mennessä puh. 044 561 21 54 Erkki Laide  
tai erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi   
 
Ravintola Pelimannissa 
P-Klubilla Cienna 5.11.2021 klo 22.00 - 23.00. 

 
Lisätietoa tapahtumista https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/ 
 
Ilmoittaminen seutukunnan tapahtumakalenterissa on ilmaista. Tapahtumakalenterissa ilmoitetut tapahtumat lin-
kittyvät automaattisesti myös kunnan kotisivuille. 
 
Toivomme tilaisuuksien järjestäjien ilmoittavan tapahtumista tapahtumakalenterissa, josta myös matkailijat löytä-
vät niitä helposti. 
 
Kaustisen kunta ei vastaa tapahtumien oikeellisuudesta. 

Tapahtumia Kaustisella 

Noudatetaan kaikki Urheilutalon alueella merkittyjä ajosuuntia ja varovaisuutta.  
 
Into ja kiire on kova, kun harrastuksiin tullaan. Erityisesti vuorojen vaihtojen aikana liikennettä on paljon. On pi-
meää ja lapsia puikahtelee autojen edestä ja takaa.  Huolehditaan, että vaatteissa on heijastin, ihan vaikka mat-
ka autolta ovelle on lyhyt. Kerrotaan lapsille, kuinka parkkialueella liikutaan ja ajetaan kaikki varovasti!  

Kaustisen Pohjan-veikot toivottavat turvallista harrastusmatkaa 

Koronatilanteen toimenpiteitä kunnanvirastossa 

Asioidessanne kunnanvirastossa, pyydämme teitä Soiten suositusten mukaisesti edelleen käyttämään maskia 
ja pesemään/desifioimaan kätenne asioimaan tullessanne. 
 
Kaustisen kunnan tiloissa järjestettäviin kokouksiin ei toistaiseksi ole mahdollista varata kahvituksia. 
Tarkastelemme tilannetta uudelleen, jos koronatilanne alueellamme paranee. 
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Kaustisen  XXV Taiteen päivä - Elävä perintö perjantaina 29.10.2021 

Taide kuuluu kaikille, joten tule sinäkin tutkimaan Taiteen päivän aarrekartan tarjontaa!  
Eri tahot tarjoavat talkoilla monenlaista tekemistä ja koettavaa syyspäivään. Musiiki ry varaa oikeuden muu-
toksiin. Kaikkiin tapahtumiin vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!  
 
Tulethan terveenä, käsihygienian huomioiden ja halutessasi maskia käyttäen. 
 
Kansantaiteenkeskus 
 
8.30 - 11 SOITINSALAPOLIISIT ELÄVÄN PERINTEEN JÄLJILLÄ (viskareille & eskareille). KTK:n mu-
  seo. Järj. Lastenkulttuurikeskus Lykky & Kansanmusiikki-instituutti 
 
11/13/15 MUSEON PERUSNÄYTTELYN OPASTUSKIERROKSET. Kahvila Konserttiina ja Folk Shop 
  auki, arvontaa 
12 - 12.30 KAMARIMUSIIKKIVIIKON MAISTIAISET. Järj. Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys ry 
14 - 14.30  NÄPPÄRIT IRTI! Konsertti. Järj. Kaustisen Näppärit ry  
14.30 - 15 KAUSTISEN KANSANMUSIIKKILINJA ESITTÄYTYY. Järj. STEP-koulutus, Kansanmusiikki- 
  linja 
Kraatari 
 
12.30 -  PERINTÖNI KAUSTINEN. Pekka Kivelän kirjoittaman ja Anni Keskipoikelin kuvittaman las
  tenkirjan julkistamistilaisuus. Susanne Mikkola kirjastosta tulee lukemaan kirjaa ekaluokka
  laisryhmälle. Järj. Virkkalan Perinneseura 
 
17 - 18  IHHAHHAA! Eläinlaulujen toivekioski. Tule valitsemaan listalta suosikkisi musikanttien soitet-
  tavaksi. Leikkiminen sallittua! Sopii kaikenikäisille. Mehutarjoilu. Järj. Kraatari ja Musiiki ry  
17 - 18  PONIAJELUA lapsille. Järj. tiimi Ettei Nyt Vaan Sattuis Mitään 
17 - 18  PEHMOELÄINTEN ENSIAPUPISTE. Tuo oma pehmosi saamaan hyvää hoitoa ja tutustu-
  maan ambulanssiin. Järj. SPR Kaustisen osasto 
20 -  LINTU-PAAVOLAN LAULAVA EMÄNTÄ. Johanna Paavola yhtyeineen intiimissä konsertis-
  sa. Järj. Kraatari 
 
Kirkko 
9 -  TALLARIN Taiteen päivän matinea. Soittua sikiöille ja senioreille. Järj. Tallari 
17.30 - 18.30 SYYSILLAN ILOKSI. Konservatorion lapset ja nuoret esiintyvät. Järj. Keski-Pohjanmaan  
  konservatorio 
19 - 19.45 PELIMANNIEN KONSERTTI. Järj. Kaustisen pelimanniyhdistys 
  Yhteistyössä Kaustisen ja Ullavan seurakunta 
 
  Esitykset ovat kuunneltavissa/katsottavissa myös virtuaalisesti Kaustisen ja Ullavan seura-
  kunnan nettisivujen ja Facebookin kautta SEKÄ Musiiki ry:n Facebook-sivujen kautta. Nähtä-
  vissä suorana + tallenteena viikon ajan 
 
Areena 
 
17 - 17.45 PELIMANNIYHDISTYKSEN PURPPURIRYHMÄN avoimet harjoitukset. Tervetuloa katso-
  maan ja kokemaan kiemuroiden lumoa. Koukkaa kaveri mukaan ja hyppää purppurin saloi-
  hin 
17.45 -  HUUTOKATRILLIA OTSALAMPPUJEN LOISTEESSA. JunioriOttoset 1 -ryhmän tanssijat 
  kutsuvat mukaan tanssimaan - vaikka koko perheen voimin. Ota mukaan otsalamppu ja ilois-
  ta mieltä! Järj. Kaustisen nuorisoseura 
 
Marttala 
 
17 - 19  MARTTALAN AVOIMET OVET. Tule yhdessä neulomaan ikään katsomatta, apua ja neuvoja 
  tarjolla ja pannu kuumana  
18.30   LAULUA käsitöiden ratoksi, naiskuoro Rentukat. Järj. Kaustisen Martat ry 
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Pelimannitalo 
 
18 - 19   BALTIC ETHNO ON THE ROAD -kiertueen konsertti 
 
Ravintola Pelimanni 
 
20.30 -    KAIKENLAISEN MUSIIKIN JAMIT. Mukana menossa ainakin Baltic Ethno sekä Peliman- 
   niyhdistyksen väkeä 
23.30 -   ACOUSTIC MACHINOUS JOHNS –housebandin perinteikäs Taiteen päivän veto  
 
Järvelä 
 
12.45 - 14  JÄRVELÄN YLEISKERHON AVOIMET OVET. Tule tutustumaan 4H-kerhotoimintaan ja  
   taiteilemaan luonnon materiaaleista! Kokoonnumme Järvelän koulun edessä ja lähdemme 
   siitä yhteistoimin lähimetsään. Metsässä taiteilemme jokamiehenoikeuksia noudattaen. Järj. 
   Kaustisen 4H-yhdistys  
 
Musiikkilukio (tapahtumat Kansantaiteenkeskuksessa) 
 
   Musiikkilukion Taiteiden yö: musiikkia, runoja, kuvataidetta ja erilaisia esityksiä 
 
19 - 19.25  Kaustinen-salii KOKO KOULUN YHTEINEN ALOITUS (kuoro, orkesteri, Folkrock) 
19.30 -   Kaustinen-sali  Kamubändit, akustiset bändit, kamarimusiikki, lauluryhmät ym. 
 
   Museosali  Laulajat, sooloesitykset, klassinen laulu, soittimet pianistin kanssa ym. 
   Konserttiina -sali Laulajat, puoliakustiset bändit 
   Folk Shop, Café Runomaraton 
   Kalliopaviljonki Vahvistetut bändit 
 
   Lisäksi KUVATAIDETTA. Opiskelijoiden teoksia näytillä digitaalisesti tai paikan päällä. 
 
   Taiteen päivän tapahtumia koordinoi Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry 
   Yhteistyössä: Kaustisen kunta, Perhonjokilaakson kansalaisopisto sekä tapahtumissa mai-
   nitut toimijat  
 
   Olet lämpimästi tervetullut tapahtumiin! 
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Sykkivä, soiva Kaustinen! 

     

 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 marraskuussa. 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 
Marraskuu  9.11.2021 klo 15.00  17.11.2021 
Joulukuu  7.12.2021 klo 15.00  15.12.2021. 
 
Vuoden 2022 aineistopäivät ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Kuntatiedotteen jakelu: Jakelu Aamunrusko Oy 
 
Kuntatiedotteen yhteyshenkilö: toimistosihteeri Annika Rauma, puh. 050 4436 880 tai sähköposti anni-
ka.rauma(at)kaustinen.fi  

Lomituspalvelut 

Vuosilomahakemukset ja Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista tulee palauttaa lomatoimistoon tai tehdä säh-
köisesti Lomitusnettiin. Tiedote on lähtenyt yrittäjille 21.9.2021. 
Lomitusnetti löytyy osoitteesta www.mela.fi/asiointipalvelut. Lomitusnettiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla verk-
kopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, joten tilan muiden yrittäjien puolesta ei voi tehdä 
hakemusta.  
 
Lomitusnettiin 22.10.2021 mennessä hakemuksen tehneiden kesken arvotaan 3 kpl tuotepaketteja. 
 
Ilmoittakaa varaukset kuluvan vuoden jäljellä olevista vuosilomista pikaisesti, että ne voidaan ottaa huomioon 
työvuorosuunnittelussa. Voitte myös ehdottaa itse hankkimianne henkilöitä lomittajaksi jäljellä oleviin vuosilo-
miin. Pitämättömiä lomapäiviä ei automaattisesti siirretä ensi vuodelle, vaan siirtämiseen tulee olla lain hyväk-
symät perusteet. 
 
Lomituspalvelut 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut vuodelle 2022 

Turkistuottajien lomituspalvelut vuodelle 2022 

Turkistuottajan oikeutta lomituspalveluihin vuonna 2022 on haettava kirjallisesti 29.10.2021 mennessä. 
Hakemuslomakkeet on postitettu 31.8.2021. Lomakkeen voi täyttää myös Melan nettisivuilla osoitteessa 
http://mela.fi/lomakkeet.  
 
Tulostakaa, allekirjoittakaa ja toimittakaa täytetty lomake osoitteeseen: Kaustisen kunta / Lomituspalvelut, PL 
10, 69601 Kaustinen 


