Kokoustilat ovat myös poissa käytöstä tuona aikana. Kuulutukset ovat nähtävinä kunnan kotisivuilla.
Mahdollisista päivystyksistä ilmoitamme myöhemmin kunnan kotisivuilla.

Tähdet pienet tuikahtaa,
meiltä huolet poistaa.
Revontulet hulmuaa,
valo meille loistaa.
Tähdet maata katselee,
loimu yötä valaisee,
meille uuden riemun suo,
joulun ihmisille tuo.
– Z. Topelius

Kaustisen kunnan henkilökunta ja luottamushenkilöt
toivottavat kaikille kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille

HYVÄÄ JOULUA JA PAREMPAA UUTTA VUOTTA 2022!

Aluevaalit 2022 toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00–20.00 kunnanviraston kokoustiloissa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
−
−
−
−

ke 12.1.2022 klo 9–12
to 13.1.2022 klo 14–18
pe 14.1.2022 klo 9–12
la 15.1.2022 klo 12–15

– su 16.1.2022 klo 12–15
– ma 17.1.2022 klo 9–12 ja
– ti 18.1.2022 klo 14–18.

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
11.1.2022 klo 16.00 puhelimitse 050 4436 880 tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake, jonka voi noutaa
kunnanvirastosta, tulostaa kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi tai www.vaali.fi sivuilta. Lomake toimitetaan
osoitteella Kaustisen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Myös postitse lähetettävän lomakkeen on oltava perillä viimeistään 11.1.2022 klo 16.00. Lomaketta ei tule lähettää tavallisella sähköpostilla,
koska siinä on henkilötunnus, mutta sivullamme https://kaustinen.fi/yhteystiedot/ sen voi lähettää turvapostilla
Hallinto- ja kehittämispalvelujen yhteydessä olevan linkin kautta.
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 23.1.2022 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 se ei saa olla sellainen, että se näkyy äänestyslipusta läpi (esim. tussi).
Vaalien ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022. 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 30.11.2021, Keskusvaalilautakunta

Seppo Vainion luento Herman Kerttulasta ke 15.12. klo 18
Seppo Vainio kertoo Kaustisellakin vaikuttaneesta Herman Kerttulasta kertovasta kirjastaan Herman: tarkk'ampuja ja keisarin vartija : "Ei Hermannikaan kuivin suin Moskovaan lähre." kirjastossa keskiviikkona 15.12. klo
18.00.
Kirjasta kerrottua: "Jännittävä pala historiaa. Herman, Gustaf ja Nikolai ovat Venäjän keisarikunnan kasvatteja,
toiveikkaita, irrallisia nuoria miehiä, joiden elämän lähtökohdat ovat kovin erilaiset. He kohtaavat toisensa Venäjän keisarin kruunajaisjuhlassa Moskovassa 1896, kunnes kohtalo kuljettaa heidät taas erilleen.
"Kiehtova tarina Suomen autonomian ajalta tiivistyy, kun nuorten miesten tekemiset kietoutuvat hetkeksi yhteen.
Suomen lähihistoriaa tarkastellaan kolmen henkilön näkökulmasta ja eritoten nuoren kaartilaisen kokemana.
Päähenkilönä on Herman, joka päätyi Toholammilta suuren Moskovan pyörteisiin.
"Tarinaa on täydennetty Suomen kaartin historialla ja sotilaskulttuurin valottamisella.
"Kirjoittaja on Hermannin lapsenlapsenlapsi. Hän jäi eläkkeelle Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen
pääopettajan tehtävästä."
Kahvitarjoilu, tervetuloa! Mikäli et syystä tai toisesta pääse paikan päälle, voit seurata tapahtumaa striimattuna
kirjaston YouTube-kanavalla.
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Näyttelyn ajankohta siirtynyt
Heikki Virkkalan hevosmaalausnäyttely on siirtynyt joulukuulta huhtikuulle.
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. Pelikoneet eivät ole käytössä.
Joulunajan aukiolot ja poikkeukset
Aukioloajat:
ma-ti 12–18
ke 9–18
to 9–16
pe 12–16
Omatoimiaika päivittäin klo 7-22.
Poikkeukset:
24.12. suljettu
29.12. klo 12–18
31.12. suljettu
5.1. klo 9–16
6.1. suljettu
Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 2022 toivottaa kirjaston väki!

Pyöräilykampanjan palkitut
Huhti-elokuun aikana pyöräilykampanjaan osallistuneiden kesken arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä:
Ostokortit: Arja Känsäkangas, Markku Sillanpää, Antti Känsäkangas, Satu Järvenpää, Tiina Palosaari, Viivi Krintilä ja Inkeri Rauma. Elokuvalippuja: Anita Puusaari, Tuija T. Kainu Ja Katri Paavola.
Kuntohaaste
Kaustisen seutukunnan kunnat järjestivät Kuka kulkee pisimmälle -kuntohaasteen ajalla 18.10.-14.11.2021.
Tulokset kunnittain:

Halsua 1060,5 km, Kaustinen 2526,1 km, Lestijärvi 3413,6 km, Perho 2120 km,
Toholampi 6234,7 km, Veteli 0

Sijoitus:

1. Toholampi, 2. Lestijärvi, 3. Kaustinen, 4. Perho, 5. Halsua

Palkintojen saajat:

Reijo Jylhä ostokortti, Marjukka Kerttula kuntosalikortteja ja Jarkko Nikula elokuvalippuja

Urheilutalon toiminta tauolla joulunaikaan
Urheilutalo suljettuna 22.-26.12 ja 31.12.-1.1.
Välipäivien vapaita vuoroja voi kysellä KP-V:n toimistosta, puh. 040 522 8977.
Kaukalovuorot
Koulujen kaukalovuorot
ma, ke ja pe
8.00-14.45
ti ja to
8.00-15.45
Alakouluikäisten pelivuoro
ma, ke ja pe
14.45-16.30
ti ja to
15.45-16.30
Iltavuorot
ma, ke ja pe
ti ja to
ma - pe
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16.30-19.00 luistelu
16.30-19.00 mailallinen luistelu
19.00-22.00 jääkiekko

Viikonloppuvuorot (myös pyhäpäivät)
klo 9 -11
luistelu
klo 11-13
mailallinen luistelu
klo 13-15
luistelu
klo 15-17
alakouluikäisten pelivuoro
klo 17-22
jääkiekko

Luistelu: Ei mailoja eikä kiekkoja.
Mailallinen luistelu: alle kouluikäiset luistelijat voivat luistella ja harjoitella perheen kanssa, myös mailat sallittu.

Kerhokautemme päättyy viikolla 51.
Kerhojen kevätkausi alkaa keväällä viikolla 2 ja päättyy viikolla 21.
KEVÄÄN TEEMAKERHOT:
Monenlaisen harrastamisen kerho 1.-6. lk (11.1.-22.2.2022) tiistaisin klo 15-16 Urheilutalon tiloissa
Monenlaisen harrastamisen kerhossa pääset kokeilemaan erilaisia lajeja, kuten jousiammuntaa, pingistä, ilmakiekkoa, biljardia ja boulderointia eli kiipeilyä vain 2,5 metrissä ilman varmistusta patjan yläpuolella. Lajeista ei
tarvitse aiempaa kokemusta ennen kerhoon osallistumista.
Kerhoon osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen. Voit ilmoittautua nettisivuillamme olevan lomakkeen
kautta joko yksittäisille kerhokerroille tai kaikille kerhokerroille. Monenlaisen harrastamisen kerho on ilmainen ja
se toteutetaan Suomen Malli -avustuksella.
Safkasankarit 1.-6. lk (15.3.-3.5.2022) tiistaisin klo 15.15-17.00 Yläkoulun opetuskeittiössä
Safkasankarit-kokkikerhossa opetellaan kokkailemaan ja leipomaan turvallisesti ja vastuullisesti herkuttelua
unohtamatta.
Hinta: 4H-Jäsenet 15 €, muut 25 €
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kerhoihin: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
Eläinkerho 1.-6. lk (12.3.-28.5.2022) lauantaisin klo 13.00-14.30, Polso, Isosaarentie 108
Eläinkerhossa on luvassa hauskaa puuhastelua erilaisten eläinten kanssa. Kerhossa päästään tutustumaan
muun muassa lampaisiin, kissoihin, pupuihin ja hevosiin sekä niiden hoitoon.
Kerhoon ei järjestetä erillistä kyyditystä.
Kerho on ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen suoraan kerhonohjaajalle. Aiemmin ilmoittautuneiden
kerholaisten ei tarvitse ilmoittautua erikseen kevätkaudelle.
Kirjoita ilmoittautumisviesti seuraavaan muotoon: ”KAUSTINEN, Lapsen nimi ja luokka, Huoltajan nimi, Allergiat/Muu huomioitava”
Ilmoittautumiset eläinkerhoon: Roosa Lempiälä, Luonnon helmassa / 045-6704522
Kansainvälisyysprojekti 13-29 –vuotiaille nuorille torstaisin klo 15.00-16.30 Keltaisella talolla, Pelimannintie 4
Kiinnostaako sinua kansainvälisyys ja nuorisovaihdot Suomessa tai ulkomailla? Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä tai oman 4H-yrityksen perustamisesta?
Tule mukaan kansainvälisyysprojektiin ja tähtää kohti omaa yritystä tai nuorisovaihtoa! Tarjolla kahvia ja pientä
purtavaa. Ilmainen, eikä vaadi erillistä ilmoittautumista.
Kerhonohjaajakoulutus 13-29 –vuotiaille keskiviikkona 5.1.2022 Keltaisella talolla, Pelimannintie 4
Tuletko toimeen lasten kanssa? Oletko kiinnostunut ohjaajana tai apuohjaajana toimimisesta?
Koulutuksessa käymme läpi turvallisuuteen liittyviä asioita, kerhokauden ja –kertojen suunnittelua, ohjaajana
toimimista.
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Koulutuksen myötä saat 0,5 opintopistettä sekä todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Kerhonohjaajakoulutuksen kautta saat varmuutta toimia ohjaajana tai apuohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa, kerhoissa, lasten leireillä ja muussa lasten harrastustoiminnassa.
Koulutus on ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 23.12.2021 mennessä: https://kaustinen.4h.fi/kurssitja-kerhot/kurssit-ja-koulutukset/
Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta 2022, toivottaa Kaustisen 4H-yhdistys!

Kaustisella kevätlukukaudella alkavat kurssit, joille voi ilmoittautua
mukaan.
Katso lisätiedot kursseista opinto-oppaasta tai netistä:
www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
Muistathan, että kursseille on ilmoittauduttava viimeistään 7 vrk ennen kurssin alkamista.
VIIHDEKUORO (110141) 10.1.–11.4. ma klo 18.15-19.45, Karaoke-kerhon tila, Kotitie 4, Salla Seppä. UUSI
KURSSI!
KARAOKE-KUVAELMA (110205) 10.1.–11.4. tarkempi kokoontumisaika sovitaan ilmoittautuneiden kesken,
Katja Hakala.
KOTIPUUTARHURIN KEVÄTVINKIT (710307) la ja su 9.-10.4. klo 10-15.15. Kaustisen keskuskoulu, Marko
Ahola
KEVÄINEN KUKKA-ASETELMA (710309) pe 13.5. klo 17.30-20. Kaustisen keskuskoulu, Marko Ahola UUSI
KURSSI!
ITSENSÄ KEHITTÄMINEN JA LUOVA KIRJOITTAMINEN (130202) 10.1.–17.4. verkkokurssi, Ulla Korhonen.
UUSI ALOITUS KEVÄÄLLÄ!
Monilla syksyllä alkaneilla kursseillakin on tilaa – tutustu myös naapurikuntien tarjontaan. Kysy vapaita
paikkoja ja tule mukaan!
Ilmoittautumiset joko netin kautta (www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso) tai puhelimitse 050-5790 151 / 0505790 163

Ulkojäiden hoitotasot 2021–2022
Pidämme ulkojäät käyttökuntoisina talvikauden aikana sääolosuhteiden ja resurssien puitteissa. Kaukaloiden
valaistus toimii hämäräkytkimillä klo 8-22.
Urheilukentän kaukalo: Jäädyttäminen arkisin päiväaikaan, kaukalon auraus kaksi kertaa päivässä
(sääolosuhteiden mukaan).
Järvelän ja Puumalan koulujen kaukalot: Jäädyttäminen arkisin päiväaikaan, kaukalon auraus kerran päivässä
(sääolosuhteiden mukaan).
Palautetta kaukaloiden hoidosta voi toimittaa sähköpostilla tai puhelimitse: ilkka.narhi@kaustinen.fi, 040 769
8668
Katuvalojen huolto
Kaustisen kunnan katuvalojen huolto on ulkoistettu ja huoltoyhtiö käy Kaustisella tarpeen mukaan muutaman
viikon välein. Huoltotoimenpiteitä varten tekninen toimi pyytää toimittamaan tietoja esim. palaneista katuvaloista,
jotta huoltokäyntien aikana saadaan korjattua kaikki viat.
Tiedot voi toimittaa sähköpostilla tai puhelimitse: ilkka.narhi@kaustinen.fi, 040 769 8668
Kuntaan on tilattu sydäniskureita (defibrillaattoreita) ja ne sijoitetaan seuraaviin kiinteistöihin vuodenvaihteen jälkeen: Hotelli Kaustinen, Kunnanvirasto, Urheilutalo, Kaustisen musiikkilukio ja Keskuskoulu (7–9).
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Tänä vuonna Marttalan porraspääsä martoilla on erilainen joulukuusi, jota koristaa heijastimet.
Taistelhan yhesä pimeyttä vasthan ja haluthan, että jokahinen tulee nähäryks!
Kuusen oksille voit tuora ja ripustaa sulle ylimääräset heijastimet.
Samaten siittä voi tarvissevat isselhen heijastimen ottaa.
Tervetulua kaikki mukhan tempaukshen!

Jouluajan tervehdys Arviiti –sivuston seuraajille, lukijoille sekä aineiston tuottajille!
Kohta vuosi vaihtuu ja yhdistyksillä on toimintakertomusten aika. Tiedottakaa yhdistyksistä ja aktiivisesta toiminnasta myös Arviitissa vaikka kuvan kera,
www.arviiti.fi. Tehdään näin toimintaa näkyväksi.
Laittakaa materiaalia osoitteella arviiti(at)
kaustinen.fi tai Pekka Kivelä storkivi(at)gmail.com.
Perinnetietoa ja -tarinoita toivotaan myös Perhonjokilaakso-lehteen. Siinä on vuoden ajan
ollut Perinnenyrkki-sivu, johon kirjoituksia ovat tehneet levikkialueen kunnissa asuvat ihmiset. Kaustisen osalta sivun yhdyshenkilö on ollut Pekka Kivelä. Perhonjokilaakson toimitus toivoo, että ihmiset lähettäisivät tarinoita ja kuvia toimitukselle edelleen tai yhdyshenkilön kautta. Myös vinkkejä sopivista aiheista ja haastateltavista otetaan vastaan. Tarinat tallennetaan myös Arviitin sivulle.
Siirtolaisuustiedon keräys alkaa myös Kaustisella. Arviiti ry:n keräysryhmä järjestää kyläkohtaisia tallennustapahtumia ensi vuoden alusta. Niistä tiedotetaan kuntatiedotteissa ja kylätoimikuntien infokirjeissä.
Terveisin
Taina Lehtonen, Arviiti ry:n pj. ja Pekka Kivelä, tiedotustoimikunnan pj.
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Seuraava tiedote ilmestyy tammikuussa 2022.
Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Tulevat 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
seuraavaan kuntatiedotteeseen.
Kuukausi

Aineisto

Joulukuu 2021
7.12.2021 klo 15
Tammikuu 2022
ti 11.1.2022 klo 15
Helmikuu
ti 8.2.2022 klo 15
Maaliskuu
ti 8.3.2022 klo 15
Huhtikuu
ti 5.4.2022 klo 15
Toukokuu
ti 3.5.2022 klo 15
Kesäkuu
ti 7.6.2022 klo 15
Heinäkuussa kuntatiedote ei ilmesty.
Elokuu
ti 9.8.2022 klo 15
Syyskuu
ti 6.9.2022 klo 15
Lokakuu
ti 4.10.2022 klo 15
Marraskuu
ti 8.11.2022 klo 15
Joulukuu
ma 5.12.2022 klo 15

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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Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin
ke 15.12.2021
ke 19.1.2022
ke 16.2.2022
ke 16.3.2022
ke 13.4.2022
ke 11.5.2022
ke 15.6.2022
ke 17.8.2022
ke 14.9.2022
ke 12.10.2022
ke 16.11.2022
ke 14.12.2022 – Huom! Aineistopäivä maanantaina.

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

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

