1) Kaustisen kunnanvaltuusto on 17.2.2022 § 5 hyväksynyt korttelin 32 (S-marketin ja Kauppatien alue) asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu osa kortteleista 32 ja 33 sekä viher-, erityis- ja katualuetta.
2) Kaustisen kunnanvaltuusto on 17.2.2022 § 6 hyväksynyt Pajalantien, Jylhäntien/Virkkalantien, Järvelän
(Friitintien/Rantatien) asemakaavojen muutokset.
−

Pajalan alueen asemakaavan muutos koskee yleisen tien alueita (LYT, LT), katualuetta, kortteleita 52 ja 61
sekä osaa kortteleista 43 ja 58. Asemakaavalla muodostuu katualuetta, yleisen tien aluetta ja korttelit 52 ja
61 sekä osa kortteleista 43 ja 58.

−

Jylhäntien/Virkkalantien asemakaavan laajennus koskee tiloja 236-895-2-5 ja 236-895-2-9. Asemakaavan
muutos koskee yleisen tien alueita (LYT). Asemakaavalla muodostuu katualuetta.

−

Järvelän (Friitintien/Rantatien) asemakaavan laajennus koskee tiloja 20:25, 20:37, 20:83 ja 20:112 Asemakaavan laajennuksella muodostuu kortteli 3 sekä katualuetta.

Hyväksytyt asemakaavat ovat nähtävinä kunnan kotisivuilla sekä kunnanviraston teknisessä toimistossa 23.2 –
27.3.2022 välisen ajan.
Kaustisella 23.2.2022, Kunnanhallitus

Kelan Kaustisen palvelupiste on muuttanut osoitteesta Terveystie 10 Kaustisen kunnantalolle, Kappelintie 13.
Palvelemme ajanvarauksella kuten aikaisemminkin. Neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossa myös kunnantalolla
sijaitsevalla asiointipisteellä. Asiointipiste on avoinna maanantaista torstaihin klo 9–12.
Asiointipisteessä on asiakastietokone, jolla Kela-asiat voi hoitaa verkossa. Kunnan työntekijä neuvoo yleisellä
tasolla Kela-asioissa ja auttaa verkkoasioinnissa. Asiointipisteestä saa myös Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä. Lisäksi asiointipisteessä on saatavilla Verohallinnon sekä TE-toimiston avustavia palveluja.
Puhelimitse ja verkossa
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa tai puhelimessa. Kelan asiointipalvelussa eli OmaKelassa
(www.kela.fi/omakela) voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Elämäntilannekohtaiset palvelunumerot löytyvät osoitteesta
www.kela.fi/soita-kelaan.
Lisää tietoa asiakkaille:
Tutustu OmaKelaan

https://www.kela.fi/omakela

Soita Kelan puhelinpalveluun

https://www.kela.fi/soita-kelaan

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajalan 2. kerroksen toiminnot (aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja perheneuvola) siirtyvät
remontin vuoksi Hotelli Kaustisen (ent. Kansanlääkintäkeskus) 2. kerroksen tiloihin 7.3.2022 alkaen, osoite Pajalantie 24, Kaustinen.

1.-2. luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa (AP- ja IP
-toimintaa) seuraavasti, mikäli osallistujia on riittävästi (vähintään 7 oppilasta/ryhmä) ja kunnan talousarvio sen
mahdollistaa:
- Keskuskoulu 1.–6. (AP ja IP)
- Järvelän koulu (IP)
- Puumalan koulu (AP ja IP)
Toimintaa järjestetään pääosin yhteistyössä Kaustisen 4H-yhdistyksen kanssa, mutta osin myös kunnan omana
toimintana.
Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä. Aamutoimintaa järjestetään tarvittaessa Keskuskoululla (1.-6.) ja
Puumalan koululla pääsääntöisesti noin klo 6.50 alkaen ennen koulun alkua ja iltapäivätoimintaa koulupäivän
päättymisestä klo 16.30 saakka (Keskuskoululla 1.-6. klo 17.00 saakka).
Ryhmiin otetaan myös esiopetuksessa olevia sekä ylemmän vuosiluokan oppilaita, mikäli ryhmäkoko sen sallii.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan välipala ja turvallinen paikka, missä viettää vapaa-aikaa aikuisen
valvonnassa.
Toiminnasta peritään osallistumismaksu, joka iltapäivätoiminnasta on kokoaikaisessa toiminnassa (kaikkina koulupäivinä) 90 €/kk ja osa-aikaisessa toiminnassa (enintään 12 pv/kk) 60 €/kk sekä aamutoiminnassa 40 €/kk.
Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan päättyy 20.4.2021.
Täytä hakemus sähköisesti osoitteessa https://bit.ly/APIP-hakemus. Lisätietoja: varpu.jarvila@kaustinen.fi

Vuonna 2016 syntyneiden lasten tulee ilmoittautua esiopetukseen lukukaudelle 2022-2023. Huom! Kaksivuotisen
esiopetuskokeilun päätöksen saaneiden lasten osalta esiopetukseen ei tarvitse enää ilmoittautua. Jos kuitenkin
täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeessa tulee muutoksia suuntaan tai toiseen, siitä tulee tehdä muutosilmoitus eDaisy-linkin kautta https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy.
Puumalan esiopetusryhmän osalta tilannetta on vaikea vielä arvioida loppuun asti, toteutuuko esiopetus siellä vai
ei. Hakemuksia sinne on tullut tähän mennessä tosiasiallisesti vain 3 kpl.
Vuonna 2017 syntyneiden lasten perheille lähetetään kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta pieni infopaketti postitse maaliskuun aikana. Infon saatuanne voitte hakea lapsellenne paikkaa kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun esiopetusilmoittautumisen kautta ylläolevasta eDaisy-linkistä. Ilmoittautumisaikaa on vuonna 2017 syntyneiden
osalta 31.3.2022 saakka.
Esiopetusryhmiin järjestetään tutustumisaamupäivät toukokuussa, johon tulee vielä erillinen kutsu esiopetuspäätöksen jälkeen.
Kokonaissuunnittelun ja tilaratkaisujen kannalta olisi tärkeää saada myös alle esiopetusikäisten lasten hakemukset varhaiskasvatukseen ensi kaudelle (elokuu 2022 - heinäkuu 2023) vielä maaliskuun loppuun mennessä.
Kaustisella tarjotaan varhaiskasvatuspalveluita päiväkoti- ja perhepäivähoidon toimintamuodoissa. Väliaikaisena
ratkaisuna tänä vuonna kokeillaan myös ryhmäperhepäivähoitoa. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on 10 ja päiväkotistatuksella toimivia yksiköitä on kolme: Pajalan päiväkoti sekä Omenapuun ja Kinon yksiköt. Vuorohoidon tarpeet hoidetaan edelleen keskitetysti Pajalan päiväkodissa. Ensi toimintakautta ajatellen vaihtoehtoja eri lapsiryhmien ja henkilöstön sijoittelussa mietitään parhaillaan. Samassa yhteydessä tehdään myös
henkilöstön rekrytointisuunnitelmaa. Muutoksia tulee väistämättä, mutta ne tehdään harkiten ja perustellusti ja
niistä tiedotetaan perheitä hyvissä ajoin.
Varhaiskasvatusjohtaja, puh.040 637 1272
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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.
SHOWTANSSIKERHO
Tänä keväänä tanssikerhot jatkuvat ainoastaan 6-9 -vuotiailla. Tunnit pidetään entiseen tapaan Urheilutalon peilisalissa ma 21.3. alkaen siten, että ensimmäinen ryhmä (6-7 v.) alkaa klo 16 ja toinen ryhmä (8-9 v.) klo 17.
Tunnit jatkuvat toukokuun loppuun saakka.
Ei erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki 6-9 -vuotiaat ovat tervetulleita mukaan tanssimaan!
Osallistumismaksu: Loppukevään lukukausimaksu: 30 € tai 5 €/kerta. Maksutiedot kerätään ensimmäisen tanssitunnin yhteydessä.
UIMAKOULU 2022
Uimakoulut pidetään Vetelin uimahallissa koulujen päättymisen jälkeen kesäkuussa. Uimakouluun voivat osallistua kaikki viisi vuotta täyttäneet (syksyllä eskarin aloittavat) ja sitä vanhemmat uimataidottomat lapset ja nuoret.
Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa https://bit.ly/Uimakoulu2022.
Huomio! Jokaisesta osallistujasta on täytettävä oma lomake, jotta voimme jakaa oppilaat uimataidon mukaisiin
ryhmiin! Uimakouluun voi ilmoittautua 8.5. saakka. Ilmoittautumiset ovat sitovia ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Uimakoulumaksu: 45 € / oppilas. Jos perheestä osallistuu useampi henkilö, on maksu seuraavilta 30 € / osallistuja. Maksu sisältää uimahallimaksun, vakuutuksen Kaustisella asuville lapsille, kuljetuksen ja opetuksen.
Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautumista ei peruta 15.5. mennessä, perimme peruutusmaksuna 15 €.
Uimakouluun pääsystä ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumiskaavakkeessa olleeseen osoitteeseen uimakoulua edeltävällä viikolla. Uimakoululasku lähetetään ilmoitetulle maksajalle (henkilötunnus ja osoite mukaan) ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Uimakoulun sisältö
Alkeisopetuksessa pikkualtaassa opetellaan uinnin alkeita: veteen kastautumista, kellumista ja liukumista sekä
pyritään suorittamaan Suomen Hengenpelastusliiton määrittelemä alkeismerkki.
Jatkoryhmässä harjoitellaan muiden uintimerkkien vaatimia taitoja (harrastus-, taito- ja uimakandidaatti
-merkki). Jatkoryhmään pääsemiseen vaaditaan alkeismerkin suorittaminen.
Aikataulu kylittäin:
Uimakoulu 1 6.-10.6. klo 11.00-12.30
Köyhäjoen, Kolan, Vintturin, Tastulan, Jylhän ja Järvelän kyläläisille tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
Uimakoulu 2 13.-17.6. klo 11.00-12.30
Salonkylän, Viiperin, Nikulan, Paavolan, Känsälän ja Puumalan kyläläisille tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
Uimakoulu 3 20.-23.6. klo 11.00-12.45
Kirkonkylällä asuville tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä. Huom! Ma-to pidemmät päivät.
Pe 24.6 ei uimakoulua, juhannusaatto.
Kuljetus: Uimakouluihin järjestetään kuljetus kylittäin.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 5168 404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi
PYÖRÄILYMAAOTTELU 1.4.-30.9.
Kaustisen ja Vetelin kuntien välisen pyöräilymaaottelun osallistumisaikaa pidennettiin kahdella kuukaudella.
Kampanja alkaa pe 1.4. klo 9.00. Kaustislaiset käyvät merkitsemässä pyöräilysuorituksensa Vetelin liikuntakeskuksen seinällä postilaatikossa olevaan vihkoon. Kilpailu kestää 30.9. klo 15.00 saakka.
3

Pyöräilysuorituksia voi tehdä useita samalle päivälle. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Kelataan porukalla Kaustinen voittoon!
Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.
PYÖRÄILYKAMPANJA 1.4.-30.9.
Pyöräilysuoritukset voit merkitä henkilökohtaiseen suorituskorttiin, joita löytyy kunnantalolta sivistystoimiston
aulasta ja netissä lomakesivulta https://kaustinen.fi/kuntainfo/asiointijaneuvonta/lomakkeet/. Suoritukset voi merkitä myös paperille, johon kirjaat liikuntasuoritustesi päivämäärän, kilometrit yhteensä, suorituskerrat yhteensä,
nimesi ja osoitteesi. Pyöräily- ja muut liikuntasuoritukset voi kirjata myös ympäri Kaustista oleviin kuntolaatikoihin. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja.
Mikäli haluat osallistua 100 euron ostokortin arvontaan, toimi seuraavasti:
- pyöräile vähintään 1000 km kampanjan aikana
- merkitse ajetut kilometrit (väh. 1000 km) henkilökohtaiseen suorituskorttiin.
Palauta kortti kunnantoimistolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon lokakuun puoliväliin mennessä.
Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.

Satutunnit
Satutunnit palaavat pitkän tauon jälkeen! Kevään satutuntikerrat järjestetään parittomien viikkojen keskiviikkoina
klo 9.15–10.00. Maaliskuussa kokoonnutaan 16.3. / 30.3., huhtikuussa 13.4. / 27.4. ja toukokuussa 11.5. / 25.5.
Tervetuloa!
Lukupiiri
Tervetuloa kirjaston lukupiiriin! Kokoonnumme kevätkaudella kerran kuussa maanantaisin klo 18.00–19.30 (ovet
menevät lukkoon klo 18, joten saavuthan paikalle hieman sitä ennen). Kevään kokoontumiskerrat ovat 28.3. /
25.4. / 30.5. Kahvitarjoilu! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi / 050 346 5466.
Maaliskuun (28.3.) lukupiirikirjana on dekkari Alan Bradley: Piiraan maku makea. Voit noutaa kuukauden lukupiirikirjan asiakaspalvelusta ja lainata omalle kortillesi.
Kirjakassipalvelu
Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä
puhelimitse 050 346 5466 tai sähköpostitse kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi
Näyttelyt
Asiaa energiasta – Energianeuvonnan näyttely on kirjastossa nähtävillä maaliskuussa 9.–27.3.
Huhtikuussa taidenäyttelyssä on Heikki Virkkalan hevosmaalauksia.
Muuta ajankohtaista
Pelikoneet ja Playstation ovat jälleen käytettävissä.
Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa
Käytäthän edelleen maskia asioidessasi kirjastossa. Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta. Kirjastossa on tarjolla käsidesiä ja käsienpesupiste. Tulethan paikalle vain, jos sinulla ei ole hengitystieoireita.
Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin, mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös
kirjaston kirjakassipalveluun.
Korona voi muuttaa kirjaston tapahtumien järjestämistä äkillisesti. Voit varmistaa tilanteen kysymällä kirjastosta
numerosta 050 346 5466 tai kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi, tai kurkkaamalla kirjaston kotisivuja tai sosiaalista
mediaa.

Palkkaamme kesätyöntekijöitä viheralueiden hoitoon, leikkikenttäohjaajiksi, sekä kesäkerho-ohjaajiksi.
−
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Viheralueiden hoitajan työtehtäviin kuuluu viheralueiden hoito, nurmikonleikkuu, kukkien istutus ja hoito, siimaus- ja raivaustyöt, sekä pensaiden leikkuu. Ruohonleikkurien ja trimmereiden käyttö vaatii 16 vuoden
ikää. Haemme viheraluetyöntekijöitä ajalle 16.5.-16.9.2022 nurmen kasvukaudesta riippuen.

−

Kesäkerho-ohjaajan työtehtäviin kuuluu kerran viikossa noin kaksi tuntia koko kesän ajan kokoontuvan
kerhon suunnittelu, ohjaaminen ja raportointi. Pääset vaikuttamaan itse kerhon ajankohtaan. Ohjaaja voi
halutessaan ottaa vastuulleen myös useamman kerhon viikossa. Kesäkerho-ohjaajat voivat toimia myös
ohjaajaparina. Mahdollisia kerhopaikkoja ovat Jylhän kylätalo, Puumalan koulu, Järvelän koulu, Salonkylän
nuorisoseurantalo, Köyhäjoen Mäntymaja ja Keltainen talo Kirkonkylällä.

−

Leikkikenttäohjaajan työtehtäviin kuuluu päivien ohjelman ja toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen joko yksin tai ohjaajaparin kanssa. Työaika sijoittuu aamupäivään ja työtunteja kertyy noin 3-4 h/pvä. Haemme
leikkikenttäohjaajia Jylhän kylätalolle, Puumalan koululle, Köyhäjoen Mäntymajalle, Järvelän koululle ja
Keltaiselle talolle Kirkonkylälle. Haemme leikkikenttäohjaajia ajalle 6.-23.6.2022.

Tarvitsetko apua pihatöihin tai nurmikon leikkaamiseen?
Yhdistyksemme palkkaa kesäaikaan nuoria töihin viheralueille. Voit tilata nuoren leikkaamaan nurmikkoa, siimaamaan, haravoimaan tai tekemääm muita pihatöitä joko 4H:n tai asiakkaan koneella tai työvälineillä.
Hoidamme niin yksityisten, yritysten kuin taloyhtiöidenkin viheralueita. Asiakkaalta veloitettava maksu määräytyy työhön käytetystä ajasta. Hinnat tarkastetaan ja päivitetään hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2022.
Huomioi palvelua tilatessasi myös kotitalousvähennysmahdollisuus!
Tilaa palvelu itsellesi tai lahjaksi läheisellesi: https://kaustinen.4h.fi/palvelut/viheralueiden-hoito/
Aputyömiespalvelu
Olemme tehneet sopimuksen Soiten kanssa aputyömiespalvelusta, joka on suunnattu 75 vuotta täyttäneille
kotona asuville vanhuksille. Yhteistyön kautta voimme tarjota muun muassa apua lumitöihin, nurmikon leikkuuseen, haravointiin, polttopuiden kantoon ja muihin pieniin pihatöihin.
Lisätietoja aputyömiespalvelusta löydät Soiten sivuilta: www.soite.fi/aputyomiestoiminta

KERRO MEILLE KURSSITOIVEESI ja -IDEASI lukuvuodelle 2022-2023!
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä toiveesi / ideasi opiston kotisivujen tai facebook-sivujen kautta.
Otathan yhteyttä, jos olet halukas itse pitämään kurssin kansalaisopistossa. Voit myös “ilmiantaa” osaajan /
taitajan, jolla on erityinen osaamisalue. Me kansalaisopistolla houkuttelemme häntä jakamaan osaamistaan
kurssin opettajana.
Kurssin opettajan rooliin ei tarvita tutkintoja – vain osaaminen aiheesta ja innostus ja halu jakaa osaamista
muillekin.
Yhteystiedot: 050-5790163, 050-5790151
info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
https://facebook.com/perhonjokilaaksonkansalaisopisto/
HYGIENIAKURSSI (810207)
ke 30.3. klo 15–18 Vetelin koulukeskus / Tietola
Kurssin hinta on 30 €. Hygieniapassin (kortti & todistus) hinta on 6 €, jonka opettaja kerää kurssin aikana. Varaa
käteistä mukaasi. Testiä varten tarvitset myös kuvallisen henkilökortin (esim. passi tai ajokortti). Kurssi ei sisälly
opintopassiin. Opettajana Seija Varila
Kurssilla käsitellään hygieniaosaamisen perusteet, elintarvike- ja henkilökohtainen hygienia, mikrobiologia sekä
ruokamyrkytykset. Koulutuksen päätteeksi on mahdollista suorittaa hygieniatesti, jonka läpäistyäsi saat hygieniapassin.
Hygieniapassi on todistus henkilön elintarvikehygienian osaamisesta. Tarvitset hygieniapassin, mikäli toimit
työssä, jossa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Ilmoittautumiset 23.3.2022 mennessä:
https://www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso/ tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163
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Arviiti ry. on alkanut toteuttaa siirtolaisuustiedon keräystä Kaustisella. Tavoitteena on 2022-2023 aikana kylittäin ja suvuittain kerätä, kopioida ja tallentaa aikanaan Kaustiselta kaukosiirtolaisiksi lähteneiden ja sieltä palanneiden tarinoita, valokuvia, kirjeitä, kortteja ja muita muistoja talteen. Myös siirtolaisuus Ruotsiin on huomioitu. Keräys on osa Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushanketta.
Perheiden ja sukujen edustajia, joilta siirtolaisuusmuistoja tai yhteystietoja löytyy, kutsutaan iltoihin mukaan.
Arviiti ry:n tallennusryhmä kopioi ja tallentaa. Valokuvat, kirjeet ja muu aineisto jäävät omistajilleen.
Arviiti ry järjestää keräyksen toimittamiseksi siirtolaisuusiltoja kylillä keväällä 29.3.-17.5. välisenä aikana, aina
tiistaisin klo 18.00. Tapaamisista tiedotetaan Perhonjokilaakso-lehdessä ja kylätoimikunnissa.
Siirtolaisuusillat ovat: 29.3. Salonkylä-Viiperi Nuorisoseuralla, 5.4. Jylhä Kylätalolla, 12.4. Känsälä-Puumala
koululla, 19.4. Nikula Kylätalolla, 26.4. Vintturi-Tastula Kylätalolla, 3.5. Köyhäjoki-Kola Mäntymajalla, 10.5. Kirkonkylä-Lähdehaka-Ylijoki myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja 17.5. Järvelä-Varila-Virkkala koululla.
Järjestetään viihtyisiä iltoja yhdessä!
Lisätietoja ARVIITI RY/KERÄYSTOIMIKUNTA
Kauppi Virkkala, puh. 0400-165 045.
Arviiti ry:n kotisivu: www.arviiti.fi

Kaustisen kunnalla on tarkoitus kehittää Mosalan aluetta ja alueelle suunnitellaan toimintapuistoa. Toimintapuiston suunnitteluryhmä haluaa selvittää alueelle toivottuja toimintoja kyselyn muodossa.
Kyselyyn voit vastata osoitteessa: https://bit.ly/Toimintapuistokysely Vastausaikaa on 31.3.2022 saakka.

Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kunnan ympäristölautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.
Ympäristölautakunta on päättänyt suorittaa katselmuksen 10.5.2022. Katselmuskohteina ovat Jylhä, Tastula,
Vintturi, Kola ja Köyhäjoki.
Lisätietoa antavat ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 739 3977 ja rakennustarkastaja Markus Palosaari, puh. 040 826 2577

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.
Iltakyyti hakee kotoa ja vie edullisesti harrastuksiin, kyläilemään ja asioimaan
Muista Iltakyyti tiistaista torstaihin. HUOM! Uudet hinnat: 2 e / matka ensimmäiselle kyytiläiselle, 1 e / matka lisäkyytiläiset samasta osoitteesta. Auto poikkeaa reitiltä hakemaan sinut
kotiportiltasi. Lisätietoja ja tilaus täällä: https://kulukuri.com/joukkoliikenne/iltakyyti
Tomas Luoma, Kyytiin2 -hanke, Kaustisen seutukunta, 040 142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
TYÖPAJA 7.4.2022 bioenergian markkinaverkostosta - ilmoittaudu!
Työpajan aiheena bioenergian nykytilanne ja kehittymisnäkymät Kaustisen seutukunnan alueella. Nykytilanteen
esittelyn jälkeen tarkastellaan alueen markkinapotentiaalia sekä mahdollisia kehityksen hidasteita ja esteitä. Lopuksi ideoidaan, miten markkinoiden ja kysynnän syntymistä voisi edistää.
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Työpaja on torstaina 7.4.2022 klo 9.00-12.00 Teams-etäyhteydellä (Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille).
Ilmoittaudu osoitteessa www.kierthon2.fi > Ajankohtaista > Ilmoittaudu tai QR-koodilla:
Lisätietoja: Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, p. 040 480 6162
salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

Kaustisen seutukunnan Yrityspalvelu on tavattavissa sopimuksen mukaan Kaustisen kunnantoimiston päädyssä sijaitsevissa tiloissa.
Lisätietoa:

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538
Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 050 337 3538

Unesco-juhla Kansantaiteenkeskuksessa 9.4.2022
Kaustislaisen viulunsoiton Unesco-luetteloinnin kansanjuhla Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa
lauantaina 9.4. klo 14. Ohjelmassa pelimannit, Ottoset, Näppärit, Purppuripelimannit, Aila Rauhalan kanteletytöt, Hääkuoro, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen videotervehdys sekä OKM:n johtaja Minna
Karvosen juhlapuhe. Saliin otetaan koronaturvallisuustilanteen sallima määrä väkeä. Tervetuloa!
Kumaha-ilta siirtyi pidettäväksi 31.3.2022
Kulttuurimaakuntahankkeen kuntalaisilta Kaustisella 9.3. siirtyi samana päivänä kirkossa pidettävän Ukrainan tukikonsertin vuoksi. Juuri nyt on tärkeintä osoittaa yhteisönä tukea sodan uhreiksi joutuneille.
Keskipohjalainen ja kaustislainen kulttuuri yhdistäköön meitä toisella tapaa taas hieman myöhemmin, sillä hankkeen Kaustisen ilta siirtyy pidettäväksi 31.3. klo 18.00
Kansantaiteenkeskuksella.

Kevään ravit Nikulassa
- la 2.4 klo 13 Pelimanni-ajo
- su 18.4 klo 13 pääsiäisravit
Tervetuloa!

Spiderman : No Way Home
Su 13.3 klo 14 ja ma 14.3 klo 19
Belfast
Su 20.3 klo 14 ja ma 21.3 klo 19
Rinnakkaiset äidit
Su 27.3 klo 14 ja ma 28.3 klo 19
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Töihin taikka talkoisiin festivaaleille
Kaustinen Folk Music Festival järjestetään jälleen täysimittaisena tulevana kesänä 11.-17.7.2022. Järjestelyt ovat jo pitkällä ja ohjelma julkaistaan 5.4.2022. Tarvitsemme tapahtuman ajaksi joukkoomme paljon työntekijöitä, eli toimihenkilöitä, sekä talkoolaisia. Tarjolla on monipuolisesti erilaisia tehtäviä aivan kaikille, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa kesän onnellisimpia päiviä. Työntekijänä, eli
toimihenkilönä pääset toimimaan vaativammissa tehtävissä sitoutuen tiiviimmin juhlan tekemiseen.
Talkoolaisena voit olla mukana tekemässä festivaalia hieman kevyemmällä otteella, eikä talkoolaisella
tarvitse olla aiempaa työkokemusta tai erityisosaamista. Tärkeintä on, että asenne ja into auttaa festivaalin onnistumisessa ovat kohdillaan. Edellytämme kuitenkin 15 vuoden ikää. Tarkemmat tiedot
hakulomakkeineen löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta https://kaustinen.net/toihin-talkoisiin/.
Lisätiedot: Jukka Virkkala 040 172 9566, tai sähköpostiosoitteesta staff@kaustinen.net

Seuraava tiedote ilmestyy huhtikuussa 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

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 16.3.2022
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

