
   

      

     

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00–20.00 kunnanviraston kokoustiloissa. 

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna: 

− ke 22.3. ja to 23.3. klo 14.00–18.00 

− pe 24.3.klo 9.00–14.00 

− la 25.3. ja su 26.3. klo 12.00–15.00 

− ma 26.3. klo 9.00–14.00 

− ti 27.3. klo 14.00–19.00 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, 

ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai-

keuksia. 

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3.2023 ennen 

klo 16.00 puhelimitse 050 4436 880 tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake, jonka voi noutaa kunnanviras-

tosta, tulostaa kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi tai www.vaali.fi sivuilta. Lomake on lähetetty myös edellisissä 

vaaleissa kotona äänestäneille.  

Lomake toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, keskusvaalilautakunta, Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN. 

Myös postitse lähetettävän lomakkeen on oltava perillä ennen 21.3.2023 klo 16.00. Lomaketta ei tule lähettää 

tavallisessa sähköpostitse, koska siinä on henkilötunnus. Sen voi kuitenkin lähettää kunnan kotisivuilla yhteystie-

doissa olevan linkin kautta kohdasta: ”Tästä voit lähettää turvapostia hallinto- ja kehittämispalveluille”. Lomake 

tulee täyttää huolellisesti. 

Palvelutalossa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan laitoksessa erikseen.  

Henkilöllisyyden todistaminen 

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen 

henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisi-

viranomaisen myöntämä henkilökortti. 

Vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023 kunnanviraston kokoustiloissa, osoite Kappelintie 13 

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin 

hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mu-

kaan äänestykseen. 

Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden 

tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle 

tullessaan. 

Äänestyspaikalla huomioimme THL:n ohjeet ja mahdolliset koronaviruksen aiheuttamat kulloinkin voimassa ole-

vat rajoitukset: säilytämme etäisyydet, käytämme maskia, sairaina emme tule äänestyspaikalle jne. Äänestyspai-

kalla on mahdollisuus käsien pesuun ja saatavilla on käsidesiä. Äänestäjä voi käyttää äänestyksessä omaa ky-

nää, musta tai sininen. Kynän jälki se ei saa olla sellainen, että se näkyy äänestyslipusta läpi (esim. tussi). 

Kaustisella 24.1.2023, Keskusvaalilautakunta 

Kaustisen kunta aloittaa kuntatiedotteessa uuden palstan, jossa esitellään paikkakunnalla toimivia yrityksiä. 

Jos haluat yritystäsi esiteltävän kuntatiedotteessa, lähetä lyhyt esittelyteksti, jossa kerrot yrityksesi toiminnasta, 

mutta et varsinaisesti mainosta mitään tuotetta. 

Tekstin voi lähettää sähköpostitse kuntatiedote@kaustinen.fi.  

Lisätiedot hallintosihteeri Annika Rauma, puh. 050 4436 880 tai annika.rauma@kaustinen.fi 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta alkoi elokuun 2021 alusta ja 

se päättyy toukokuun 2024 lopussa. Kokeiluun osallistuvat vuosina 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Kaksivuoti-

sen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) voimassaolo päättyy 31.5.2024 eli silloin, kun vuonna 

2017 syntyneiden lasten toinen esiopetusvuosi päättyy. Näin ollen kokeilu ei enää kosketa seuraavaa ikäryh-

mää eli vuoden 2018 lapsia. 

Ohjeita ilmoittautumiseen: 

SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN esiopetukseen tehdään osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy 

28.2.2023 mennessä. 

PERUSTIEDOT Ilmoittautuminen koskettaa kaikkia vuonna 2017 syntyneitä lapsia. Esiopetusta järjestetään 

perusopetuksen työ- ja lomapäiviä noudattaen. Ensi lukuvuoden päiviä ei ole vielä vahvistettu, mutta tässä vai-

heessa voitte ilmoittaa esiopetuksen aloituspäiväksi 9.8.2023 ja päätöspäiviksi 1.6.2024. 

Esiopetusta järjestetään ensi lukukaudella pääosin keskustan alueella. Periaatepäätös esiopetuksen tiloista 

tehdään helmikuussa ja siitä tiedotetaan huoltajille mahdollisimman pian. 

HOITOTIEDOT JA PALVELUTARVE Ilmoittautuminen tehdään joko pelkästään esiopetukseen tai esiopetuk-

seen ja täydentävään varhaiskasvatukseen. Hoitoaika, hoidon tarve ja vuorohoidon tarve tulee ilmoittaa mah-

dollisimman tarkasti. 

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVAT ASIAT Kuulemme mielellämme toiveitanne esim. 

lapsenne kaverisuhteista. Ilmoitattehan myös erityisruokavalion, allergiat tai muut esiopetuksen järjestämiseen 

vaikuttavat lapsen hyvinvointiin liittyvät seikat. 

PÄÄTÖKSET JA TUTUSTUMISPÄIVÄ Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään koteihin tiedoksi sähköisesti. 

Eskarin tutustumispäivä järjestetään toukokuussa, johon lähetetään kutsu myöhemmin erikseen kirjepostina. 

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta puh. 040 637 1272. 

Kaustisen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto jakoi muutama vuosi sitten kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä 70 

vuotta täyttäneille kuntalaisille. Liukuesteitä on jäänyt jakamatta sekalainen erä.  

Kunta jakaa esteet 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille 16.2.2023 alkaen. Liukuesteitä löytyy rajoitettu määrä ko-

koluokissa S – XL. 

Kunta ei voi taata, että kaikki halukkaat saavat liukuesteet, vaan ne jaetaan siinä järjestyksessä, kun niitä tullaan 

kunnanviraston infosta viraston aukioloaikana (klo 8–15) noutamaan.  

Liukuesteiden jakelu alkaa 16.2. klo 8. 

Näyttelytila vapaana keväällä! 

Oletko miettinyt näyttelyn järjestämistä? Nyt olisi oiva mahdollisuus tuoda pikaisellakin aikataululla näyttely kir-

jastoon! Vaalien vuoksi 1.3.–2.4. välinen aika ei ole käytettävissä, mutta muutoin keväälle olisi tarjolla vapaita 

aikoja. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä kirjastoon joko sähköpostitse kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi tai puhelimitse 

0503465466. 

Satutunnit järjestetään jatkossa perjantaisin 

Tammikuun satutuntikyselyn tuloksena kirjaston uudeksi satutuntipäiväksi valikoitui yksimieli-

sesti perjantai. Kevään satutunnit järjestetään siis joka toinen perjantaiaamu klo 9.30–10.15. 

Tervetuloa! 

Kevään satutuntipäivät ovat: 10.2. / 23.2 / 10.3. / 24.3. / 21.4 / 5.5. / 19.5. 

Poistomyynti jatkuu  

Lainan päivänä alkanut poistomyynti jatkuu niin kauan kuin tavaraa riittää.  

Tervetuloa tekemään löytöjä! 

https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
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Tuu yhesä –hanke 

Senioreiden kuntosalivuorot Pajalan korjaamolla (Hotelli Kaustinen) jatkuvat. Ohjatut vuorot keskiviikkoisin klo 

10.00 ja 11.00. Vuoro on maksuton. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 

5168 404. 

Seutukunnan ulkoliikuntakampanja 

Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet sekä Perhon kunta järjestävät ulkoliikuntakampanjan 1.3.-

31.3.2023. Ulkoliikuntakampanjassa hyväksytään kaikki ulkona tapahtuva liikunta (lumenluonti + hiihto, lenkkeily 

yms.) Vähintään viisi merkittyä ulkoliikuntakertaa oikeuttaa osallistumaan pääpalkinnon (urheilukello) arvontaan. 

Kampanjassa kilpaillaan missä kunnassa käytetään eniten aikaa ulkoliikuntaan suhteessa väkilukuun. Kampan-

jan voittanut kunta saa liikuntakampanjoiden kiertopokaalin. Osallistu mukaan täyttämällä osallistujakortti laitta-

malla ylös ajat, jotka olet käyttänyt ulkoliikuntaan päivän aikana ja toimita se kuntasi vapaa-aikatoimelle 9.4.2023 

mennessä. 

Nimi:           

Kotiosoite:         

Puhelinnumero:     

Pvm. Suoritus (aika) Pvm. Suoritus (aika) Pvm. Suoritus (aika) 

1.3.   12.3.   23.3.   

2.3.   13.3.   24.3.   

3.3.   14.3.   25.3.   

4.3.   15.3.   26.3.   

5.3.   16.3.   27.3.   

6.3.   17.3.   28.3.   

7.3.   18.3.   29.3.   

8.3.   19.3.   30.3.   

9.3.   20.3.   31.3.   

10.3.   21.3.   Suoritusaika yhteensä 

11.3.   22.3.       

Seutukunnan piirustuskilpailu 

Aiheena: MUISTOJA LOMALTA  

Sarjat:   1.-3. lk / 4.-6. lk / Yläkoulu 

Palkinnot:   1. Sija 50 € / 2. Sija 35 € / 3. Sija 25 € 

Palauta yksi aiheeseen liittyvä A4-kokoinen piirustus kuntasi vapaa-aikatoimelle 9.4.2023 mennessä. Laita nime-

si, ikäsi, luokkasi ja osoitteesi työn kääntöpuolelle. Käytä ainoastaan piirustusvälineitä, ei akvarelli- tai öljyvärejä.  

Järjestäjinä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien vapaa-aikatoimet.   

HIIHTOLOMAVIIKOLLA TAPAHTUU! 

Maanantai 27.2. 

Liikuntapäiväleiri Kaustisen urheilutalolla ma 27.2 — ke 1.3 klo 10–14 

Päivien aikana ohjelmassa: jousiammuntaa, seinäkiipeilyä, pulkkamäki, tehdään retki laavulle, pelataan bingoa, 

leivotaan ja valmistetaan ruokaa. Mukaan otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Hinta: 25 €/lapsi, 

15 €/sisarus.  

Ilmoittautumiset: Kaustisen 4H-yhdistyksen nettisivuilta Talviloma 2023 -sivun ilmoittautumiskaavakkeen kautta.  

https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/talviloma-2023/   

Tiistai 28.2. 

Retki Vuokattiin  

Voit valita lähdetkö SuperPark Vuokattiin vai laskettelemaan. Seutukunnan kunnat osallistuvat retken osalta ai-

noastaan matkakustannuksiin, muut matkajärjestelyt, kuten ruokailut, pääsyliput, hissiliput ym.  hoitaa jokainen 

osallistuja itse. Alle 12-vuotiaille huoltaja mukaan!   

Kyydin hinta: Alle 12 v. 5 €, muut 10 €.. Kyyti lähtee Pelimannitorilta klo 7.20 

https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/talviloma-2023/
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Ilmoittautumiset seuraavan linkin kautta: https://bit.ly/Vuokatti2023  

Jousiammuntaa Kaustisen Urheilutalolla klo 17.30-20.00 ja TORSTAINA klo 18.00-20.00 

Kaikenikäisille. Ei vaadi aiempaa kokemusta jousiammunnasta. Vuoro on maksuton alle 18-vuotiaille. Aikuisille 2 

€/hlö.  Ei ennakkoilmoittautumista.  

Keskiviikko 1.3. 

Airsoft-turnaus Halsualla klo 12–15 Meriläisen montulla Sylyvin laavulla 

Muutamia aseita ja suojavarusteita lainattavissa, omat aseet mukaan! Tapahtuma on ilmainen, eikä vaadi ennak-

koilmoittautumista. Alle 18-vuotiaille huoltajan kirjallinen suostumus osallistumiseen. Tuo lomake mukanasi ta-

pahtumapaikalle. 

Ilmoittautumiset tapahtumaan kuljetusta ja lainavälineitä tarvitseville: Kirsi Myllykangas 044 255 7851 tai kir-

si.myllykangas@halsua.fi viimeistään 15.2. Sähköpostilla ilmoittautujat: osallistujan nimi, ikä ja kunta kuljetusta 

varten.       

Pulkkamäkitapahtuma koko perheelle Perhossa klo 13–17 Paavonkalliolla 

Ilmoittautumiset muista kunnista Kirsi Myllykangas 044 255 7851 tai kirsi.myllykangas@halsua.fi viimeistään 

15.2. Sähköpostilla ilmoittautujat: osallistujan nimi, ikä ja kunta kuljetusta varten. Kuljetukset muista kunnista jär-

jestetään osallistujien mukaan ja siitä tiedotetaan myöhemmin! 

Vesidisco Vetelin uimahallilla klo 18–20 

Kaikille alakouluikäisille ja uimataitoisille lapsille. Osallistumismaksu 5 € (sis. uinnin ja sen jälkeisen herkkutarjoi-

lun). Ei ennakkoilmoittautumisia.  

Torstai 2.3. 

Perheuinti Vetelin uimahallilla klo 10–14 

Maksu: Aikuiset 5 €, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi huoltajan kanssa. Opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 4 €. 

Ei ennakkoilmoittautumista. 

Tuplavesijumppa Vetelin uimahallilla klo 18.45-19.20 ja 19.30-20.15 

Maksu: Aikuiset 5 €, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 4 € + 1,50 € Vesijumppamaksu. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Lauantai 4.3. 

Haanenhiihto Perhossa, lähdöt joustavasti klo 8–10, Lähtöpaikkana Perhon kampus (ent. maaseutuopisto). 

Talvilomaviikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Napa-hankeen, alueen kuntien vapaa-aikatoimien, sekä 4H

-yhdistysten kanssa Kaustisen seutukunnassa ja Perhossa.  

Kino Kansantaiteenkeskuksen elokuvat 

Avatar: The Way of Water  K12   Su 12.2. klo 14.00 ja ma 13.2. klo 19.00 

Häät ennen hautajaisia  K12   Su 19.2. klo 14.00 ja ma 20.2. klo 19.00 

Downton Abbey: Uusi aikakausi  S Pe 24.2. klo 19.00 ja la 25.2. klo 14.00 

Talvilomaviikon elokuvat 

Kiljuset!   S   Su 26.2 klo 14.00 

23 Walks – Vielä kerran   K12/9  Ma 27.2 klo 19.00    

Kauniit sielut  K12/9 Ti 29.2 klo 19.00        

Hyväveli K12/9 Ke 3.1 klo 19.00        

Koulu maailman laidalla  S To 2.3 klo 19.00       

A Man Called Otto  K12/9 Pe 3.3 klo 19.00       

Pertsa ja Kilu – Faaraon Sormus  K7/4 La 4.3 klo 14.00        

Terrifier 2  K18  La 4.3 klo 19.00        

        Ikäraja on ehdoton! - Varaudu esittämään henkilöllisyystodistus. 

Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpäältä p. 040 516 8404 tai sähköpostilla 

Hiihtokoulu maanantaisin klo 18.30 ja Hopeasompakisailut keskiviikkoisin klo 19.00 jatkuvat 

niin kauan, kun on hiihtokelejä. Tervetuloa mukaan! Supersuositut Hippo-hiihdot järjestetään 

Kaustisella 8.3 klo 19.   

Seuran kotisivuilta löytyy kattavasti tietoa, kuinka pääset aloittamaan hiihtoharrastuksen.  

https://bit.ly/Vuokatti2023
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Teemakerhot 

Kevätkauden aikana yhdistyksessämme pyörii monenlaisia teemakerhoja eri-ikäisille lap-

sille. Teemakerhot ovat yhden teeman ympärille keskittyviä kerhoja, joista osa vaatii en-

nakkoilmoittautumisen ja osasta kerätään kerhomaksu. 4H-jäseneksi liittymällä saat alen-

nusta ja jäsenetuja teemakerhoista.  Jäseneksi pääset liittymään https://4h.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/ -linkkiä 

käyttäen. 

Ilmoittaudu mukaan teemakerhoihin osoitteesta: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/ 

Puumalan liikuntakerho 1.-6. lk Maanantaisin klo 15.15-16.30 Puumalan koululla, ohjaajina Sara Äijö ja Sofia 

Äijö. Kerho on ilmainen eikä vaadi erillistä ilmoittautumista. 

Kirkonkylän leivontakerho 1.-3. lk Maanantaisin klo 15.15-17.15, Keltainen talo, Pelimannintie 4. Ohjaajina 

Neea Marjusaari ja Sara Paavola, hinta: 4H-jäsenet 15 €, muut 25 €. Vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

Kirkonkylän leivontakerho 4.-6. lk  Tiistaisin klo 15.15-17.15, Keltainen talo, Pelimannintie 4.  

Ohjaajina Neea Marjusaari ja Sara Paavola, Hinta: 4H-jäsenet 15 €, muut 25 €. Vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

Eläinkerho 1.-6. lk Tiistaisin klo 14.45-16.00 (7.3.-9.5.), Keltainen talo, Pelimannintie 4. Teemme myös maatila-

vierailuja jonne ei järjestetä erillistä kyyditystä. Ohjaajana Emilia Känsälä. Hinta: 4H-jäsenille ilmainen, muut 30€. 

Vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

Ponikerho 1.-2. lk Tiistaisin klo 16.30-18.00 (7.3.-9.5.), Marian talli, Kotirannantie 11, ohjaajina Hanna Riihimäki 

ja Helmi Riihimäki. Suunnattu vain 4H-jäsenille! 4H-jäsenille ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

Ponikerho 3.-4. lk Tiistaisin klo 18.00-19.30 (7.3.-9.5.), Marian talli, Kotirannantie 11, ohjaajina Hanna Riihimäki 

ja Helmi Riihimäki. Suunnattu vain 4H-Jjäsenille! 4H-jäsenille ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

 

Puumalan askartelukerho 1.-6. lk Torstaisin klo 15.15-16.30 Puumalan koululla, ohjaajina Sara Äijö ja Sofia 

Äijö. Kerho on ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

Kirkonkylän askartelukerho 1.-4. lk Perjantaisin klo 15.15-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4, ohjaajana 

Ellen Pollari. Ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

Muu toiminta 

Käsityöillat +12-vuotiaat nuoret ja aikuiset Tiistaisin 7.3. alkaen klo 18.15-19.15  

Parilliset viikot Keltainen talo, Pelimannintie 4, Kaustinen, parittomat viikot Vetelin keskuskoulun käsityöluokassa. 

Ohjaajina Emilia Känsälä ja Mari Lumikero-Rauma. Rentoa yhdessäoloa käsitöiden parissa, omat käsityöt mu-

kaan. Neuvoa ja apua käsitöiden parissa voi saada paikan päällä. Yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin 4H-

yhdistykset. Ilmainen, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.  

Jousiammuntavuoro kaikenikäisille Tiistaisin klo 17.30-20.00, Kaustisen urheilutalon juoksusuora, ohjaajana 

Atte Karvonen, hinta: Ilmainen alle 18-vuotiaille ja 4H-jäsenille, muut 2 €/kerta. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Jousiammuntavuoro +13-vuotiaat nuoret ja aikuiset Torstaisin klo 18.00-20.00, Kaustisen urheilutalon juok-

susuora, ohjaajana Atte Karvonen. Hinta: Ilmainen alle 18-vuotiaille ja 4H-jäsenille, muut 2 €/kerta. Ei vaadi en-

nakkoilmoittautumista. 

Judon peruskurssia on toivottu ja se järjestetään yli 7-vuotiaille syksyllä 2023. 12-vuotiaat ja vanhemmat voivat 

tulla helmikuun aikana kokeilemaan harjoituksiin tiistaisin klo 18 ja lauantaisin klo 10 Urheilutalolle.  

Hiihtolomaviikolla jumpat, Taaperot- ja Liikkiskerhot sekä Sisu-Elmot pitävät taukoa.  

Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa sekä tutustu kotisivuihimme veikot.kaustinen.fi, niin pysyt ajanta-

salla meidän toiminnasta.  

Meidän kautta pääset varaamaan Urheilutalolta vuoroja vaikka lasten synttäreille tai sulkapalloon. Urheilutalon 

vapaita vuoroja voi tarkastella sivujemme kautta löytyvästä kalenterista Urheilutalo – Varauskalenteri. Sieltä löy-

tyy myös varaushinnasto. 

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

https://liity.4h.fi/
https://4h.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
https://www.instagram.com/kaustisen_pohjan_veikot/
https://www.facebook.com/KaustPV
https://veikot.kaustinen.fi/
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Kuluvan vuoden toiminta on käynnistynyt vauhdilla.  Hallituksemme järjestäytymiskokous oli 16.1.2023, jolloin 

todettiin hallituksen kokoonpano ja toimintavastaavat.  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tellervo Pakkala ja 

varapuheenjohtajana Mikko Valo, joka toimii myös yhdistyksen kulttuuri- ja matkavastaavana.  Yhdistyksen ra-

hastonhoitaja on Oili Salo, jäsensihteeri Maija-Liisa Paavola, järjestelysihteeri, ilmoitusasiat Uolevi Paasila ja fb-

sivut, yhdistyksen sivut (EL) Aulis Kaunisto ja Lasse Penttilä.  Yhdistyksen sihteerinä toimii Kimmo Pajukangas. 

Kuluvan vuoden tapahtumia ovat edelleen harrastusryhmien kokoontumiset, kuukausittaiset yhteiset virkistys-

torstait ja laulutorstait Kansantaiteenkeskuksessa. 

Retkiä, matkoja ja esiintymisiäkin on luvassa.  Yksi vuoden haaste on Keski-Pohjanmaan piirin hiihtoviestikilpai-

lun järjestäminen Kaustisen hiihtokeskuksessa 1.3.2023 klo 12.00. Tervetuloa mukaan kannustusjoukkoihin kai-

kenikäiset kaustislaiset!  

Teemme tiivistä yhteistyötä KP-V:n ja kunnan kanssa.  Talkoovaarimme ovat tehneet viime vuoden aikana yh-

teensä 650 talkootyötuntia kunnalle ja KP-V:lle, vapaaehtoistoiminnasta voisi mainita vaikka ahkeran käsityöker-

homme, jossa on kudottu satoja sukkia sekä pieniin että isompiin jalkoihin sekä laulutuokiot Iltaruskon palveluta-

lolla.  

Yhteistyö on kuluvan vuoden teema, haluamme tiivistää yhteistyötä naapuriyhdistyksiin, erityisesti toivomme kui-

tenkin tutustumisia oman kunnan toimijoihin.  Musiikkilukio on ollut pitkään yhteistyökumppanimme, nyt suunni-

telmissa on myös STEP opisto Kaustisella sekä Ravikeskuksen toiminta. 

Kansantaiteenkeskuksen tilat ovat osoittautuneet meille välttämättömiksi.  Tilat sopivat mainiosti laulu- ja virkis-

tystorstaitten tapaamisiin, samoin kuin molempien kuorojen harjoitustiloiksi. Tästä suuri kiitos kunnalle ja kunnan 

yhtiölle. 

Parhaillaan on käynnissä uusien jäsenten jäsenhankintakampanja.  Useat kuntalaiset saavat postilaatikkoonsa 

kohta kutsun liittyä jäseneksi.  Jäsenmaksu on 15 €/vuosi. Meitä on n. 600 yhdistyksen jäsentä ja n. 4.000 asuk-

kaan kunnassa se on todella paljon!  

Hallintomme 2023:  

Puheenjohtaja Tellervo Pakkala  

Varapuheenjohtaja Mikko Valo   

Hallituksen jäsenet:  Pirkko Juoperi, Eila Järvelä, Aulis Kaunisto, Marjukka Kerttula, Heli Korpela, Asta Känsä-

koski, Uolevi Paasila. Lasse Penttilä, Oili Salo, Tellervo Stenbäck ja Marianne Virkkala  

Sihteeri Kimmo Pajukangas  

16.2. klo 12.00 Yhdistyksen kevätkokous Kansantaiteenkeskuksessa, kahvi klo 11.30 alkaen.  

Mukana myös oma kuoromme ja tietoisku Kaustisen siirtolaistiedon keräysprojektista. 

Tervetuloa mukaan! Tellervo Pakkala, puheenjohtaja 

Kesätöitä tarjolla: Viheralueiden hoitaja 

Viheralueiden hoitajan työtehtäviin kuuluu kaikenlainen viheralueiden hoito, kuten nurmikonleikkuu, kukkien istu-

tus ja hoito, haravointi, siimaus- ja raivaustyöt sekä pensaiden leikkuu. Ruohonleikkurien ja trimmereiden 

käyttö vaatii 16 vuoden ikää! 

Palkkaamme viheralueiden hoitajiksi myös jo 18 vuotta täyttäneitä nuoria aikuisia. Ilmoitathan hakemuksessasi 

mikäli sinulla on käytössäsi peräkoukullinen auto jota voit hyödyntää koneiden kuljetuksessa asiakaskohteesta 

toiseen. Työaika on keskimäärin 5-7 tuntia päivästä riippuen. (Viheralan tes) 

Hakuaika päättyy 1.3.2023 mutta saatamme palkata sopivia työntekijöitä jo aikaisemmin, joten kannustamme 

täyttämään työhakemuksen hyvissä ajoin! 

Hae kesätöitä täyttämällä työhakemuslomake osoitteessa: https://kaustinen.4h.fi/toita/kesatyot/ 

https://kaustinen.4h.fi/toita/kesatyot/
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Perhehoito on ainutlaatuista arkea! 

Pitkäaikainen perhehoito on kodissa asumista perheessä, joka on halunnut tarjota asuinpaikan sitä tarvitsevalle 

henkilölle. Perhehoito voi myös olla kiertävää perhehoitoa, jossa perhehoitaja käy asiakkaan omassa kodissa 

esim. mahdollistamassa omaishoitajan vapaat.  

Perhehoito soveltuu kaikenikäisille henkilöille, jotka ei syystä tai toisesta voi asua omassa kodissaan. Ikääntyvien 

kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa ei ole enää hyvä ja turvallista olla, mutta mo-

net askareet onnistuvat yhä eikä tarvetta raskaammalle avulle ole.   

Perhehoitajaksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen päätös. Myös perhehoitoon muuttavalla on mahdolli-

suus tutustua perheeseen. Hyvän ja rikkaan yhteisarjen myötä uusi asukas voi asua turvallisesti yhdessä per-

heen kanssa ja kokea yhteenkuuluvuutta perheen arjessa.  

Oletko kiinnostunut perhehoidosta ja perhehoitajuudesta? 

Perhehoitajana voit tehdä työtä omassa kodissasi sekä jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoidon asiak-

kaan kanssa. Parhaimmillaan perhehoitajuus tarjoaa sinulle uuden ja mielekkään työuran!  

Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen ja toisen kodissa työskentely? Haemme 

myös kiertäviä perhehoitajia, jotka tekevät työtä apua tarvitsevien asiakkaiden kotona.  

Ikääntyneiden perhehoidon valmennus maaliskuussa 

Perhehoidon valmennuksessa saat tietoa perhehoitajuudesta. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoitajuu-

teen, vaan päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siihen soveltumisesta tehdään valmennuksen myötä yhdessä.  

Seuraava iäkkäiden palveluiden järjestämä perhehoitajien valmennus alkaa Kokkolassa 14.3.2023. Tapaamis-

kertoja on yhteensä seitsemän. Valmennus päättyy 30.5.2023. 

Jos kiinnostuksesi heräsi, niin otahan meihin yhteyttä! 

Palveluohjaaja, Anne Wennman, puh. 044 730 7927 

Vastuualuejohtaja, Heidi Lindqvist, puh. 040 806 5958  

Suurhanketoimistossa on jo yli 100 yritystä! 

Mutta mukaan mahtuu vielä. Suurhanketoimisto on sivusto, johon yrittäjät voivat luoda 

tunnuksen ja löytää uusia verkostoja suurhanketoimijoista ja paikallisista yrityksistä.  

Käy rekisteröimässä yrityksesi osoitteessa https://suurhanketoimisto.fi.   

Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, p. 040 656 5303 

Seminaari erä- ja kalastusmatkailun kehittämisestä Keski-Pohjanmaalla 

Aika: tiistai 7.3.2023 klo 9–13, paikka: STEP-koulutus, Kaustisen kampus, Opistontie 30, 69600 Kaustinen 

Luonto- ja erämatkailu ovat kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Keskipohjalainen luonto tarjoaa paljon 

mahdollisuuksia erä- ja kalastusmatkailun kehittämiseen. Olet tervetullut keskustelemaan ja vaikuttamaan erä- ja 

kalastusmatkailun kehittämiseen maakunnassamme! 

Aiheina mm. kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnalliset linjaukset, kalatalouden nykytilanne Keski-

Pohjanmaalla, kalastusmatkailu yrittäjyytenä ja valtion toimet vaelluskalakantojen vahvistamiseksi. Mukana mm. 

Maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, ELY-keskus, Kaustisen seutukunta ja K-P Liitto.  

Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen: kaustisenseutu.fi/tapahtumat/era-ja-kalastusmatkailun-kehittaminen-keski

-pohjanmaalla/ 

kaustisenseutu.fi/tapahtumat/era-ja-kalastusmatkailun-kehittaminen-keski-pohjanmaalla/
kaustisenseutu.fi/tapahtumat/era-ja-kalastusmatkailun-kehittaminen-keski-pohjanmaalla/
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 https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/    

  

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

 

 https://twitter.com/kaustinenkunta  

Kaustisen kunta 

Kappelintie 13, 69600 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 maaliskuussa 2023.  

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 oikeuden muuttaa aikataulua, 

mikäli tiedotettavat asiat sitä vaativat. Myöhästyneenä toimitetut aineistot siirtyvät seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

Kuukausi  Aineisto    Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin 

Helmikuu  ti 7.2.2023 klo 15  ke 15.2.2023 

Maaliskuu ti 7.3.2023 klo 15  ke 15.3.2023 

Huhtikuu  ma 3.4.2023 klo 15  ke 12.4.2023 Huom! Aineisto pääsiäisen vuoksi jo maanantaina. 

Toukokuu  ti 9.5.2023 klo 15  ke 17.5.2023 

Kesäkuu  ti 6.6.2023 klo 15  ke 14.6.2023 

Heinäkuu  Kuntatiedote ei ilmesty heinäkuussa. 

Elokuu  ti 8.8.2023 klo 15  ke 16.8.2023 

Syyskuu  ti 5.9.2023 klo 15  ke 13.9.2023 

Lokakuu  ti 3.10.2023 klo 15  ke 11.10.2023 

Marraskuu ti 7.11.2023 klo 15  ke 15.11.2023 

Joulukuu  ma 4.12.2023 klo 15 ke 13.12.2023 Huom! Aineisto itsenäisyyspäivän vuoksi jo maanantaina.  

Lauantairavit Nikulassa   

18.2.2023 klo 11.00. 

Tervetuloa! 

Kaustisen siirtolaisuustiedon keräyksen avulla kartoitetaan edelleen tietoja henkilöistä, jotka ovat lähteneet siirtolaisik-

si vuosina 1860–1960. Keräyksen avulla on mahdollisuus kopioida ja tallentaa muistoja, tarinoita ja valokuvia mm. 

Amerikkaan, Australiaan ja Ruotsiin lähteneistä. 

Kaustisella kerääjänä on Arviiti ry, jonka yhteistyökumppanina on Kaustisen kunnankirjasto. Arviiti ry lähestyy keräyk-

sen jatkuessa muitakin kaustislaisia, yhteisöjä ja yhdistyksiä, eläkeläisiä ja marttoja asiassa. Tietoja suvuista ja per-

heistä, joista kaukosiirtolaisia on lähtenyt, vanhoja valokuvia ym. materiaalia pyydetään tuomaan kirjastoon kopioita-

vaksi ja tallennettavaksi. 

Tätä varten Arviiti ry:n edustajat päivystävät ja ottavat vastaan aineistoja Kaustisen kirjastossa perjantaisin klo 12-14 

seuraavasti: 17.2. / 24.2. /3.3. / 10.3. / 17.3. / 24.3. / 31.3. Keräystoimikunnan tallentajat suorittavat tallennukset. Ai-

neistoja säilytetään kirjastossa, mistä niitä voi kopioinnin jälkeen noutaa takaisin. Kaikki alkuperäiset materiaalit palau-

tuvat omistajilleen. 

Tähän mennessä tallennettuja siirtolaismuistoja on esillä Arviiti ry:n kotisivuilla. Niihin voi vapaasti tutustua klikkaamal-

la kotisivun oikeassa yläkulmassa kohtaa Siirtolaisuus. Siellä on myös englanninnos kohdassa Migration. Tätä yhteyt-

tä voi vapaasti levittää sukulaisille Amerikoissa ja muualla.   

         

Terveisin             Arviiti ry:n kotisivut  www.arviiti.fi  

Kauppi Virkkala, Taunonpolku 5, FIN-69600 Kaustinen  

Puh. 0400-165 045, Tel. +358-400-165 045 

kauppi.virkkala@kaustinen.fi, kauppi.virkkala@gmail.com 

http://www.arviiti.fi

