
   

      

     

Kunnanvirasto ja Asiointipiste  

ovat suljettuina kiirastorstaina 14.4. 

Maaliskuun alussa avattiin Kaustisen kunnan uusi Asiointipiste, jossa on saatavilla valtion viranomaisten palve-

luita yhdestä paikasta. Asiointipiste sijaitsee osoitteessa Kappelintie 13, ns. TE-toimiston päädyssä. Huomioi, 

että kunnanviraston puolelta ei ole kulkua Asiointipisteen puolelle. Asiointipiste on avoinna ma-to klo 9–12.  

Asiointipisteessä saatavilla olevat palvelut:  

KELA  

Asiointipisteessä on asiakastietokone, jolla Kela-asiat voi hoitaa verkossa. Kunnan työntekijä neuvoo yleisellä 

tasolla Kela-asioissa ja opastaa tarvittaessa verkkoasioinnissa. Asiointipisteestä saa myös Kelan hakemuslo-

makkeita ja esitteitä.  

Asiointipisteessä on Kelan etäpalvelu, jossa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa Kelan palveluasiantuntijalta 

tietokoneen kuva- ja ääniyhteydellä. Etäpalvelu on käytettävissä maanantaista torstaihin klo 9–12. Etäyhteyden 

avaamiseen saa tarvittaessa apua kunnan työntekijältä. Etäpalvelussa voi hoitaa samoja asioita kuin Kelan 

omassa palvelupisteessä.   

Asiointipisteessä voi asioida Kelan oman palveluasiantuntijan kanssa kasvotusten ainoastaan ajanvarauksella. 

Kela antaa ajat näihin tapaamisiin puhelimitse niille asiakkaille, joiden asia vaatii henkilökohtaista tapaamista. 

Useimmat Kela-asiat voi hoitaa puhelimitse ja verkossa tai etäpalvelun avulla. Asiointia varten on hyvä varata 

mukaan virallinen henkilöllisyystodistus sekä verkkopankkitunnukset.  

Kelalle tarkoitettua postia voit jättää Asiointipisteen sisäänkäynnin vieressä olevaan postilaatikkoon. Postilaatikko 

tyhjennetään arkipäivisin klo 9.00. Merkitse kuoreen selkeästi, että posti on osoitettu Kelalle.  

TE-TOIMISTO JA KUNTAKOKEILU  

Asiointipisteessä on asiakastietokone, jolla voi hoitaa asioinnin verkossa. Kunnan työntekijä neuvoo yleisellä ta-

solla TE-toimiston asioinnissa ja opastaa tarvittaessa verkkopalvelujen käytössä. Asiointipisteessä jaetaan julkai-

suja, esitteitä sekä lomakkeita ja otetaan lomakkeita vastaan. Sähköistä asiointia varten tulee olla verkkopankki-

tunnukset mukana.  

TE-toimiston ja Kuntakokeilun asiantuntijat palvelevat ilman ajanvarausta maanantaisin klo 9–12, muina aikoina 

ainoastaan ajanvarauksella. TE-toimistolle ja Kuntakokeilulle tarkoitettua postia voit jättää Asiointipisteen sisään-

käynnin vieressä olevaan postilaatikkoon. Postilaatikko tyhjennetään arkipäivisin klo 9.00. Merkitse kuoreen sel-

keästi, että posti on osoitettu TE-toimistolle tai Kuntakokeilulle.  

VERO  

Asiointipisteessä on asiakastietokone, jolla voi hoitaa asioinnin verkossa. Kunnan työntekijä neuvoo yleisellä ta-

solla, antaa lomakkeita sekä opastaa tarvittaessa verkkopalvelujen käytössä. Verohallinnolle tarkoitettuja lomak-

keita ei voi jättää Asiointipisteeseen vaan ne on toimitettava Verohallinnolle suoraan postitse.  

Kunnanviraston puolella ei ole saatavissa Asiointipisteen palveluita eikä oteta vastaan asiakirjoja.  
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Korttelin 32 asemakaavan hyväksyminen 

Kaustisen kunnanvaltuusto hyväksyi 17.2.2022 kokouksessaan keskustan asemakaavan muutoksen korttelissa 

32 (S-marketin ja Kauppatien alue).  

Alueelle laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Kaavamuutos koskee osaa korttelista 32 

ja 33 sekä niihin liittyviä viher-, tie sekä katualueita. Asemakaavassa määriteltiin alueiden käyttötarkoitukset, ra-

kentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioitiin alueen sijoittuminen valta-

tien varteen ja taajamakuvallisesti arvokaan alueen läheisyyteen. 

Pajalantien, Virkkalantie/Jylhäntien ja Järveläntien (Friitintie/Rantatie) asemakaavojen hyväksyminen 

Kaustisen kunnanvaltuusto hyväksyi 17.2.2022 kokouksessaan keskustan asemakaavojen muutoksen Pajalan-

tien, Virkkalantie/Jylhäntien ja Järveläntien (Friitintie/Rantatie) alueella. 

Pajalantien, Virkkalantien/Jylhäntien asemakaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaan asemakaavaa si-

ten, että LYT-merkinnällä osoitetut maantiet muutetaan kaduiksi. 

Kaavan muutos ja -laajennus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mukaisesti maanteiden liikennealu-

eina voidaan osoittaa valta-, kanta- tai seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja jatkeena olevia teitä, jotka palvelevat 

pääasiallisesti paikallista liikennettä. 

Järvelän asemakaavan tavoitteena on, että Rantatie osoitetaan kaduksi Friitintien-Järveläntien väliseltä osalta. 

Samalla Järvelän koulun alue asemakaavoitetaan MRL 94 §:n mukaan. Lisäksi huomioidaan alueen sijoittumi-

nen Kaustin 1E-luokan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueella, muinaisjäännösalueen lähistölle.  

Kaavoista ei ole valitettu ja ne ovat tulleet voimaan. 

Kunnanhallitus 5.4.2022 

MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Uutelan sekä Virkkala-Järvelän alueiden osalta Kes-

kustan osayleiskaavan muutosta koskevat kaavaluonnosasiakirjat valmisteluvaiheen kuulemista varten. 

Uutelan osayleiskaava-alue on pääasiassa asemakaavoitettua asuinaluetta Kaustisen taajaman pohjoisosassa 

Jylhäntien molemmin puolin. Virkkala-Järvelän osayleiskaava-alue sijoittuu Kaustisen Virkkalan ja Järvelän kylille 

keskustaajaman kaakkoisosasta Perhonjoen vartta aina Vetelin kuntarajalle saakka. Osayleiskaavat laaditaan 

ohjaamaan asemakaavoitusta sekä Virkkala-Järvelä lisäksi osalla aluetta siihen tarkkuuteen, että kunta voi 

myöntää suoraan rakennusluvat laadittavan kaavan perusteella (MRL 44 § ja 72 §). 

Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 11.4.-10.5.2022 välisen ajan Kaustisen kunnan teknisellä osastolla sekä 

kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kaustinen.fi -> kuulutukset. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallinen tai 

suullinen mielipiteensä kaavan nähtävillä oloaikana Kaustisen kunnanhallitukselle osoitteella PL 10, 69601 

KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi  

Kaavan laatija on tavattavissa keskiviikkona 20.4.2022 klo 14-18 Kaustisen kunnantalolla osoitteessa Kappelintie 

13, 69600 Kaustinen. Tilaisuudessa voi suullisesti keskustella suunnittelijan kanssa. 

Lisätietoja antaa Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 769 8668 ja projektipäällikkö Ville Vi-

hanta puh. 050 590 6214, Plandea Oy. 

Kaustisella 11.4.2022, Kunnanhallitus 
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Satutunnit 

Satutunnit 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). Seuraavat kokoontumiskerrat ovat 25.4. ja 30.5. 

Kahvitarjoilu! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi / 

050 346 5466. 

Huhtikuun (25.4.) lukupiirikirjana on Delia Owensin Suon villi laulu. 

Voit noutaa kuukauden lukupiirikirjan asiakaspalvelusta ja lainata omalle kor-

tillesi. 

Pääsiäisen aukiolot 

Kirjasto on suljettu pääsiäisen ajan pe 15.4. - ma 18.4. Omatoimiaika on käy-

tössä normaalisti päivittäin klo 7–22. 

Tiesithän! 

Kirjaston asiakkaana voit kirjastokortillasi lainata maksutta Viddla-

suoratoistoelokuvapalvelusta 5 elokuvaa kuukaudessa! Tutustu myös e-

lehtien etälukumahdollisuuteen osoitteessa anders.emagz.fi. 

Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa 

Käytäthän edelleen maskia asioidessasi kirjastossa. Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta. Kirjastossa on tarjol-

la 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. 

SUUNNISTUS 

Suunnistusjaosto kutsuu kaikki liikkujat huhtikuun maanantai-iltoina yhteislenkille klo 18.30. 

Kokoontumispaikka viikottain ilmoitetaan veikot.kaustinen.fi -sivulla. Lenkillä juostaan ja kävel-

lään oman kunnon mukaan. Tervetuloa kaikki ikään, kokoon, kuntoon tai lajiin katsomatta!  

Perhonjokilaakson iltarastit alkavat tiistaina 26.4. Teerijärvellä, ensimmäiset rastit Kaustisella 

1.5. 

YLEISURHEILU 

Maantiejuoksut alkavat ”Soitinverstaalla” (Ullavantie 4, paloaseman takana) keskiviikkoisin kello 19.00. Sarjat 

viisivuotiaista alkaen, matkat 100 metristä lähtien isoimpien juostessa 2 km. Jokaiselle osallistujalle pieni palkin-

to! Kelien salliessa siirrytään juoksemaan maastoon. Lisätietoja Vesa Peltoniemi 0400 733 331 ja Pasi Pesola 

044 547 9592. 

URHEILUTALON AVAIMET JA VUOROT 

Urheilutalon talvikausi päättyy huhtikuun lopussa ja vakiovuorot päättyvät. Kaikkien tulee kauden päättyessä 

palauttaa avaimet KP-V:n toimistoon. Kevään ja kesän osalta vuoroja voi kysellä toimistolta.  

 

 

Yinjoogaa maanantaisin 2.5.–4.8. klo 19.15–20.45. Ei ilmoittautumista! Mikäli sää on hyvä, joogaamme urheilu-

kentällä hyppyrimäen puoleisessa päädyssä. Huonolla säällä jooga urheilutalon isossa salissa. Osallistumismak-

su 5 €/kerta. Tervetuloa mukaan!   
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Joukkue (synt.vuosi) Harjoitukset Yhteyshenkilö 

Tytöt 2014–2015  ti 17.00-18.30   Kiia Lemmetti 040 185 9049  

Pojat 2014–2015  ti 17.00-18.30 ja su 15.30-17.00 Maria Puronaho 040 865 1526  

Pojat 2012–2013  ke 17.00-18.30 ja su 11.30-13.00   2012: Jukka Järvelä 0400 868 255 

2013: Kristiina Koivusalo 040 727 4070 

Tytöt 2011–2013  ti 17-18.30  2011: Päivi Westerholm 040 733 3222 

2012-2013: Antti Vintturi 040 719 1917  

Pojat 2010–2011  ti 18.30-20.00, to 17.30-19.00 ja su 17-18.30  2010: Jaana Pekkarinen 044 302 8360  

2011: Maria Puronaho 040 865 1526  

Pojat 2008–2009  ma 17.30-19.00, to 18.30-19.30 ja  

su  18.00-19.30   

Jarno Lyytikäinen, 050 579 1154 

Tytöt 2009–2010  ke 19.30-21.00 ja su 16.30-18.00  Jukka Honkonen, 0400 761 741 

Pojat 2007 ma 17.30-19.00 ja su 18.00-19.30  Pekka Puumala 040 550 0874 

2016 SYNTYNEIDEN JOUKKUE KAIPAA TOIMIHENKILÖITÄ. Joukkue perustetaan, kun saamme riittävästi 

vapaaehtoisia, jotta toiminta saadaan käyntiin. Apuvalmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja… Ilmoittaudu soittamal-

la toimistolle tai voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa: https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/47830/haluatko-

aloittaa-jalkapallojoukkueen-2016-2017-syntyneille 

HAEMME KESÄTYÖNTEKIJÄÄ 

Tarvitsemme kesäksi apua mm Moukarikarnevaalien ja muiden tapahtumien kilpailujen mainosmyyntiin ja järjes-

telyihin, avuksi eri lajien harjoitusten vetämiseen ja seuravastaavan loman sijaiseksi. Tarkempi kuvaus työstä 

https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/48177/kesaksi-toihin-kp-vlle 

Kaustisen Pohjan-Veikot, 040 522 8977, veikot@kp-v.fi 

JALKAPALLO 

Kelien lämmetessä joukkueet siirtyvät harjoittelemaan ulos. Alla joukkueet, kesän harjoitusajat ja yhteyshenkilö. 

Joukkueisiin otetaan aina uusia pelaajia, joten rohkeasti ottamaan yhteyttä ja kysymään lisätietoja! 

Kevään kerhokausi päättyy 25.5.2022 

Ajokortti työelämään -koulutus (0,5 op) +13 v 

Pe 6.5. ja ti 10.5. klo 15.00-17.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4 

Ajokortti työelämään (0,5 op) -koulutus on tarkoitettu yli 13-vuotiaille nuorille. Ajokortti työelämään -koulutuksen 

jälkeen sinulla on paljon tietoa työelämästä. Koulutuksesta on hyötyä TET-jaksolla ja sinulla on paremmat mah-

dollisuudet saada kesätöitä. Saat Ajokortti työelämään -oppaan, digitaalisen osaamismerkin ja opintopisteytetyn 

todistuksen.  

Koulutuksen aikana opit tekemään työhakemuksen ja ansioluettelon. Opit selviämään työhaastattelusta sekä 

opit työelämän pelisääntöjä.  

Suoritettuasi koulutuksen sinulle myönnetään opintopisteytetty todistus. 

Yrityskoulutus (1 op) 13-28 v (10 h) 

Ensimmäinen kokoontuminen 29.4. klo 15.00-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4. Koulutuksen laajuus on 10 

tuntia ja loput kokoontumiset sovitaan osallistujien kesken. 

4H-yrityskoulutuksessa mietit ideoita, joiden avulla voit tienata omaa rahaa. Ideoista kehität oman yritysidean, ja 

koulutuksen jälkeen voit perustaa oman 4H-yrityksen.Osa koulutuksesta suoritetaan itsenäisesti verkossa ole-

vien opintotehtävien kautta. Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi ja 

hyödyntää niitä yritysideassasi, osaat suunnitella kannattavaa yritystoimintaa ja perustaa oman 4H-yrityksesi.  

Suoritettuasi koulutuksen, sinulle myönnetään opintopisteytetty todistus. 
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Kevään aikana on vielä monta mielenkiintoista kurssia, joilla on tilaa.  

Huom! joukossa muutama ihan uusikin kurssi.  

− Metsäjooga (830131) Vetelissä 30.4.–14.5. la klo 13–14. Tämä on 

lyhyt kurkistuskurssi ensi lukuvuonna pidempänä toteutettavaan kurs-

siin. Kolme kokoontumista. Opettajana Anette Hietalahti.  

− Äänimaljasyvärentoutus (830130) Kaustisella to 5.5.–19.5 klo 19–20. Lyhyt kurkistuskurssi ensi lukuvuonna 

pidempänä toteutettavasta kurssista Kolme kokoontumista. Opettajana Anette Hietalahti.  

− Ruusujen hoito (710308) Perhossa pe 6.5. klo 17.30–20.00. Opettajana Marko Ahola. 

− Piha- ja puutarhansuunnittelukurssi (710310) Perhossa 9.–14.5. Kokoontumiset kolmena iltana ja lauantai-

päivänä viikon aikana. Opettajana Lahja Varila. 

− Keväinen kukka-asetelma (710309) Kaustisella pe 13.5. klo 17.30–20.00. Opettajana Marko Ahola. 

− Retkeilyä lähipoluilla (830126) Vetelissä 5.5.–14.5. Opettajana Rauno Karhukorpi.  

− Geokätköilyn alkeet (830124) Vetelissä ke 11.5. klo 17.00–20.45. Opettajana Rauno Karhukorpi. 

− Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (820202) Vetelissä la ja su 7.5.–21.5. klo 9–17. Opettajana Päivi Mylly-

kangas 

− Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus etäyhteydellä (820202) la 28.5. klo 9–17. Opettajana Päivi Myllykan-

gas. 

− Melontakurssi (830122) Perhossa la 28.5.–4.6. klo 10.00–13.45. Opettajana Jorma Koivuniemi. 

− Luonnonkasvien tunnistus ja käyttö (710309) Vetelissä la 4.6.–11.6. klo 10–13. Opettajana Leena Kivijärvi. 

− Kasvivärjäyskurssi (110420) Halsualla ma–ke 25.–27.7. klo 10–16. Opettajana Eeva-Riitta Forsberg. 

Katso tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisaikataulusta: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso. Myös 

puhelimitse voit ilmoittautua: 050-5790151 tai 050-5790163. 

Arviiti ry. on alkanut toteuttaa siirtolaisuustiedon keräystä Kaustisella. Tavoitteena on 2022-2023 aikana kylit-

täin ja suvuittain kerätä, kopioida ja tallentaa aikanaan Kaustiselta siirtolaisiksi lähteneiden ja sieltä palannei-

den 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. Salonkylä-Viiperi, Jylhä ja Känsälä-Puumala on jo pidetty. Uusista tapaamisista tiedotetaan 

Perhonjokilaakso-lehdessä ja kylätoimikunnissa. 

Seuraavat siirtolaisuusillat ovat: 19.4. Nikulan alue Kylätalolla, 26.4. Vintturi-Tastulan alue Kylätalolla, 3.5. Köy-

häjoki-Kolan alue Mäntymajalla, 10.5. Kirkonkylä-Lähdehaka-Ylijoki -alueet myöhemmin ilmoitettavassa paikas-

sa ja 17.5. Järvelä-Varila-Virkkalan alue Järvelän koululla. 

Järjestetään viihtyisiä iltoja yhdessä! 

Lisätietoja ARVIITI RY/KERÄYSTOIMIKUNTA 

Kauppi Virkkala, puh. 0400-165 045. 

Arviiti ry:n kotisivu: www.arviiti.fi  

http://www.arviiti.fi/
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Tekninen toimi toivoo palautetta kaavateiden kunnossapidosta kyselyn muodossa. 

Kyselyyn voit vastata tässä osoitteessa 30.4.2022 saakka: https://bit.ly/Kaavatiekysely 

Kyselyn vastauksista raportoidaan myöhemmin kuntatiedotteessa ja kunnan verkkosivuilla. 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellem-

me elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, 

osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.  

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 

Aina saa myös kysyä: Tomas Luoma, Kyytiin2 -

hanke, Kaustisen seutukunta 

040-142 4257  

tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 

Iltakyyti hakee kotoa ja vie edullisesti har-

rastuksiin, kyläilemään ja asioimaan 

https://bit.ly/Kaavatiekysely
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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallinnoima  

ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanke  

toteuttaa terveysneuvonnan kokeilun Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa kevään aikana. Terveysneuvonnassa tarjo-

taan anonyymisti palveluja suonensisäisesti huumeita käyttäville asiakkaille. Asiakkaat voivat vaihtaa käytetyt 

ruiskut ja neulat puhtaisiin välineisiin, sekä saada terveysneuvontaa ja hoitoonohjausta. Palvelut ovat asiakkail-

le maksuttomia ja luottamuksellisia. 

Soite toteuttaa terveysneuvontaa kerran viikossa Kokkolassa terveysneuvontapiste Vaihtarissa. Kokeilun aika-

na toteutetaan terveysneuvontaa samalla periaatteella Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa. Terveysneuvonnan ko-

keilu toteutetaan huhtikuusta viikolta 15 lukien heinäkuuhun keskiviikkoisin klo 16-17 Toholammin ja torstaisin 

klo 16-17 Tunkkarin terveysasemilla. Kokeilu päättyy heinäkuussa. Tavoitteena on kokeilun aikana arvioida ja 

selvittää, onko tämä toiminta tarpeellista Lesti- ja Perhon-jokilaaksoissa. 

ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanke on kehittämishanke, jossa kehite-

tään päihdetyöhön mm. matalan kynnyksen ja liikkuvan päihdetyön toimin-

tamalleja. Terveysneuvonnan kokeilu on osa tätä kehittämistyötä. 

Lisätietoja: hankejohtaja Tuija Tuorila, p. 040-804 3391, tuija.tuorila@soite.fi 

Mielenterveys kuuluu kaikille! – Mielen hyvinvointia osallisuudesta ja hyvästä arjesta 

Arjen hyvinvoinnilla on suuri vaikutus mielen hyvinvointiin. Kun elämässä on kaikki hyvin, myös arki rullaa suju-

vasti. Samalla arkiset asiat ja tavallinen päivärytmi edistävät terveyttäsi. Välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään, 

miten selviydyt arjessa ja mitä voit itse tehdä, että jaksaisit vielä paremmin. Omaan hyvinvointiisi voit vaikuttaa 

hyvin yksinkertaisilla ja päivittäisillä asioilla. 

Mielenterveys kuuluu kaikille! Siksi toivotammekin Sinut tervetulleeksi kuulemaan mielenkiintoisia mielenterveys-

teemaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä keskustelemaan mielenterveydestä, osallisuudesta ja hyvästä arjesta  

Meidän mielessä -hankkeen seminaariin tiistaina 10.5.2022 klo 12.00-15.45.  

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.  

Seminaariin voit osallistua paikan päällä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan auditoriossa. Lisätietoja ja il-

moittautuminen 2.5.2022 mennessä: tarja.viitala@soite.fi tai etäyhteydellä Livestreamin kautta osoitteessa: 

https://tallennus.telia.fi/live/dFdeaerki6x9WujN. 

Seminaarin ohjelma: 

12.00–12.05  Seminaarin avaus, Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen (etäyhteys) 

12.05–12.10  Meidän mielessä – mielenterveysosaamisen kehittämistyötä keskipohjalaisittain,  

  hankekoordinaattori Tarja Viitala 

12.10–12.35  Mielenterveysstrategia ja sen toimeenpano, THL:n erikoissuunnittelija Saara Rapeli (etäyhteys) 

12.35–13.10  Mielenterveyden ensiapukoulutukset mielenterveysosaamisen vahvistajana,  

  Mieli ry:n päällikkö Tiina Lumijärvi  

13.10–13.25  Keskustelu ja kysymykset 

13.25–13.40  Kahvitauko 

13.40–14.40  Mielenterveysoikeudet: yhdenvertaisuus, osallisuus ja hyvä arki, psykiatri ja kliininen opettaja 

  Matti Kaivosoja  

14.40-15:00    Keskustelu ja kysymykset  

15.00–15.30  Minun tarinani - tie mielenterveyskuntoutujasta kokemusasiantuntijaksi,  

  kokemusasiantuntija Kimmo Vasalampi 

15.30-15.45  Loppusanat, asiakkuus- ja osallisuuspäällikkö, hankejohtaja Jussi Salminen 

https://tallennus.telia.fi/live/dFdeaerki6x9WujN
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 https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/    

  

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

 

 https://twitter.com/kaustinenkunta  

Kaustisen kunta 

Kappelintie 13 

PL 10, 69601 KAUSTINEN 

Neuvonta 040 652 7692  

kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi 

www.kaustinen.fi 

Kunnanvirasto avoinna 

ma-pe klo 8.00 -15.00 

Seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2022.  

Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi   

Tulevat 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 

seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

Kuukausi   Aineisto   Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin 

Huhtikuu   ti 5.4.2022 klo 15 ke 13.4.2022 

Toukokuu   ti 3.5.2022 klo 15 ke 11.5.2022 

Kesäkuu   ti 7.6.2022 klo 15 ke 15.6.2022 

Heinäkuussa kuntatiedote ei ilmesty. 

Elokuu    ti 9.8.2022 klo 15 ke 17.8.2022 

Syyskuu   ti 6.9.2022 klo 15 ke 14.9.2022 

Lokakuu   ti 4.10.2022 klo 15 ke 12.10.2022 

Marraskuu   ti 8.11.2022 klo 15 ke 16.11.2022 

Joulukuu   ma 5.12.2022 klo 15 ke 14.12.2022 – Huom! Aineistopäivä maanantaina. 

”Muistamme teitä veteraanit” -konserttitapahtuma Kaustisella Köyhäjoen Mäntymajalla Kaatuneitten 

muistopäivänä sunnuntaina 15.5.2022 klo 12.00. 

Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita, erityisesti sotaveteraanit vaimoineen, veteraanien lesket, sotaorvot, Lotat, 

evakot ja heidän jälkeläisensä sekä alueen veteraaniyhdistykset.  

Tapahtuma kahvitarjoiluineen on kaikille ilmainen.   

Tervetuloa!  - Työryhmä           

Tapahtumaa varten keräämme Ullavan sekä Perhonjokilaakson kuntien alueelta rintamamiesten rintamalla           

tekemiä puhdetöitä. Jos sinulla on sellaisia, otamme niitä mielellämme näyttelyyn. Ota yhteyttä Teuvo Isokan-

kaaseen, puh. 040-5040107.  Ajatuksena on, että kierrämme pitäjäkohtaisesti (Perhonjokilaakso ja Ullava) ja 

keräämme luovutettavat puhdetyöt (palautus tapahtuman jälkeen). 

Mitä luovuttajan tarvitsee tehdä: Ilmoita, keneltä luovutetut puhdetyöt ovat, eli luovuttajan nimi, osoite ja puhe-

linnumero, jotta voimme sopia palautuksen tapahtuman jälkeen. Jos olet itse tulossa tapahtumaan, voit ottaa 

omasi mukaan tapahtuman jälkeen. Lisäksi on hyvä, jos puhdetyöstä ilmenee sen tekijä ja mikäli työhön liittyy 

jokin tarina, niin aina parempi, kirjoita silloin tiedot valmiiksi paperille. Pakkaa ainakin pienemmät esineet pahvi-

laatikkoon tms. 

 

- pääsiäismaanantaina 18.4. klo 13 

- sunnuntaina 22.5. klo 13 


