Kunta tiedottaa päätöksenteostaan ja muista ajankohtaisista asioista kuten paikkakunnan tapahtumista mm.
kotisivuillaan www.kaustinen.fi, sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä sekä
kotiin jaettavassa kuntatiedotteessa. Kunnan viestintää ollaan nyt uudistamassa. Haluamme kehittää viestintäämme kuntalaisia aina vain paremmin palvelevaksi vuorovaikutteiseksi toiminnaksi! Siksi käynnissä on Pieni
viestintäkysely.
Tästä kuntatiedotteesta lähtien esittelemme kunnan eri henkilöstöryhmien työskentelyä. Ensimmäisenä vuorossa ovat perhepäivähoitajat.

Kunnan viestinnän kehittämiseksi haluamme kysyä Sinun mielipidettäsi!
Vastaa kyselyyn 9.4.2020 mennessä.
Voit vastata kyselyyn myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa
http://bit.ly/kaustinenviestinta tai skannaamalla oheisen QR-koodin.
1. Millaisesta kunnan toiminnasta tai palveluista haluaisit erityisesti saada tietoa?
 Vapaa-ajan palvelut ja tapahtumat
 Asuminen, rakentaminen, ympäristö
 Varhaiskasvatus ja opetus
 Kunnan ajankohtaiset asiat
 Kunnan päätöksenteko
 Muu, mikä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Mitä seuraavista viestintäkanavista käytät?
 Kunnan kotisivut www.kaustinen.fi
 Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Twitter)
 Kuntatiedote
 Alueen sanomalehdet
 Yleisötilaisuudet
3. Miten edellä mainitut viestintäkanavat voisivat palvella Sinua entistä paremmin?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Maaliskuussa rajoitamme kaikkien kokoustilojen vuokrausta ylioppilaskirjoitusten vuoksi päiväaikaan ja valtuustosalin ja lautakuntien huoneen käyttöä myös iltaisin. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa
väliaikaista häiriötä.

Kunnanvirasto pidetään säästösyistä suljettuna pääsiäisviikon 6.-13.4.2020.
Myöskään kokoustilat eivät tällöin ole käytettävissä.
Kuulutukset ovat nähtävinä kotisivuillamme www.kaustinen.fi.

Uutelan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnos on nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi (viralliset kuulutukset 5.3.2020–6.4.2020).
Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601
Kaustinen.
Kaustisella 4.3.2020, Kunnanhallitus

Rekipolska:
• Avainpäivystys (palvelu on maksullinen) (klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin) puh. 029 001 1460
• Vikailmoitukset (Klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin) 029 001 1460.
Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset 050 478 1470

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soitella on käytössä neuvontapuhelin koronavirusepäilyille.
Sairaanhoitaja vastaa joka päivä kello 8–20 numerossa 06 828 7499. Numerosta voi kysyä ohjeita, jos epäilee
koronatartuntaa. Jos taas kaipaa yleistä neuvontaa koronan suhteen, Soite kehottaa soittamaan valtakunnalliseen numeroon 0295 535 535. Valtakunnallinen puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo
9-15. Siitä ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.
Ihmisiä kehoitetaan seuraamaan THL:n, Soiten ja uutispalveluiden yleistä tiedotusta.

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan viimeistään perjantaina 3.4.2020 täyttämällä sähköinen
lomake kunnan sivulla osoitteessa http://bit.ly/kouluilmoittautuminen tai palauttamalla ilmoittautumislomake täytettynä sivistystoimistoon kunnantalolle osoitteella: Kaustisen kunta/sivistystoimisto, Kappelintie 13, 69600
Kaustinen.
Lomakkeita saa myös tulostamalla kunnan kotisivulta http://bit.ly/Ekaluokka2020 sekä kunnanvirastosta. Suullisesti tehtyjä ilmoituksia ei voida hyväksyä.
Lähikouluun ilmoitetaan vuonna 2013 ja sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin vanhempien tulee tehdä tästä
anomus sivistysjohtaja-rehtorille viimeistään 7.4.2020. Sivistysjohtaja voi myöntää koulunkäyntioikeuden muuhun kuin lähikouluun, mikäli koulussa on ko. ryhmityksissä tilaa. Koulumatkaetu koskee vain lähikoulua.
Lisätietoja: Kaustisen sivistystoimisto, toimistosihteeri Varpu Järvilä, puh. 0400 456 565,
varpu.jarvila@kaustinen.fi

1.- 2. luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa seuraavasti, mikäli osallistujia on riittävästi (vähintään 7 oppilasta/ryhmä) ja kunnan talousarvio sen mahdollistaa:
- Keskuskoulu 1.–6. (AP ja IP)
2

- 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 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.
Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan on käynnissä. Hakuaika
päättyy 24.4.2019.
Hakulomakkeita saa sivistystoimistosta tai printtaamalla kunnan
kotisivulta osoitteesta http://bit.ly/APIP-toiminta
Hakemukset palautetaan sivistystoimistoon. Lisätietoja: varpu.jarvila@kaustinen.fi

Laitahan jo nyt kalenteriisi varaus kesäjoogalle! Tunnit maanantaisin 4.5-6.7. klo 18.30-20.00. Kaksi ensimmäistä kertaa kokoonnutaan urheilutalon tatamilla ja sen jälkeen peilisalissa / urheilukentällä.

Lauantaina 25.4. klo 10-11.30 astangajooga ja 12-13.30 yinjooga.
Sunnuntaina 26.4. klo 10-11.30 yinjooga ja 12-13.30 astangajooga.
Kurssin hinta on 20 € tai 5 € / harjoitus. Ei ennakkoilmoittautumista, maksu käteisellä.
Sunnuntaina 26.4. viimeisen joogatunnin jälkeen jatkuu saumattomasti tunnin mittainen äänimaljasyvärentoutus, johon halukkaat voivat jäädä ilman erillistä ilmoittautumista. Rentoutuksen ohjaa Anette Hietalahti. Hinta 5
€/hlö, maksu käteisellä.

Pyöräilykampanja alkaa 1.4. ja päättyy 31.8. Pyöräilysuoritukset voit merkitä henkilökohtaiseen suorituskorttiin,
joita on saatavilla kunnantalolla sivistystoimiston aulassa ja netissä kunnan sivuilla. 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
syyskuun puoliväliin mennessä.
Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.

Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta:
Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 5168 404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi
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Uimakoulut pidetään Vetelin uimahallissa koulujen päättymisen jälkeen kesäkuussa.
Uimakouluun voivat osallistua kaikki viisi vuotta täyttäneet lapset ja nuoret.
Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa http://bit.ly/Uimakoulu
Jokaisesta osallistujasta on täytettävä oma kaavake, jotta voimme jakaa oppilaat uimataidon mukaisiin ryhmiin. Uimakouluun voi ilmoittautua viimeistään perjantaina
8.5.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 myöhässä peruneilta peruutusmaksuna 15 €.
Huomio! Uimakouluun pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumiskaavakkeessa olleeseen sähköpostiosoitteeseen uimakoulua edeltävällä viikolla.
Uimakoulusta lähetetään lasku kotiin ilmoittautumiskaavakkeessa olevaan osoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Laskutusjärjestelmän takia huoltajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava oma syntymäaikansa tai sosiaaliturvatunnuksensa.
Uimataidon mukaiset opetusryhmät:
Alkeisryhmä on tarkoitettu uimataidottomille lapsille. Ryhmässä opetellaan uinnin alkeita: veteen kastautumista,
kellumista ja liukumista sekä pyritään suorittamaan Suomen Hengenpelastusliiton määrittelemä alkeismerkki.
Jatkoryhmä on tarkoitettu uimataitoisille jo alkeismerkin suorittaneille lapsille (lapsi osaa uida isossa altaassa
10 metriä myyrää ja alkeisselkää ilman apuvälineitä). Ryhmässä harjoitellaan muiden uintimerkkien vaatimia
taitoja (harrastus-, taito- ja uimakandidaatti -merkki).
Aikataulu kylittäin:
UIMAKOULU 1. 1.-5.6. klo 13.00-14.30 Köyhäjoen, Kolan, Vintturin, Tastulan, Jylhän ja Järvelän kyläläisille
tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
UIMAKOULU 2. 8.-12.6. klo 13.00-14.30 Salonkylän, Viiperin, Nikulan, Paavolan, Känsälän ja Puumalan kyläläisille tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
UIMAKOULU 3. 15.-18.6. klo 13.00-14.45 Kirkonkylällä asuville tarkoitettu alkeis- ja jatkoryhmä.
(Huom! Ma-to pidemmät päivät. Pe 19.6. ei uimakoulua, juhannusaatto.)
Kuljetus uimakouluihin kylittäin.

su 15.3. klo 16 ja ma 16.3. klo 18
su 22.3. klo 16 ja ma 23.3. klo 18
su 29.3. klo 16 ja ma 30.3. klo 18
su 5.4. klo 16 ja ma 6.4. klo 18
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Aika jonka sain
Jojo Rabbit
Koiranpäivät
The Gentlemen

Kirjasto suljettuna pääsiäisviikolla
Myös kirjasto pitää ovet suljettuna pääsiäisviikolla 6.-12.4. Omatoimikirjasto on kuitenkin käytettävissä
koko ajan. Nyt on siis hyvä aika tulla tekemään omatoimipalvelusopimus kirjastoon. Kun olet allekirjoittanut sopimuksen, voit asioida kirjastossa joka päivä klo 7-22 välisenä aikana!
Huhtikuun näyttely
Huhtikuussa lääninrovasti Eero Palolan öljyväri- ja tinatyönäyttely nähtävissä kirjaston aukioloaikoina.
Kirjaston satutunnit, ryhmäkäynnit ja muut yleisötapahtumat on toistaiseksi peruttu.
Kun asioit kirjastossa, kannattaa kädet pestä mennen tullen tai käyttää tiloista löytyvää käsidesiä. Kuten
normaalistikaan, ethän tule sairaana tai puolikuntoisena kirjastoon.
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Puhuttaessa perhepäivähoidosta nousee usein ensimmäisinä asioina mieleen kodinomaisuus, turvallisuus, lapsilähtöisyys, pieni ryhmäkoko sekä hoitajan pysyvyys. Hoitotaival on helppoa aloittaa pienessä
turvallisessa ryhmässä, jossa hoitajalla on aikaa kohdata lapsi omana itsenään. Ryhmässä lasten tarpeet
ja toiveet voidaan huomioida ja lapsi pääsee myös itse vaikuttamaan hoitopäivänsä kulkuun. Eri teemoja
tutkittaessa ja erilaisissa oppimisympäristöissä toimiessa lapsi pääsee oivaltamaan asioita myös itse. Monipuolisuutta hoitopäiviin tuovat yhteiset kokoontumiset sekä erilaiset vierailut lähiympäristössä.
Perhepäivähoito on hoivan ja huolenpidon lisäksi ammattitutkintoa vaativaa tavoitteellista varhaiskasvatusta. Työtä ohjaavat mm. varhaiskasvatuslain velvoittama varhaiskasvatussuunnitelma sekä paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma. Viime vuosikymmeninä perhepäivähoitajien määrä on laskenut merkittävästi. Useassa kunnassa perhepäivähoitajia on jäljellä enää vain muutamia. Kaustisen kunnassa hoitomuoto
on haluttu säilyttää ja siihen on panostettu jo vuosia. Arvostus työtä kohtaan on näkynyt mm. haluna palkata uusia perhepäivähoitajia eläköityneiden tilalle sekä useina erilaisina perhepäivähoitajan asemaa parantavina paikallisina sopimuksina. Kunnan panostus työmuotoa kohtaan on tuottanut tulosta, sillä kunnassamme aukeaa arkiaamuisin 13 eri perhepäivähoitokodin ovea.
Lapsi oppii perhepäivähoidossa monia arjen perustaitoja yhteistyössä kodin kanssa. Hoidossa on mahdollisuus osallistua moniin opettavaisiin kodin pieniin askareisiin eri vuodenaikoina. Ryhmän pienimmät
lapset oppivat isommilta tärkeitä arjen
taitoja, isommat lapset puolestaan oppivat, kuinka pienempiä tulee huomioida ja hoivata. Kodin ja perhepäivähoitokodin välinen yhteistyö sujuu luontevasti, koska hoitaja on vastassa aina
sekä tuonti- että hakutilanteissa. Perhepäivähoidon merkitys kiteytyy kaiketi
siihen siteeseen, joka hoitolapsen ja
hoitajan välille muodostuu aidon välittämisen ansiosta. Yhdessä koetut leikit,
oivallukset sekä mieliinpainuvat hetket
jäävät elämään tärkeiksi muistoiksi sekä lapselle että hoitajalle. Muistoiksi,
jotka nostavat hymyn huulille vielä vuosienkin jälkeen.
- Perhepäivähoitaja Heli Pulkkinen -

Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja
Virpi Kataja, 040 637 1272
virpi.kataja(at)kaustinen.fi
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Kirkonkylän 4H-kerho 1.-2. lk tiistaisin 3.3. alkaen loppukevään ajan klo 13.4514.45, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Jousiammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin 3.3. alkaen loppukevään ajan klo 1820 Kaustisen urheilutalon juoksusuoralla. 4H-jäsenet ilmaiseksi, muut 2 €/kerta.
Puumalan liikuntakerho eskarit-6. lk* keskiviikkoisin 4.3. alkaen loppukevään ajan
klo 13.45-15.00 Puumalan koululla.
Järvelän 4H-kerho 1.-2. lk torstaisin 5.3. alkaen loppukevään ajan klo 12.45-14.00 Järvelän koululla.
Köyhäjoen liikuntakerho 1.-6. lk* perjantaisin 6.3. alkaen loppukevään ajan klo 12.45-14.00 Köyhäjoen koululla.
Metsäsalapoliisit 1.-4. lk* perjantaisin 6.3.-17.4. (6 kertaa) klo 14.30-16.00, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Nuortentilat auki 3.-6. -luokkalaisille 2.3.-28.5.2020 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 13.30-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Huomioithan että tähdellä* merkityt kerhot vaativat erillisen ilmoittautumisen Kaustisen 4H-yhdistyksen nettisivuilla. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: kaustinen.4h.fi / 4hkaustinen@gmail.com

Välittäviä aikuisia tarvitaan!
Soiten perhetukipalveluiden tukisuhdetoiminnasta järjestetään avoin infotilaisuus
Kaustisen kirjastossa keskiviikkona 1.4. klo 17.30-18.30.
Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen
tukitoimi erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja lapsiperheille. Tukitoimi järjestään
vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja tukiperheiden avulla. Tehtävään valitut vapaaehtoiset koulutetaan ja heille maksetaan toiminnasta kulukorvausta.
Tukihenkilöt ja tukiperheet ovat tavallisia, turvallisia, välittäviä ja voimavaraisia aikuisia, lapsiperheitä ja pariskuntia, joiden oma elämätilanne on tasapainoinen. Vapaaehtoisilla tulee olla ajalliset resurssit ja mahdollisuus sitoutua toimintaan. Tärkeintä on halu tukea vaikeassa elämäntilanteessa olevia lapsia ja lapsiperheitä.
Tervetuloa kuulemaan lisää tärkeästä vapaaehtoistyöstä Soiten alueen lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi!

KE 18.3. klo 18 Järjestöt tulevaisuuden sotekeskuksissa ja -rakenteissa, Kaustisen kansantaiteenkeskus, Museosali
TO 26.3. klo 19 Tallarin kausikonsertti: Vimpeli, Pelimannitalo
LA 28.3. klo 21 A. Aallon rytmiorkesteri, Hotelli Kaustinen
LA 28.3. klo10-15 Perinnenukkekurssi, Kraatarimuseo
LA 18.4.klo 19 Näytelmäiltamat, Köyhäjoen Mäntymaja
Köyhäjoen näytelmäpiiri esittää komedian "Kirkkoväärtin kolmas kortti" (kirj. Matti Wanne, ohj. Mirja Teerikangas). Näytelmän jälkeen tanssimusiikista vastaa Peltolan pojat. Puffetti. Liput: 15 euroa, alle 15vuotiaat ilmaiseksi.
Näytelmän muut esitykset Mäntymajalla:
SU 19.4. klo 19.00, TO 30.4. klo 19.00 ja SU 3.5. klo 13.00.
Liput 15 euroa (sisältää pullakaffit), alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
Lisätietotoja tapahtumista https://www.kase.fi/tapahtumat.php
Kaustisen kunta ei vastaa tapahtumien oikeellisuudesta. Ilmoittamalla tapahtuma tapahtumakalenteriin, se linkittyy suoraan myös kunnan kotisivuille.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää Kaustisen ja Vetelin kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittämisen/laatimisen.
Tilaajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä ko. kuntien kanssa. Kuntien, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen, Liikenneturvan ja poliisin edustajat muodostavat ohjausryhmän, joka perustetaan koordinoimaan
suunnittelua. Myös muiden sidosryhmien ja tahojen edustajia otetaan ohjausryhmään mukaan tarvittaessa.
Suunnittelutyössä käytetään tieliikenneonnettomuustilastoja viiden vuoden ajanjaksolta 2015–2019 ja maanteiden osalta uusimpia tierekisteritietoja
Lähtökohtana suunnittelussa on valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma (Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014) ja siihen perustuva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnille, 2012. Lisäksi huomioidaan edelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat.
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tullaan miettimään molemmissa kunnissa tehtäviä fyysisiä toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä maanteiden että kuntien teiden ja katujen osalta. Myös yksityistiet huomioidaan. Keinovalikoimassa korostetaan nopealla aikataululla tehtäviä edullisia ja vaikuttavuudeltaan parhaita
toimenpiteitä. Ehdotetut toimenpiteet ja niiden kiireellisyysjärjestys perustuvat nykyisiin olosuhteisiin, onnettomuustietoihin viiden vuoden ajanjaksolta 2015-2019, maastotarkasteluihin, asukkaille suunnattujen webliitukyselyjen tuloksiin ja asiantuntijoiden haastatteluihin.
Esteetön ympäristö parantaa erityisesti iäkkäiden mahdollisuuksia omatoimiseen ja turvalliseen liikkumiseen.
Iäkkäiden lisäksi esteettömästä ympäristöstä hyötyvät erityisesti mm. apuvälineiden kanssa liikkuvat henkilöt,
näkö- ja liikkumisrajoitteiset henkilöt tai lastenvaunujen kanssa kulkevat sekä pyöräilijät. Esteetön ympäristö kannustaa kävelemään ja pyöräilemään arjen matkoilla. Erityisen tärkeä esteetön ympäristö on joukkoliikennepysäkeillä ja -asemilla, peruspalveluiden läheisyydessä, iäkkäiden asuin- ja asiointiympäristöissä sekä ostos- ja
kävelykaduilla.
Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee olemaan kokonaisuudessaan valmis 2021 huhtikuun loppuun mennessä.
Hanke on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että Ely-keskus on vastaanottanut suunnittelukonsulteilta tarjoukset. Tiedotamme hankkeesta enemmän sen edistyessä.
Kaustisen kunnan julkaisema Kuntatiedote ilmestyy noin 11 kertaa vuodessa, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Kaustisen kunta ei vastaa ulkopuolisten ilmoittajien mahdollisista virheistä, eikä korvaa niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Kaustisen kunta kuntatiedotteen julkaisijana pidättää oikeuden lyhentää tai muutoinkin
muotoilla jätettyjä aineistoja.
Kuntatiedotteen yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Annika Rauma.
Materiaalit toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Seuraava tiedote ilmestyy 29.4.2020. Tarkemmat jakelu- ja aineistopäivät ilmoitetaan kotisivuillamme.

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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https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

