
   

Kunta edote 10/2022       Marraskuu 

Sykkivä, soiva Kaus nen! 

Kaus sen joulunavaus 

Hallinto– ja kehi ämispalvelut     

Tervetuloa Kaustisen joulun avaukseen perjantaina 2.12.2022! 
 
Joulun avauksessa mm: 

* tonttukulkue ja joulupukki 

* Nallejumppaa ja koko perheen lämmittävä joulujumppa 

* Sauna-Tero 

* Jouluista yhteislaulua 

* Tonttubongausta 

* Poniajelua 

* Arvontoja 

* Tarjouksia  

* Tunnelmaa jne. 
 
Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtaa. 

Henkilöstömuutoksia 

Palveluneuvojana 1.11.2022 alkaen toimii Tiia Pajukangas, jonka tavoittaa tutusta numerosta 040 652 7692 
sekä sähköpostitse tiia.pajukangas@kaustinen.fi 
  
Roosa Salonen jatkaa teknisen toimen toimistosihteerinä. Roosan tavoittaa jatkossakin numerosta 040 676 
5805 sekä sähköpostilla roosa.salonen@kaustinen.fi 

Kirjatarjouksia jouluun saakka 
Myymme kaikki kirjat  ja levyt puoleen hintaan jouluun saakka, maksu käteisellä tai pankkikortilla.  Tietoa myy-
tävistä kirjoista löytyy kotisivuiltamme. 
 
Tarjous ei koske välitysmyynnissä olevia yksityisten kustantamia kirjoja, jotka myymme pankkisiirrolla. 
 
 
Tervetuloa ostoksille! 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12.2022 

Klo 10 jumalanpalvelus Kaustisen kirkossa. Harju, Kentala, kirkkokuoro 
 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille.   
 
Tervetuloa! 
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Tekniset palvelut 

Tasauslaskutuksen aika on taas saapunut ja Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos pyytää ilmoittamaan vesimittarilukemat 
1.12.2022 mennessä. Koteihin jaetaan mittarinlukukortit muistutukseksi. 
 
Ohjeet lukeman ilmoittamiseen: 
Vesimittarilukeman ilmoitus tulisi tehdä ensisijaisesti Kulutus-Webissä: 
www.kulutus-web.com/kaustinen/vesi/suomi/index.asp  
 
Kirjautuminen tapahtuu kulutuspisteen numerolla sekä vesimittarin tunnuksella. Kyseiset tiedot löydät mittarinluku-
kortista tai edellisestä vesilaskusta. Huom! Ilmoitathan vain täydet kuutiot. 
  
Voit toimittaa lukeman myös mittarinlukukortilla kirjallisesti kunnantalolle.  Mikäli tuot lukeman kunnantalolle, voit jättää sen 
ulko-oven viereiseen postilaatikkoon.  Toivomme, että lukemia ei ilmoiteta puhelimitse tai sähköpostitse. Tiedotustoiminnan 
kehittämistä varten toivomme, että ilmoitatte myös puhelinnumeron lukeman ilmoittamisen yhteydessä. 

 
Tarvittaessa tavoitat meidät numerosta 040 676 5805.  

Vesimi arilukeman ilmoi aminen 2022 

Kaavakatujen ja yksityisteiden talvihoito 

1. Kaustisen kunta järjestää asemakaava-alueella asemakaavan mukaisien katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidon. 
Ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen kaavakatujen talvihoidon lumensyvyyden lähtöraja on 5 cm. Kevyelle liikenteelle 
tarkoitettujen kevyenliikenteenväylien talvihoidon lumensyvyyden lähtöraja on 3 cm. Kunta ei hoida korttelien 
sisäisiä väyliä. 
 

2. Kaustisen kunta järjestää avustuksena maksuttoman kunnan alueella olevan yksityistien talvihoidon, mikäli yksityistien 
pituus on yli 300 metriä ja yksityistien varrella on vähintään 3 ympärivuotista asutusta. Rakennukset tulee olla merkitty-
nä rakennusvalvonnan tietojärjestelmään ympärivuotisina asumuksina ja rakennukset tulee olla asuttuja.  
 
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu 
tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 
ovat ajantasaiset (yksityistielaki 560/2018 § 84). Yksityistie talvihoidetaan vain niiltä osin, mitä ympärivuotisen asutuk-
sen liikennöinti tarvitsee.   
 
Talvihoito käsittää vain koneellisen aurauksen. Yksityisteiden liukkaudentorjuna, polanteiden tai loskanpoisto ei kuulu 
kunnan tarjoamaan talvihoitoon. Tiekunnat voivat myös itse  päättää, etteivät ota vastaan avustuksena kunnallista talvi-
hoitopalvelua ja  vastaavat silloin itse talvihoidosta. Kunta ei tällöin maksa erillistä korvausta talvihoidon suorittamisesta. 
Yksityisteiden talvihoidon lumensyvyyden lähtöraja on 7 cm. 
 

3.  Kunta ei tarjoa maksullista aurauspalvelua, mikäli maksuttoman palvelun edellytykset eivät täyty. 
 

4. Kunta järjestää hakemuksesta avustuksena maksuttoman pihatien aurauspalvelun kotona asuville ikääntyneille yli 70-
vuotiaille ja niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on pysyvästi alentunut. Talvihoitopalvelua tulee hakea Kaustisen kun-
nan tekniseltä toimelta.  
 
Hyväksytyn hakemuksen jälkeen palvelu on voimassa yhden talvikauden (1.11. - 30.4.) kerrallaan. Pihatieksi katsotaan 
hakijan asunnolta lähtevän tien osuus, jonka tien käyttöoikeus on ainoastaan hakijan asuinkiinteistöllä. Pihatie ei esim. 
ole peltotie/metsätie, joilla on useampi eri kiinteistönomistaja ja tien käyttöoikeus on useammalla kiinteistönomistajalla.  
Talvihoito käsittää vain pihatien koneellisen aurauksen. Muuta palvelua ei voi ostaa kunnalta. 
 

5. Kunta järjestää talvihoidon liikennejärjestelmän kannalta tai liikenteellisesti merkittäville yksityisteille, vaikka kohdan 2 
kriteerit eivät täyttyisikään. Tekninen toimi päättää poikkeuksien myöntämisestä.  
 

6. Talvihoidettavan yksityistien tai pihatien tulee olla teknisen toimen ohjeiden mukaisessa riittävässä kunnossa ja auraus-
viitat asennettuna siten, että talvihoito on turvallista, eikä urakoitsijalle tai kolmannelle osapuolelle aiheudu vahinkoa 
talvihoidosta 

Sivistyspalvelut 

Kirjasto edo aa 
Unicefin nukkenäyttely nähtävillä kirjastossa 14. – 30.11. 

Tervetuloa katsomaan Unicef-nukkeja kirjastoon! Nukkenäyttely on nähtävillä kunnan kokoustilojen aulassa aina marras-
kuun loppuun saakka kirjaston palveluaukioloaikoina.  
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Ke 16.11. klo 12.30—16.00  Taiteen ja kulttuuriperinnon toimija tapaaminen, Kansantaiteenkeskus 
La 26.11. klo 10.00  Kaustisen perinteiset joulumyyjäiset, keskuskoulun ruokala 
La 26.11. klo 22.00  Lord Est ja DJ. Etutukka, Hotelli Kaustinen 
Pe 2.12. klo 18.00—20.00 TonttuDisko alakouluikäisille, Hotelli Kaustinen 
La 10.12. klo 21.00  Yölintu, Hotelli Kaustinen 
Su 11.12.    Tunnelmallinen joululauluilta, Pelimannitalo, kellon aika ei tiedossa 
Pe 16.12. klo 17.00 ja 18.00 Kun tonttu hukkasi joulun, Kraatari 
 
Tapahtumat on poimittu Kaustisen seutukunnan tapahtumakalenterista  https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/ 
 
Ilmoittamalla tapahtumasi tapahtumakalenterissa, varmistat sille näkyvyyden myös suoraan kunnan sivujen 
kautta. Ilmoittaminen on ilmaista. Kaustisen kunta ei vastaa tapahtumien oikeellisuudesta. Lisätietoja tapah-
tumista löytyy tapahtumakalenterista! 

 
Satutunnit 
Syyskauden viimeiset satutunnit vietämme keskiviikkoina 23. marraskuuta sekä 7. joulukuuta klo 9.15–10.00. 
Tervetuloa! 
 
Kirjaston oma joulukalenteri ilmestyy taas YouTubeen! 
Joulukuussa kirjaston YouTube-kanavalla seikkailee jälleen kirjastohiiri jouluntaikaa tassuissaan. Mitähän hiiri 
tänä jouluna keksiikään? Kirjaston videot löydät YouTubesta hakusanalla Kaustisen kirjasto.  
 
Kirjaston joulukuun poikkeusaukioloajat 
Maanantaina 5.12. kirjaston palveluaukioloaika päättyy jo klo 16. Omatoimiaika on käytössä normaalisti. 
Kirjasto on suljettuna jouluna 27.12.2022 – 5.1.2023.  
Omatoimiaika on käytössä normaalisti klo 7 – 22 koko joulun ajan.  

Vapaa-aikatoimi 

Urheilutalon salivuorojen peruminen pe 25.11 ja ti 29.11 
Pe 25.11. klo 16—21 Urheilutalon normivuorot perutaan mielenterveysviikon Liikuntailta-tapahtuman vuoksi. 
Samoin salivuorot ti 29.11. klo 16 - 19 väliseltä ajalta Seutukunnan nuorisovaltuustojen kokoontumista varten. 

 
 
 
 
 
 
Talkoolaiseksi maakuntaviestiin 
Kaustisella hiihdetään perinteikäs Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti loppiaisena 2023. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti 
on säilyttänyt vahvan aseman alueen merkittävänä urheilutapahtumana, jossa perinteet ovat säilyneet ja talkootyöllä on 
merkittävä asema tapahtuman toteutumisessa.  Tapahtuman valmistelut on aloitettu ja tekemistä löytyy tapahtuman val-
mistelussa, tapahtumassa sekä tapahtuman purkamisessa. Haemme edelleen talkoolaisia. Tehtäviä löytyy monenlaista, 
rakentamista, lipunmyyntiä, kahviotoimintaa ja paljon muuta. Pienelläkin teolla on suuri merkitys!  
 
Ota rohkeasti yhteyttä, tai ilmoittaudu netissä maakuntaviestin kotisivuilla. 
Rakennus- ja purku Juha Lerssi 040 5678 681 
Kahvio, ravintola ja puhtaanapito Minna Anttila 040 5919 706 
Pysäköinti ja järjestyksenvalvonta Kari Korkala 0400 368 696 
Kilpailutoiminta Petri Känsälä 044 2139 406. 
 
Yritysyhteistyö 
Maakuntaviestin järjestelyihin käytetään satoja talkootunteja ja tapahtuman toteutus vaatii myös varoja. Kaustisen Pohjan-
Veikoille tämä on merkittävä tapahtuma myös varainhankinnan kannalta. Tapahtumasta mahdollisesti jäävä tuotto käyte-
tään paikallisen urheiluseuran toimintaan. Eli olemalla mukana Maakuntaviestissä, yritys on samalla mahdollistamassa 
edullisen urheiluharrastamisen alueen asukkaille.  
 
Voimme tarjota yrityksille näkyvyyttä mm tapahtuman käsiohjelmassa ja ladunvarsimainoksin. Jos emme ole vielä olleet 
teihin yhteydessä ja haluatte olla mukana, niin voitte ottaa yhteyttä Tanja Kaustinen, 040 522 8977 tai veikot@kp-v.fi 
Ota seurantaan nettisivut ja somekanavat Maakuntaviesti2023.fi @Maakuntaviesti2023 

Muita edo eita ja tapahtumia 
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Kaustisen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto organisoi virkistystapahtuman omaishoitajille 
Kaustisen kunta tarjoaa virkistyspäivän kunnan omaishoitajille Hotelli Kaustisessa torstaina 8.12.2022. Päivä on tar-
koitettu myös omaishoitajille, joilla ei ole virallista omaishoitajasopimusta. Päivän aikana voi osallistua maksuttomiin 
hoitoihin Pajalan Korjaamon hoitovalikoimasta (varattava itse ennakkoon). Kunta tarjoaa tapahtumassa myös mak-
suttoman jouluaterian omaishoitajille, unohtamatta yhteistä joululauluhetkeä.  Ilmoittautumiset virkistyspäivään ja 
tiedot mahdollisista ruoka-aineallergioista kunnan palveluneuvoja Tiia Pajukankaalle 30.11. mennessä: 
tiia.pajukangas@kaustinen.fi , puh. 040 652 7692. Ilmoitathan myös, mikäli tarvitset hoitoapua omaisellesi tapahtu-
man ajaksi. 
 
Muistutus omaishoitajille: Maksusetelit käytettävissä marraskuun 2022 loppuun saakka 
Kunta on myöntänyt vuodelle 2022 määrärahan kaustislaisten, virallisen statuksen omaavien omaishoitajien hyvin-
voinnin tukemiseen. Omaishoitajia on tiedotettu kirjeitse mahdollisuudesta noutaa kunnanvirastolta maksuseteleitä, 
joilla he voivat käyttää paikallisten yritysten palveluja hyvinvointinsa edistämiseen. Maksuseteleitä voi edelleen nou-
taa kunnanvirastolta esittämällä virallisen todistuksen omaishoitajastatuksestaan. Setelit on käytettävä kuluvan mar-
raskuun loppuun mennessä.  
 
Kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää ehdotuksia palkintojen saajiksi 
Kaustisen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää kuntalaisia ehdottomaan henkilöitä tai muita tahoja vuoden 
2022 vuoden vanhusteon, vuoden vammaisteon sekä vuoden talkoolaisen tittelin saajaksi. Vuoden vanhusteon sekä 
vammaisteon tittelin saajaksi pyydetään ehdottamaan henkilöä, joka on vapaaehtoisesti toiminut vanhusten tai vam-
maisten apuna heidän arjessaan. Vuoden 2022 talkoolaisen palkinnon saajaksi toivotaan ehdotusta henkilöstä tai 
tahosta, joka on osallistunut aktiivisesti ja vapaaehtoisesti kunnan erilaisiin toimintoihin koskien ympäristöä, liikuntaa, 
rakentamista sekä yleistä viihtyvyyttä.   
 
Ehdotukset pyydetään lähettämään perusteluineen 30.11. mennessä kunnan palveluneuvojan sähköpostiosoittee-
seen tiia.pajukangas@kaustinen.fi  
 

 

Suuri kiitos teille kaikille Kaustisen Taiteen päivän tekijöille ja osallistujille! Päivä oli pullollaan mielenkiintoista teke-
mistä ja kokemista, mistä lämmin kiitos kaikille yhteistä tapahtumaamme rakentaneille tahoille! Kiitos teille kaikille, 
ketkä tulitte kohtaamaan taiteen parissa toisianne ja nauttimaan päivän tarjonnasta!  Toivottavasti kokemus oli an-
toisa niin järjestäjille, esiintyjille kuin yleisöllekin! Tästä on hyvä jatkaa monta lämmintä kohtaamista ja taide-
elämystä rikkaampana. Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia osoitteeseen musiiki@gmail.com 
 
Tervetuloa jälleen ensi vuonna rakentamaan pienen mutta pippurisen kulttuurikunnan yhteistä Taiteen päivää va-
paaehtoisvoimin 27.10.2023!  Taide kuuluu kaikille! Ystävällisin terveisin tapahtumaa koordinoivan Kaikenlaisen 
musiikin yhdistys Musiiki ry n hallitus 

Kaus sen XXVI Taiteenpäivä — Kohtaamisia 

Mielenterveysviikko 20.—27.11.2022 

”Hyvä alkaa ennen kuin vaikeudet loppuvat”. 
Su 20.11.  Kynttilöiden sytytys itsemurhan tehneiden muistolle Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin 
   kirkossa kirkonmenojen yhteydessä. 
Ma 21.11. klo 16-21  Joulukorttikurssi Kaustisen urheilutalolla (Urheilutie 10). Tule mukaan silloin kun sinun ai- 
   katauluusi sopii. Varaa rahaa mukaan, jotta voit ostaa ohjaajalta materiaaleja, Korttipohjia 
   ym. Eväät mukaan. Ei ennakkoilmoittautumista, ohj. Niina Tiala. 
Ma 21.11. klo 18.00  alkaen makkaranpaistoilta Puukallion laavulla Vetelissä. Kunta ja ev.lut. seurakunta 
   järjestävät tarjoilut. Tiedossa myös pientä mukavaa liikunnallista ohjelmaa. 
Ma 21.11. klo 18.00  Kivikankaan kylätalo Perho. Yhteislauluja harmoonin säestyksellä ja Tutan tarinoita. 
   Makkaranpaistoa takkatulen ääressä. 
Ma 21.11. klo 19.00  Yhteinen lauluhetki Halsuan seurakuntatalolla.  
Tii 22.11. klo 18.00  Alueellinen vanhempainilta Kokkolassa nuorisokeskus Vingessä. Tilaisuus striimattuna  
   sekä tallenteena. Voi osallistua myös paikanpäällä.  
Ti 22.11. klo 19.00  Perhon kirjasto. Hyvän olon ilta kirjastossa. Tehdään pieniä rentoutumisharjoituksia, vetäjä
   nä Janne Turunen.  
Ke 23.11.klo 10.00  alkaen ulkoilua ja makkaranpaistoa Perhossa Paavonkalliolla. Mukana Mauri ja Tiina.  
Ke 23.11. klo 11-13  Hyvän päivän lounas Kaustisen seurakuntakeskuksessa. Lounaan hinta aikuiset  8,50 €, 4-
   11-v. 3 €, alle 4-v. ilmaiseksi.  Lounas sis. pääruuan, salaatin, leivät, juomat, jälkiruuan ja 
   kahvit. Tuotto diakonia- ja lähetystyölle. Arpoja myynnissä. Lounashartaus klo 13.00. 
 

Vanhus– ja vammaisneuvosto edo aa 
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Ke 23.11. klo 14-14.45  Perho, Oksakosken koulu.  Rentoutushetki, vetäjänä ft. Jaana Siermala,  Mukaan-
   hankkeesta. 
Ke 23.11. klo 17.00  Hyvinvointi-ilta Vetelin liikuntakeskuksessa. Ilta alkaa klo 17.00 konservatorion 
   viulistien konsertilla. Klo 17.00-19.30 esillä hyvinvointitoimijoita ja tuotteita. 
Ke 23.11.  klo 20—21 Kynttiläuinti 
To 24.11. klo 11-14  Hernekeittotarjoilu + kahvi Perhossa K-Market Ikiliikun piha, kaikille avoin.   
To 24.11. klo 17-19  Tervetuloa tutustumaan Kuntouttava asumisyksikkö Puron toimintaan Vetelissä. 
   Ulkona glögipiste ja arvonta. Mahdollisuus tutustua asumisyksikön tiloihin ja yhteen 
   tukiasuntoon. Tilaisuus kaikille avoin! Osoite: Purojankuja 4 D, Veteli 
To 24.11. klo 18.00  Perhossa Oksakosken koulun liikuntasalissa lautapeli-ilta. Tietovisa joukkueittain, 
   pelipisteitä, pientä purtavaa. Vapaaehtoinen maksu. 
To 24.11. klo 18.30  MT-viikon päätapahtuma Kokkolassa. Journalisti Riku Rantalan luento, Centria  
   AMK:ssa  
Pe 25.11. klo 10-13  Duunipajalla avoimet ovet, järj. Vaskooli ja Duunipaja. 
Pe 25.11. klo 17-20  Liikuntailta Kaustisen urheilutalolla. Pomppulinnoja, airtrack, mahdollisuus kokeilla 
   ilma- ja laserase- sekä jousiammuntaa, kuntonyrkkeilyä. Inbody-mittaukseen voit 
   varata ajan sähköpostilla osoitteesta: aija.jarvenpaa@kaustinen. fi. Mittaus on mak- 
   suton. 
Pe 25.11. klo 17-21  Harry Potter -ilta Perhon kirjastossa. Lapsille ja nuorille suunnattu ilta, ohjelmassa kil
   pailuja ja toimintapisteitä. 
La 26.11.klo 9.00  Naisten aamukahvit Vetelin seurakuntatalossa. Mukana Sekunnit ja tunnit -blogisti ja 
   teologi Hanna Kivisalo sekä Ilonaihe. 
Su 27.11.klo 19.00  Perhonsali, Seija Rankisen Joulukonsertti. Vapaa pääsy! 
 
Viikon aikana MT-viikon teemaa tuodaan esille myös Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kirjastoissa, kou-
luissa, seurakunnissa sekä järjestävien tahojen toimipaikoissa. 
Tervetuloa! 
 
Halsuan kunta, Kaustisen kunta, Perhon kunta, Vetelin kunta, Soite, Kpspy, Kp-V, 4H ja Perhonjokilaakson 
seurakunnat. 
 

Siirtolais edon kerääminen  12.12.2022 

Arviiti ry järjestää siirtolaisuustiedon toisen keräyspäivän maanantaina 12.12.2022 klo 14.00 – 18.00 Kaustisen 
kirjastossa.  
 
Kaustisen kylien siirtolaisuustapaamisissa viime keväänä muisteltiin siirtolaisten nimiä, joista löytyy tietoa tallen-
nettavaksi Kaustisen keräykseen. Lisää uusia siirtolaisten nimiä toivotaan.  
 
Siirtolaisuustiedon keräyspäivänä kirjastossa Jarmo Rauma ja Aulis Kaunisto tallentavat ja voidaan myös kopi-
oida ja skannata kuvia ja muuta materiaalia. Keräyksessä ja tallennuksessa tarvitaan tietää siirtolaisen nimi ja 
henkilötiedot, puoliso, perilliset, mistä talosta ja milloin lähtenyt/tullut sekä mielellään valokuva. Niiden lisäksi 
erittäin toivottavia ovat kirjoitetut tai kuullut tarinat, muistot, kirjeet, valokuvat, postikortit, muistoesineet (voidaan 
kuvata ja tallentaa kirjastossa) sekä kaikkinainen muu materiaali, mikä kertoo siirtolaisesta ja hänen perheensä 
elämästä kaukomailla tai kotiin palattua. 
 
Mikäli teillä on jo tallennettuna näitä asioita kotitietokoneelle tai vaikka kännykkään äänitallenteena, niin tuokaa 
mukana läppärillä tai tikulla. Myös kuva-albumit tai vaikka kenkälaatikollinen siirtolaismuistoja kelpaa katsotta-
vaksi. Kaikki kiinnostava kopioidaan ja tallennetaan. Tietokoneelle jo tallennettua voi myös lähettää os. kaup-
pi.virkkala@gmail.com . Välittyy sieltä tallennukseen. 
 
Lisätietoja saa Kauppi Virkkalalta puh.0400 165 045. Teitä kaikkia tarvitaan! 
Terveisin, Arviiti ry. Kaustisen keräystoimikunta. 
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Kasenet edo aa  

Rakennamme Kaustisella Valokuituverkkoa 
Käytit sitten internetyhteyttä etätyöhön, suoratoistopalveluihin, TV:n katseluun, isojen tiedostojen lataamiseen ja 
lähettämiseen, pelaamiseen, tiedon hakuun tai nettisurffailuun, tarjoaa valokuituliittymä siihen parhaan ratkai-
sun.  
 
Valokuituliittymä nostaa myös kiinteistösi arvoa.  Nyt on hyvä tilaisuus laittaa nettiyhteydet kerralla kuntoon.  
Valokuituliittymän hinta saatavuusalueella on  alk. 950 € (sis. alv 24%).  Korotonta maksuaikaa jopa 60k k.  
Voit tehdä 40% kotitalousvähennyksen työn osuudesta (500 €).  
 
Ilmoita halukkuutesi osoitteessa https://kuitukysely.kasenet.fi tai puhelimitse 06 8887 111 tai sähköpostitse asia-
kaspalvelu@kasenet.fi 
 
Valokuituverkon rakentuminen kotikatunne varrella, korttelissa tai kylällänne voi vaatia useampia liittymän tilaa-
jia, joten olethan yhteydessä naapureihin ja lähtekää porukalla mukaan! 

Kaus sen seutukunta edo aa 
Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme 
elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja 
monipuolista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankoh-
taisista asioista uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 
 
Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu! 
 
KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoitteessa https://
suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoitumisen suurhanketoi-
mijoiden kanssa.  
 
Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257. 
 
Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden toi-
mijat etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen myös säh-
köpostitse ja puhelimitse.  
 
Kartoitamme suuria aurinkosähköhankkeita 
 
Kiinnostus aurinkosähköön on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Kartoitammekin nyt potentiaalisia hankkei-
ta, joissa voidaan tuottaa aurinkosähköä hehtaarikokoluokan alueilla. Kerro hankkeestasi oheisella lomakkeella 
tai vastaa, jos asia muuten kiinnostaa, vaikka tarkkaa hankeajatusta ei olisikaan. Selvitämme hankkeiden yh-
teistyömahdollisuuksia ja mahdollisia mittakaavaetuja. Voit kuitenkin ilmoittaa lomakkeella myös, jos et halua 
hankettasi yhteistyöverkostoon.  
 
Lomakelinkki: Kysely aurinkosähkön tuotannosta Kaustisen seutukunnassa    

Tai lue QR-koodi:  
 
 
 
 
 
 
Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma 
-hankekokonaisuus 
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Soite edo aa Influenssarokotukset 2022 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa maksuttomat kausi-
influenssarokotukset marraskuussa Soiten toimipisteissä. Influenssarokotteet priorisoidaan ikäih-
misille ja riskiryhmäläisille. 
Influenssarokotukseen tulee varata aika etukäteen joko sähköisesti tai puhelimitse alempana 
olevan ohjeistuksen mukaan. Kokkolassa Mariankadun rokotuspisteellä rokotukseen pyydetään 
hakeutumaan aakkosjärjestyksessä, joka on kuvattu alempana. 
Ketkä voivat saada ilmaisen influenssarokotteen? 
Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleel-
lisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. 
 
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: 

* Raskaana olevat 

* Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

* Alle 7-vuotiaat lapset 

* Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 

* Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 

* Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittö-
mään hoitoon tai huoltoon 

* Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri. 
 
Maksuttomaan rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa 
olosuhteissa, kuten vankeinhoitolaitoksissa. 
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen kohderyh-
mään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hän voi hankkia rokotteen itse reseptillä apteekista. Myös riskiryh-
miin kuulumattomille henkilöille, jotka ovat hankkineet rokotteen reseptillä, annetaan rokote samoissa Soiten 
toimipisteissä. Influenssarokotteen ja koronarokotuksen voi ottaa samalla käynnillä ja suosittelemmekin, että 
influenssarokote otetaan samaan aikaan koronarokotteen syystalven tehosteannoksen kanssa, mikäli henkilö on 
oikeutettu koronarokotukseen. Lue lisää koronarokotuksiin oikeutetuista ikäryhmistä ja rokotusväleistä Soiten 
nettisivuilta: https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/koronavirus/koronarokotteet/
koronarokotukset/ 
 
Ajanvaraus puhelimitse tai netissä  
 
Influenssarokotukseen tulee varata aika etukäteen joko sähköisesti tai puhelimitse. 

* Puhelinajanvaraus numerosta 06 828 7488. Puhelinaika 1.11. alkaen ma-pe klo 8-15.30  

* Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7. 
Sähköisesti influenssarokotusajat ovat varattavissa 25.10. alkaen.  

* Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin 
ajan voi varata itselleen. 

* Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä. 

* Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://
soite.fi/asiointiopas/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/toisen-puolesta-asiointi/ 

 
Tunkkarin terveyskeskus (Mäntöläntie 2, Veteli)  
Ti 8.11. klo 16.00–19.30  
La 19.11. klo 8.30–15.30  
La 26.11. klo 8.30–15.30 
 
Huom! 

* Ota henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti) mukaan rokotukseen. 

* Rokottamisen helpottamiseksi on hyvä pukea ylle vaatteet, joissa olkavarren saa helposti paljaaksi. 

* Saavu paikalle ajoissa. 

* Käytä kasvomaskia ja huolehdi käsihygieniasta sekä turvaväleistä. 
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Rokotuksen jälkeen varaudu viipymään 15 minuuttia rokotuspaikalla. 
 
Tietoa influenssarokotteesta 
Influenssakaudella 2022-2023 rokotusohjelmassa tarjotaan 
• Pistettävää VaxigripTetra-influenssarokotetta kaikille ikäryhmille 
• FluenzTetra-nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille 
 
Tämän kauden influenssarokote suojaa neljää eri influenssavirusta vastaan: kahta A-influenssavirusta ja kahta B
-influenssavirusta vastaan. Edellisen kauden rokotteeseen verrattuna yksi A-viruskanta ja yksi B-viruskanta on 
vaihdettu. Influenssarokote antaa suojan influenssaa ja sen jälkitauteja vastaan. Se ei suojaa flunssalta eli nuha-
kuumeelta. Influenssa voi pahimmillaan johtaa sairaalahoitoon ja sairastettu influenssa voi johtaa ikäviin jälki-
tauteihin. Paras tapa suojautua influenssalta on rokotus. Influenssarokotteen antama suoja kestää noin vuoden.  

Sykkivä, soiva Kaus nen! 

     

 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 joulukuussa 2022.  
Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi  (Annika Rauma, Varpu Järvilä) 

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 

Marraskuu   ti 8.11.2022 klo 15  ke 16.11.2022 

Joulukuu   pe 2.12.2022 klo 15  ke 14.12.2022 – Huom! Aineistopäivä perjantaina. 

Vuoden 2023 aineisto– ja jakelupäivät ilmoitetaan myöhemmin! 

Mielenterveysosaamista lasten ja Nuorten kohtaamiseen 

NMEA-koulutus on tarkoitettu 7-18-vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus 
soveltuu esimerkiksi vanhemmille, opettajille, oppilashuoltoryhmän jäsenille, sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisille, nuorisotyöntekijöille sekä harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten 
ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa 
puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kans-
sa sekä tarjota tukea ja apua. NMEA-koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat 
lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä 
perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin. Koulutuksessa pohditaan 
tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia. 
  
Aika: 7. ja 8.12.2022 (2 eri koulutusryhmää) 
Koulutuksen yhteinen lähipäivä pidetään 7. ja 8.12.2022 klo 9-16, jonka jälkeen koulutus jatkuu itsenäisenä 
opiskeluna Moodle-oppimisalustalla verkossa 20.1.2023 saakka. 
Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola 
Laajuus: 14 oppituntia, 1 lähipäivä (7 t) ja verkkokurssi (4 viikon aikana 7 t) 
Ohjaaja: Hanna-Mari Pesonen, hanna-mari.pesonen@centria.fi 
Ilmoittautuminen: 30.11. mennessä sähköpostitse tarja.viitala@soite.fi 


