Ketunalueen asemakaavaluonnos on nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa sekä kunnan kotisivuilla 27.1.
– 28.2.2022 välisen ajan.
Puhkion alueen asemakaavaluonnos kiinteistöllä 236-401-14-706 on nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa sekä kunnan kotisivuilla 27.1.–28.2.2022 välisen ajan.
Mielipiteet kaavaluonnoksista tulee jättää nähtävänäoloaikana kunnanhallitukselle osoitettuina osoitteella PL 10,
69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Kaustisella 27.1.2022, Kunnanhallitus
LOUHOSALUEIDEN JA RIKASTAMON OSAYLEISKAAVA
Louhosalueiden ja rikastamon osayleiskaava koskien Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren louhosalueita sekä
Päivänevan rikastamoaluetta Keliber Technology Oy:n kaivoshankkeessa on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Ehdotusaineisto sisältäen kaavaselostuksen, kaavakartat kunnittain, kaavamerkinnät ja määräykset, luonnosvaiheen vastineet sekä oheismateriaalin, pidetään yleisesti ja yhtäaikaisesti nähtävillä 15.2.–17.3.2022 välisen ajan Kokkolan kaupungin sekä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien virallisilla ilmoitustauluilla kaupungin ja
kuntien nettisivuilla.
Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa nähtävänäoloaikana:
Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Lisätietoja antavat kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen (puh. 044 7809 360), kunnanjohtaja Arto Alpia
(puh. 0400 569 401), kaavoittaja Dan Stenlund (puh. 050 5624 924) tai kaavanlaatija Sweco Infra&Rail Oy:stä,
suunnittelija Johanna Lehto (puh. 040 5133 065, johanna.lehto@sweco.fi)
Kokkolassa 15.2.2022, Kaustisella 15.2.2022 ja Kruunupyyssä 15.2.2022
Kokkolan kaupunginhallitus, Kaustisen kunnanhallitus, Kruunupyyn kunnanhallitus
LOUHOSALUEIDEN JA RIKASTAMON ASEMAKAAVA
Louhosalueiden ja rikastamon asemakaava koskien Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren louhosalueita sekä
Päivänevan rikastamoaluetta Keliber Technology Oy:n kaivoshankkeessa on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Ehdotusaineisto sisältäen kaavaselostuksen, kaavakartat kunnittain, kaavamerkinnät ja määräykset, luonnosvaiheen vastineet sekä oheismateriaalin, pidetään yleisesti ja yhtäaikaisesti nähtävillä 15.2.–17.3.2022 välisen ajan Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja kuntien nettisivuilla.
Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa nähtävänäoloaikana:
Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Arto Alpia (puh. 0400 569 401), kaavoittaja Dan Stenlund (puh. 050 5624
924) tai kaavanlaatija Sweco Infra&Rail Oy:stä, arkkitehti Iikka Ranta puh. 040 7631 061.
Kaustisella 15.2.2022 ja Kruunupyyssä 15.2.2022
Kaustisen kunnanhallitus, Kruunupyyn kunnanhallitus

Keski-Pohjanmaan alue on koronaviruksen leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi rajoitamme kunnan kokoustilojen
käyttöä emmekä toistaiseksi ota vastaan kokousvarauksia.

Kunnan asiointipalvelupiste laajenee maaliskuussa joihinkin Kelan ja TE-toimiston palveluihin.
Kuntien asiointipalvelussa voit saada yleistä neuvontaa mukana olevien muiden viranomaisten palveluista, saada opastusta verkkoasioinnissa ja jättää asiasi vireille. Asiointipisteen asiakaspäätteellä voit tutustua viranomaisten sähköisiin palveluihin ja käyttää niitä itsenäisesti tai palveluneuvojan opastuksella. Neuvontapalvelut ja asiakaspäätteen käyttö ovat sinulle maksutonta. Asiointipalvelupiste ei korvaa edustettavan viranomaisen tarjoamaa
henkilökohtaista asiakaspalvelua eikä asiointipalvelupisteen virkailija tee asiassasi päätöstä.
Asiointipalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00-12.00. Yhteispalvelupiste toimii kunnantalolla, juuri
remontoiduissa TE-toimiston päädyn tiloissa.

www.kaseka.fi
EU:n eläinpalkkiot vuonna 2022
EU:n eläinpalkkioita ovat EU:n lypsylehmäpalkkio, EU:n nautapalkkio ja EU:n lammas- ja vuohipalkkio.
EU:n eläinpalkkioita voivat hakea nauta-, lammas- ja vuohitilat.
EU:n eläinpalkkioita maksetaan seuraavista toimenpiteistä alueellamme:
Nautaeläinpalkkio
• Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio tukialue C
• Sonni- ja härkäpalkkio tukialue C
Lammas- ja vuohipalkkiot
• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio koko maa
Uutta vuonna 2022
•
•
•
•

Aiemmat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. Kaikkia eläinpalkkioita on haettava vuosittain.
Voit hakea vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioita 10.2.-3.3.2022 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497.
Hakemus koskee vain vuotta 2022.
Tuen määräytyminen ja hylkäysperusteet muuttuvat niissä palkkioissa, joita maksetaan tukikelpoisuuspäivien perusteella.
•
•
•
•

Tuen kertymisjakso lyhenee. Tuki lasketaan ajalta 1.4.-31.12.2022.
Sonnista ja härästä voidaan maksaa tukea tukikelpoisuuspäivien perusteella, jos se on hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana.
Sonni- ja härkäpalkkioiden rekisteritietojen on oltava kunnossa ennen 30 päivän tilallapitoajan alkamista.
Tuki maksetaan ainoastaan sille hakijalle, jonka hallinnassa eläin on ollut tukivuonna viimeisenä.
Tukea maksetaan enintään sen ajan perusteella, jonka eläin on ollut hänellä tukikelpoisena.

Eläimen edellisen haltijan tekemät myöhästyneet rekisteri-ilmoitukset vaikuttavat sinulle maksettaviin
saman tukivuoden eläinpalkkioihin. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä, on tukikelvoton
tukivuoden ajan.
Hae EU:n eläinpalkkioita sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 497 EU:n eläinpalkkioiden haku
viimeistään 3.3.2022. Sähköinen haku on avoinna viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti.
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Avustusten hakuaika on 1.2.-21.3.2022.
Hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://bit.ly/Avustukset2022
Sivistyslautakunta jakaa avustukset huhtikuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuutetaan sivistysjohtaja-rehtori kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan tilikauden aikana.
Määrärahat avustuksiin ovat talousarviossa seuraavat:
−
−
−

Liikuntapalvelut 1.000 €
Nuorisopalvelut 3.000 €
Kulttuuripalvelut 2.500 €

Avustusten myöntöperusteet ovat:
1) Avustukset kulttuuritoimintaan
Järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia
hyödyttävään taide- tai kulttuuri-toimintaan. Erityisesti arvostamme toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää
yhteistyötä eri toimijoiden välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia kulttuurin
keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kaikenikäisiä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden järjestämiseen tai kulttuuriprojektiin.
2) Avustukset nuorisotoimintaan
Nuorisoavustusta voivat hakea yhdistykset, vapaamuotoiset harrastajaryhmät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt
kaustislaisten nuorten tai Kaustisella opiskelevien nuorten parissa tapahtuvaan työhön tai harrastustoimintaan.
Hakijan tulee olla alle 29-vuotias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä olla alle
29-vuotiaita.
3) Avustukset liikuntatoimintaan
Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset liikuntaryhmät Kaustisella tapahtuvaan tai
kaustislaisia hyödyttävään liikuntatoimintaan. Avustusta ei myönnetä seuroille eikä suoraan kuntaorganisaation
sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan terveysvaikutuksia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja monipuolistamista ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen.
Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta.
Rekisteröityjen yhdistysten tulee toimittaa hakemuksen lisäksi edellisen vuoden toimintakertomus sekä kuluvan
vuoden toimintasuunnitelma osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi.

Sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tehdään 27.2.2022 mennessä osoitteessa
https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
Kokeiluun jo osallistuvien lasten (v. 2016 syntyneet) ei tarvitse hakeutua uudestaan kokeiluun eikä heidän tarvitse ilmoittautua esiopetukseen uudestaan. Poikkeuksena ne v. 2016 syntyneet lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään.
Kaksivuotisen esiopetuskokeilun kelpoisia toimipaikkoja ovat Pajalan päiväkodin lisäksi Omenapuun ja Kinon
esiopetusyksiköt. 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään pääosin Omenapuussa ja Kinolla ja niistä päätetään kokonaistilanteen mukaan kevään ryhmäsuunnittelussa. Perheitä infotaan uusista ryhmistä huhti-toukokuun aikana.
Puumalan esiopetusyksikkö ei ole kaksivuotisen esiopetuskokeilun tutkimusasettelun mukaisesti toimipaikkakelpoinen. Siksi viranhaltija ei voi sinne esiopetusryhmää muodostaa. Mikäli lapselle halutaan esiopetuspaikka
Puumalan esiopetusryhmästä, tulee huoltajien perua nykyinen kaksivuotisen esiopetuksen toimipaikkakelpoisessa toimipaikassa oleva esiopetuspaikka ja anoa siirtoa Puumalan esiopetusyksikköön. 6-vuotiaiden esiopetusryhmä voidaan Puumalan koululle muodostaa siinä tapauksessa, mikäli siirtohalukkuutta ja -ilmoituksia tulee tarvittava määrä. Aloitteen siirtoilmoituksesta tekevät siis lapsen huoltajat.
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Halutessaan siirtää lapsen Puumalan esiopetukseen toimikaudelle 2022-2023, tulee perheen tehdä vapaamuotoinen siirtohakemus Puumalan esiopetusryhmään varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti osoitteeseen virpi.kataja(at)kaustinen.fi sekä sähköinen hakemus Puumalan esiopetukseen osoitteessa https://
kaustinen.daisynet.fi/eDaisy Siirtohakemus ja ilmoittautuminen 27.2.2022 mennessä.
Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun kutsutaan tänä vuonna myös v. 2017 syntyneet lapset. Perheitä tiedotetaan
kaksivuotiseen esiopetukseen hakemisesta helmi-maaliskuun aikana.
Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta puh. 040 637 1272

Poikkeus aukioloajoissa
Talvilomaviikolla ke 2.3. kirjasto on auki klo 12–18. Muuten palvelemme talvilomaviikolla normaalisti.
Omatoimikirjasto on auki päivittäin klo 7–22.
Kirjakassipalvelu
Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä puhelimitse 050 346 5466 tai sähköpostitse kaustnen.kirjasto@kaustinen.fi
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.
Seuraamme tilannetta ja AVI:n suosituksia, joten olosuhteet voivat muuttua nopeastikin. Voit varmistaa tilanteen
kysymällä kirjastosta numerosta 050 346 5466 tai kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi, tai kurkkaamalla kirjaston
kotisivuja tai sosiaalista mediaa.

Tarkista Soiten tiedotteet koronarajoituksista ennen tapahtumiin osallistumista / ilmoittautumista!
Elokuvatoiminta
Mikäli koronarajoitukset lievenevät, elokuvia Kansantaiteenkeskuksessa nähdään jälleen talvilomaviikon alkaessa. Seuraa ilmoittelua kunnan nettisivuilta https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat tai
Perhonjokilaakso-lehdestä.
Seutukunnallinen piirustuskilpailu
Aiheena ”Tulevaisuuden lemmikkini”. Palauta yksi A4-kokoinen piirustus Urheilutalolle vapaa-aikatoimistoon tai
pudota se toimiston ovessa olevaan postiluukkuun 1.4.2022 mennessä. Laita nimesi, ikäsi, osoitteesi ja puhelinnumerosi työn kääntöpuolelle! Käytä ainoastaan piirustusvälineitä, ei akvarelli- tai öljyvärejä.
Sarjat:
Alakoulu 1–3 luokka , Alakoulu 4–6 luokka, Yläkoulu
Palkinnot sarjoittain: 1. sija 50 €, 2. sija 35 €, 3. sija 25 €
Järjestäjinä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin nuorisotoimet.
Kuntolaatikot
Viime vuonna kuntolaatikoihin merkittiin 10 709 suoritusta. Suuri kiitos kaikille osallistuneille mahtavasta tuloksesta!
Viime syksyn kävele, jumppaa tai juokse -kampanjassa onni suosi seuraavia henkilöitä:
Ostokortit: Arto Järvelä, Jussi Kentala, Aila Känsälä, Anne Uusitalo ja Asta Känsäkoski
Elokuvalippuja: Kaija-Leena Känsäkangas ja Sirja Paavola
Kuntosalikortteja: Anita Kinnunen
Palkinnot voi noutaa kunnantalolta sivistystoimen toimistosihteeriltä.
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Liikuntasuorituksia voi käydä merkitsemässä ympäri Kaustista oleviin kuntovihkoihin.
Kuntolaatikot kylittäin:
−

Jylhä: vanhan koulun piha

−

Järvelä: päätien varressa sekä kuntopolun/hiihtoladun varressa

−

Kirkonkylä: pururadan/hiihtoladun varressa, ampumaradan liittymä, Oosinharjulle vievän kävelytien varrella
sekä Pappilantien ja Puumalantien risteysten lähettyvillä

−

Kalavesi: Vissavedelle vievän tien risteys

−

Känsälä. Jokinivankankaantien päässä

−

Köyhäjoki: Köyhäjoen valaistu latu, Pajuojan risteys ja Känsäkangas

−

Nikula: Nikulan risteys

−

Paavola: sillankorva ja Känsälä, Jokinivankankaantien risteys

−

Salonkylä: entisen KPO:n piha

−

Varila: Varilantien varrella olevan aitan seinässä ja Kortenevantiellä retkeilyreitin varrella

−

Viiperi: Viiperin vanhantien varressa

−

Vintturi/Tastula: Viitalan risteys

Huomioithan kuntovihkoon tai liikuntakampanjoihin osallistuessasi, että nimesi on silloin julkista tietoa ja nimesi
listalla voivat nähdä kaikki kuntolaatikoilla käyvät. Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut myös siihen, että
palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.
Kaustisen seutukunnan + Perhon sekä 4H:n järjestämät talvilomaviikon tapahtumat
Ma 28.2 Korttipaja klo 16–20
Tule askartelemaan onnittelu-, synttäri-, ym. kortteja Urheilutalon aulaan Niina Tialan opastuksella. Itse kurssi
on maksuton, mutta varaa mukaan rahaa materiaalien ostamista varten.
Ti 1.3 Laskiaisrieha klo 17–19
Urheilukentän ympäristössä pulkkamäki hiekkakentän kupeessa olevan metsän reunassa (omat pulkat/liukurit
mukaan), luistelumahdollisuus kaukalossa ja hiihtokisat. Kaikille osallistujille mitali. Mehu- ja makkaratarjoilu.
Ti 1.3 Perhonjokilaakson airsoftturnaus klo 12–15
Halsualla Meriläisten montussa. Makkara ja mehutarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista.
Laina-aseita tai -maskeja on rajoitettu määrä, joten ota ennakkoon yhteyttä 4H-toimistoon, mikäli tarvitset lainavälineitä. Huoltajalta oltava suostumuslomake alaikäisen osallistumisesta tapahtumaan. Lomakkeeseen seuraavat tiedot: Osallistujan nimi, huoltajan nimi ja yhteystiedot, sekä suostumus lapsen osallistumiseen tapahtumaan. Lomakkeen voit kirjoittaa kotona valmiiksi ja tuoda sen mukanasi tapahtumaan tai täyttää paikan päällä.
Tapahtumaan omalla kyydillä.
Ke 2.3 Vesidisko klo 18–20
Vetelin uimahallilla. Hinta 5 € sis. uintimaksun ja pientä naposteltavaa. Uimataito välttämätön!
Luvassa järjetöntä menoa, musiikkia ja kivoja kavereita!
Ke 2.3 ja to 3.3 Leivontakurssi yli 7-vuotiaille klo 11–15
Yläkoulun kotitalousluokassa tai Keltaisella talolla. Kurssin aikana valmistetaan suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/ tai sähköpostilla 4hkaustinen@gmail.com.
Mukaan otetaan 15 ensiksi ilmoittautunutta. Ohjaajana Emilia ja Tiina.
Nuortenillat urheilutalolla
- ke ja pe klo 17–19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset)
- ke ja pe 19–22 yli 13-vuotiaille (yläkoulu ->)
Talvilomaviikon kunniaksi nuortenilloissa tarjolla mehua, kahvia ja pikkupurtavaa sekä erilaisia kilpailuja. Tiedossa hyvät palkinnot!
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To 3.3. Lanit, to klo 18 – pe klo 10
Urheilutalon yläaulassa yli 13-vuotiaille. Osallistumiseen vaaditaan huoltajan allekirjoittama kirjallinen lupa,
joka tuodaan Urheilutalolle tullessa. Lomakkeeseen seuraavat tiedot: Osallistujan nimi, huoltajan nimi ja yhteystiedot, sekä suostumus lapsen osallistumiseen tapahtumaan. Lomakkeen voit kirjoittaa kotona valmiiksi ja
tuoda sen mukanasi tapahtumaan tai täyttää paikan päällä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Jani Niemi p. 050 5311670 tai Wilman kautta. Ota mukaan tietokone, yöpymistarvikkeet ja eväät.
Salibandy-, nerf- ja kuntonyrkkeilykerho ovat tauolla talvilomaviikolla
Pe 4.3 Perheuinti klo 11–14 uimahallilla
Perheen alle 15-vuotiaat huoltajan seurassa ilmaiseksi uimaan.
Talvilomaviikon kaukalovuorot Urheilutalon kaukalolla ma-su:
9–11 luistelu
11–13 mailaluistelu
13–15 jääkiekko
15–17 alakouluikäisten pelivuoro
17–19 luistelu
19–22 jääkiekko
Luisteluvuorolla kaukaloon ei viedä mailoja. Mailaluistelu on vuoro, jossa alle kouluikäiset voivat harjoitella
pelailua perheen kanssa.
Hiihto, pyöräily ja kävely
Koronarajoituksista johtuen on moni harrastus ollut jo pitkään tauolla, joten nyt on aikaa ulkoilla. Urheilukentän maastossa on valaistut ladut käytössä seuraavasti: luistelu- ja perinteisen ladut 1 km, 2,5 km ja 3 km reiteillä, lisäksi 5 km reitillä on luistelulatu. Kyliltä löytyy myös talkoovoimin ylläpidettyjä kuntolatuja.
Toivomme, että latuja käytetään vain hiihtoon ihan kaikkien liikkujien turvallisuutta kunnioittaen. Muistammehan myös, että koirien vienti hoidetuille laduille on järjestyslain mukaan kielletty.
Paikalliset pyöräilyharrastajat pitävät pyöräilyreittejä auki myös talvella. Näille reiteille ovat tervetulleita pyöräilijöiden lisäksi kävelijät ja muut kuntoilijat.
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Ulkoliikuntahaasteen osallistujakortti
Merkitse korttiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja ulkoliikunnan parissa käytetty aika. Viidellä suoritusmerkinnällä olet mukana arvonnassa.
Palauta kortti Urheilutalolle vapaa-aikatoimistoon tai pudota se toimiston ovessa olevaan postiluukkuun 4.4.2022
mennessä.
Nimi:

________________________________________________

Osoite: ________________________________________________
Puh:

________________________________________________
Pvm.

ti 1.3.

Suoritus
(aika)

Pvm.
ke 9.3

Suoritus
(aika)

Pvm.
to 17.3

Suoritus
(aika)

Pvm.
pe 25.3.

ke 2.3.

to 10.3

pe 18.3

la 26.3.

to 3.3.

pe 11.3

la 19.3

su 27.3.

pe 4.3.

la 12.3

su 20.3

ma 28.3.

la 5.3.

su 13.3

ma 21.3

ti 29.3.

su 6.3.

ma 14.3

ti 22.3.

ke 30.3.

ma 7.3.

ti 15.3

ke 23.3.

to 31.3.

ti 8.3

ke 16.3

to 24.3.

Suoritus
(aika)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Safkasankarit 1.-6. lk tiistaisin klo 15.15-17.00 8 kertaa ajalla 15.3.-3.5.2022, Keskuskoulun
opetuskeittiö
Safkasankarit-kokkikerhossa opitaan kokkaamaan ja leipomaan turvallisesti ja vastuullisesti herkuttelua unohtamatta.
Hinta: 4H-Jäsenet 15 €, muut 25 €. Osallistujamaksimi 10 henkilöä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
Ponikerho 1.-6. lk tiistaisin klo 18.00-19.30 10 kertaa ajalla 8.3.-10.5.2022, Marian talli, Kotirannantie 11
Ponikerhossa opitaan poneista ja niiden hoitamisesta, tehdään tallitöitä ja puuhaillaan ponien kanssa. Kerho on
suunnattu 4H-Jäsenille ja vaatii voimassa olevan 4H-Jäsenyyden. (Maksettu jäsenmaksu)
Ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen. Osallistujamaksimi 10 henkilöä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
Eläinkerho 1.-6. lk lauantaisin 13.00-1430 11 kertaa ajalla 12.3.-28.5.2022. Polso, Isosaarentie 108
Eläinkerhossa on luvassa hauskaa puuhastelua erilaisten eläinten kanssa. Kerhossa päästään tutustumaan eläimiin ja niiden hoitoon. Eläinkerho on ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen. Kerhoon ei järjestetä erillistä kyyditystä.
Ilmoittautumiset viestitse suoraan kerhonohjaajalle, Roosa Lempiälä / 045-6704522. Kirjoita ilmoittautumisviesti
muodossa: "Lapsen nimi ja luokka, Huoltajan nimi, Lapsen allergiat/Muu huomioitava."
Salonkylän yleiskerho 1.-6. lk torstaisin klo 17.00-18.30, Salonkylän Nuorisoseurantalo, Salonkyläntie 457
Salonkylän yleiskerhossa teema ja tekeminen vaihtelee eri kerhokerroilla ja kerhossa muun muassa ulkoillaan,
leikitään, pelaillaan joukkuepelejä, leivotaan ja askarrellaan. Ohjaajina Sara Äijö ja Sofia Äijö.
Yleiskerho on ilmainen, eikä vaadi erillistä ennakkoilmoittautumista. Muistathan säänmukaisen vaatetuksen!
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Jousiammuntavuoro tiistaisin 17.30-20.00 ajalla 8.3.-31.5.2022, Kaustisen urheilutalon juoksusuora
Jousiammuntavuoromme on avoin kaikenikäisille eikä vuorolle tullessa tarvitse omata aiempaa kokemusta, sillä
paikalla on ohjaaja, joka auttaa sinut alkuun kädestä pitäen. Vuorolle saa tulla ja vuorolta saa poistua oman mielensä mukaisesti, eli vuorolle osallistuminen ei vaadi koko vuoron ajan osallistumista. Huomioithan, että vaikka
vuoro on avoin iästä riippumatta kaikille, voi jousiammunta olla haastavaa aivan perheen pienimmille, mutta jo
alakouluikäiset soveltuvat kokeilemaan jousiammuntaa.
Ohjaajana Atte Karvonen. Ei vaadi erillistä ilmoittautumista.
Hinta: Alle 18-vuotiaat ja 4H-jäsenet ilmaiseksi, muut 2 €/kerta.
Monenlaisen harrastamisen kerho 1.-3. lk keskiviikkoisin klo 16-17.30, 12 kertaa 9.3.-25.5.2022, Keltainen
talo, Pelimannintie 4
Kerhossa leikitään sisä- ja ulkoleikkejä, askarrellaan ja leivotaan. Kerho on ilmainen eikä vaadi erillistä ilmoittautumista. Ohjaajina toimivat Elmeri Hietala ja Karoliina Pajukangas.
Lisätiedot kerhokerroista löydät osoitteesta: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
4H-jäsenille laskettelu Sievin Louekeskuksessa jäsenetuhintaan perjantaina 1.4.2022 klo 17-20
Hinta: Lasten hissi 5 €, Ankkurihissi 10 €, Suksi- ja lautasetti 10 €, Kypärä 5 €. Etu edellyttää ennakkoilmoittautumista ja maksettua 4H-jäsenmaksua.
Kahvio avoinna, klo 18 jälkeen kahvio siirtyy takeawayksi. Emme järjestä erillistä kyyditystä.
Ilmoittautumiset 30.2. mennessä viestitse Ulla Järvelä / 040-8452480. Kirjoita ilmoittautumisviestiin osallistujan
etu- ja sukunimi.
Kesätyöt
Palkkaamme nuoria kesätöihin kesälle 2022. Paikkoja on auki viheralueiden hoitajille, kesäkerho-ohjaajille ja
leikkikenttäohjaajille.
Lisätiedot eri työtehtävistä sekä työnhakulomake osoitteessa: https://kaustinen.4h.fi/toita/kesatyot/
Viheralueet
Tarvitsetko apua arkeen? Yhdistyksemme palkkaa kesäaikaan nuoria töihin viheralueille. Nuoret voivat leikata
nurmikoita, siimata, haravoida tai tehdä muita pihatöitä joko 4H:n tai asiakkaan koneella tai työvälineillä. Hoidamme niin yksityisten, yritysten kuin taloyhtiöidenkin viheralueita. Olemme tehneet sopimuksen Soiten kanssa
apumiespalvelusta joka on suunnattu 75 vuotta täyttäneille kotona asuville vanhuksille tai liikuntarajoitteisille.
https://kaustinen.4h.fi/palvelut/viheralueiden-hoito/
EA1-koulutus 2.4. ja 23.4. klo 10-17, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Hinta: 4H-jäsenet 50 € + mobiilitodistus 20,77 €, muut 70 € + mobiilitodistus 20,77€.
Kurssipäivät sisältävät lounastauon, yhdistys tarjoaa kahvit. Kouluttajana Kirsi Korkeakangas.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kurssit-ja-koulutukset/

Hiihtokoulu jatkuu maananantaisin kello 18.30 alkaen Urheilukentän laduilla. Aikuisten hiihtokoulu alkoi 31.1 ja jatkuu vielä 14.2. Aikuisten hiihtokoulun mahdollisesta jatkosta tiedotetaan kotisivuilla ja Facebookissa. Hopeasompahiihdot keskiviikkoisin kello 19.00. Ilmoittautumiset kotisivujen kautta kisailupäivänä kello 12.00 mennessä. HIPPO-HIIHDOT keskiviikkona 9.3 seuraa lehtiilmoituksia ja kotisivuja!
SkiCross-rata (suksicrossi) rata suunnitteilla viikolle 10 Kallion alueen laduille. Kyseisellä viikolla pulkkamäen
käytössä saattaa olla rajoituksia radan vuoksi. Kiitos ymmärryksestä!
Taapero- ja Liikiskerhot jatkuvat keskiviikkoisin. UUSI AIKA kello 17.30 – 18.30. Aloitusaikaa siirrettiin puolituntia aikaisempaan, jotta halukkaat ehtivät vielä kisailemaan Hopeasompahiihtoihin.
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Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme
elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.

Etätyötilan perustamisen ABC -verkkotyöpaja
Tiistaina 15.2.2022 klo 10-12. Työpajan järjestää Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustana –verkostohanke
Vinkkejä ja neuvoja pienen tai ison etätyötilan perustamiseen. Tilaisuus on avoin kaikille etätyötilan perustajille
tai sitä suunnitteleville. Etukäteisilmoittautumista ei tarvita.
Tule mukaan Teams-linkin kautta osoitteella: https://bit.ly/tyopaja_2022-02-15

Elämä solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja arjenhallintaan. Tuemme solmukohdissa, ja autamme pääsemään eteenpäin elämässä. MUKAAN voivat tulla 16–64-vuotiaat työelämän ulkopuolelle ajautuneet, syrjäytymisvaarassa olevat tukea ja ohjausta tarvitsevat, heikossa työmarkkina-asemassa
olevat tai elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta kaipaavat henkilöt.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun vahvuuksiisi. Hankkeessa on pienryhmätoimintaa sekä yksilötapaamisia. Yksilötapaamiset järjestämme asiakkaiden toivomaan paikkaan, myös kotiin. Kaikki hankkeen toiminta ja
sisältö suunnitellaan osallistujien tarpeet, toiveet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
Mukaan -ryhmätoiminta Kaustisella: tiistaisin, parilliset viikot, klo 12-14, seurakuntatalo
Mukaan yksilötapaamiset sovittavissa henkilökohtaisesti Jaanan tai Maurin kanssa:
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi

KIERTOON! - hanke julkaisee Kaustisen seutukunnan alueelle kohdennetun biokaasutuotannon alueellisen toteutettavuusselvityksen loppuraportin 10.3.2022 klo 9–11.30

KIERTOON! hankkeen Envitecpolis Oy:llä teettämä biokaasutuotannon alueellinen toteutettavuusselvitys on valmistunut. Tule kuulemaan viimeisimmät tulokset biokaasutuotannon mahdollisuuksista Kaustisen seutukunnan alueella.
Lisätietoja KIERTOON! -hankkeen projektipäällikkö Marko Malvisto marko.malvisto@kaustisenseutukunta.fi
Ilmoittautumiset 8.3.2022 mennessä
https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/kiertoon-hanke-biokaasutuotannon-toteutettavuusselvitys/
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Iltakyyti hakee kotoa ja vie edullisesti harrastuksiin, kyläilemään ja asioimaan
Muista Iltakyyti tiistaista torstaihin. Hinnat vain: 4 e/
matka, 6 e/menopaluu, 15 e/6 matkan kortti
Auto poikkeaa reitiltä hakemaan sinut kotiportiltasi.
Lisätietoja ja tilaus täällä: https://kulukuri.com/
joukkoliikenne/iltakyyti
Kysy: Tomas Luoma, Kyytiin2 -hanke, Kaustisen
seutukunta, 040-142 4257,
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

Tule mukaan kehittämään uusiutuvan energian markkinaverkostoa seutukunnan alueella!

KIERTHON 2.0 -hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja maatalouden biokaasun
käyttöönottamiseksi alueella mm. liikenteessä. Maatilojen biokaasupotentiaalin käyttöönottamiseksi ja biokaasumarkkinoiden syntymiselle tarvitaan kysyntää. Aihetta lähestytään ja aletaan edistämään teemaryhmätyöskentelyn avulla.
Ilmoittaudu osoitteessa www.kierthon2.fi > Ajankohtaista > Ilmoittaudu tai QR-koodilla:
Lisätietoja:
Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, p. 040-4806162,
salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

Hanke on saanut rahoituksen Keski-Pohjanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahastoohjelmasta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Korpelan Voima.

Kaustisen seutukunnan yritysrekisteri on vaihtunut. Tarkista tietosi!
Kaustisen seutukunta on vaihtanut alueellisen yritysrekisterinsä palveluntarjoajaa. Uudessa rekisterissä alueen
yrityksien on helpompi päivittää ja muokata omat tietonsa yrityksessä kulloinkin tarjolla olevia palveluita paremmin vastaaviksi. Toimi nyt seuraavasti:
1. Käy tutustumassa rekisteriin ja oman yrityksesi tietoihin osoitteessa:
https://kaustisenseutu.yrityshakemistot.fi/
2. Mikäli muutettavaa, tee tietojen muutospyyntö oman yrityksesi palvelukuvauksen lopusta löytyvästä painikkeesta ”Ilmoita yritystietojen muutoksesta”, ja toimitamme sinulle sähköpostiisi sähköisen lomakkeen, jonka
avulla voit ilmoittaa meille haluamasi muutokset.
Mikäli yrityksesi tietoja ei ole rekisterissä, mutta haluaisit ne rekisteriin, ota yhteyttä:
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä,
jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi
Erkki Laide, yritysneuvoja:
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi
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Mitä perhehoito on?
Perhehoito on nimensä mukaisesti hoitoa perheessä, eli kodinomaista asumista yhdessä perheen kanssa, joka on halunnut tarjota asuinpaikan henkilölle, joka sitä tarvitsee. Vaikka perhehoidossa puhutaan hoidosta, on kyse myös ihan perinteisestä asumisesta yhdessä kodissa asuvan ydinperheen kanssa.
Perhehoidossa voi asua lapsi, nuori tai ikäihminen, joka ei syystä tai toisesta voi asua omassa
kodissaan. Lasten ja nuorten osalta kyse on lastensuojelutyöstä, kun taas aikuisilla ja iäkkäillä
kyse voi olla turvattomuuden tunteesta yksin asuessa ja tarpeesta asua yhdessä muiden kanssa. Ikääntyvien kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa ei ole enää
hyvä ja turvallinen olo, mutta monet askareet onnistuvat vielä eikä tarvetta raskaammalle avulle
ole.
Kuka perhehoitaja on?
Perhehoitaja on henkilö, joka ottaa turvaa ja tukea tarvitsevan henkilön luokseen asumaan. Perhearki jaetaan
uuden tulokkaan kanssa samalla tavalla kuten omakin perheen kanssa. Kodin uusi jäsen osallistuu kodin tapahtumiin ja toimii osana perhettä, jakaen ilot, surut ja yhteiset hetket. Perhehoitajaksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen päätös, koska asia koskettaa jokaista. Myös perhehoitoon muuttavalla on mahdollisuus tunnustella hetken sitä, sopiiko perhe hänelle ja toimivatko perheen ja uuden asukkaan kemiat hyvin yhteen. Hyvän ja
rikkaan yhteisarjen myötä uusi asukas saa asua turvallisesti yhdessä perheen kanssa ja kokea yhteenkuuluvuutta yhteiseen arkeen, jossa jokaisella on tärkeä osansa.
Olisitko SINÄ kiinnostunut perhehoidosta ja perhehoitajuudesta?
Perhehoitajia tarvitaan lisää! Olisitko sinä valmis avaamaan kotisi oven ja toivottamaan uuden perheenjäsenen
tervetulleeksi kotiinne ja jakamaan arkenne hänen kanssaan?
Perhehoitajana saisit tehdä työtä omassa kodissasi ja jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoidon asiakkaan kanssa. Uuden perheenjäsenen ottaminen kotiin tuo uudenlaista rikkautta arkeen ja mahdollistaa oppimiskokemuksia niin aikuisille kuin lapsillekin.
Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen?
Etkö koe omaksesi ottaa kotiisi uutta asukasta mutta haluaisit kuitenkin tehdä töitä perhehoidon parissa? Ehkäpä kiertävän perhehoitajan työ olisi silloin sinulle sopiva juttu!
Haemme myös kiertäviä perhehoitajia jotka vierailevat asiakkaiden kotona ja tekevät työtä apua tarvitsevan henkilön omassa kodissa. Kiertävät perhehoitajat käyvät yhdessä sovittujen aikataulujen mukaisesti mm. omaishoitajaperheiden luona, joissa viettävät aikaa omaishoidettavan kanssa sen aikaa, kun hoitaja käy asioilla tai tarvitsee vapaa-aikaa. Hoidettava puolestaan esittää usein toiveen siitä, ettei kotoa tarvitsisi siksi aikaa lähteä minnekään.
Kiinnostuitko lukemastasi?
Otahan yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta, jotta voimme kertoa lisää!
Perhehoitajaksi valmentautumisen myötä saat konkreettisesti kuulla siitä, mitä perhehoitajuus ja kiertävän perhehoitajan työ on. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoitajuuteen, vaan antaa myös mahdollisuuden saada lisätietoa perhehoidosta. Päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siihen soveltumisesta tehdään valmennuksen myötä.
Perhehoitajan työtä tehdään omalla persoonalla ja luonteella eikä yksikään perhehoitaja ole samalainen. Erilaisuus on rikkautta niin perhehoitajan kuin perheen ja hoidettavankin osalta. Meissä on kaikissa sitä jotain erityistä, jolla voimme tuoda iloa ja valoa toiselle!
Jos saimme kiinnostuksesi heräämään, niin otahan meihin Soitessa yhteyttä!
Lastensuojelun perhehoito

040 804 2247

Ikääntyneiden perhehoito

040 806 5958

https://www.soite.fi/lasten-ja-nuorten-perhehoito
https://www.soite.fi/perhehoito
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https://kumaha.keski-pohjanmaa.fi/

Oletko kulttuurin harrastaja, yhdistysaktiivi, taiteen tekijä, kuorolaulaja, luovien alojen yrittäjä taikka sitten näistä
asioista kiinnostunut kuntalainen?
Tule Sinäkin mukaan keskustelemaan oman kotikuntasi kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja luovien alojen
vahvuuksista sekä kehittämistarpeista!
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Keski-Pohjanmaan alueellinen kehittämistehtävän Kulttuurimaakunta
-hanke järjestää yhdessä kotikuntasi kanssa keskustelutilaisuuden

Tilaisuuteen toivotaan KAIKKI kunnan asukkaat tervetulleeksi. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30, arvontaa!
Tilaisuudessa huomioidaan koronaterveysturvallisuus!
Ohjelmassa:

▪ KUNTALAISFOORUMIKESKUSTELU Kulttuuriviljelykset tiedonkeruumenetelmällä
▪ Kunnan omaa kulttuuriohjelmaa ja tervehdykset
▪ Elävää kulttuuriperintöä Keski-Pohjanmaalla?

Seuraava tiedote ilmestyy maaliskuussa 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

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 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

