
   

       

     

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.00. Tämän ajan ulkopuolella tapahtuva asiointi 

tulee sopia erikseen ao. viranhaltijan/työntekijän kanssa. 

 

Juhlapyhien aattoina suljemme pääsääntöisesti klo 14.00. 

Hallintolaki poistaa kuntien ilmoitustaulut. 

 

Kuntien fyysiset ilmoitustaulut poistuvat käytöstä vuoden 2020 alusta lähtien, kun vuodelta 1925 oleva laki 

julkisista kuulutuksista kumoutuu, ja kunnilta poistuu velvollisuus paperisten ilmoitustaulujen pitämiseen. 

 

Hallintolakiin on lisätty uusi pykälä 62 a. Sen mukaan kunnan julkiset kuulutukset pistetään 1.1.2020 alkaen 

vain kunnan verkkosivulle. 

 

Joitakin kuulutuksia kuitenkin pistetään edelleen myös paperiversiona nähtäville. 

 

Erityislainsäädännössä kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa, on vielä säännöksiä, joissa nimenomaan maini-

taan, että kuulutus pitää laittaa ilmoitustaululle. Mutta näitäkin lakeja ollaan muuttamassa jatkossa niin, että 

maininta ilmoitustaulusta jää pois.  

 

1.1.2020 alkaen kuitenkin vielä esimerkiksi rakennuslupapäätökset pitää edelleen pistää ilmoitustaululle. 

 

62 a §: Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan 

julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen 

vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättä-

mällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkais-

ta viranomaisen verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä. 

 

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla yleisesti 

nähtävillä 14 vuorokautta. 

 

Jos itsellä ei ole käytettävissä nettiyhteyttä, kuulutuksia voi käydä lukemassa esim. kirjastossa tai  kunnanvi-

raston asiointipisteessä. 

Kunnanviraston kokoustilat varataan Annika Raumalta puh. 050 

443 6880 tai Meri Kempiltä puh. 040 652 7692.  Tiloja varatessa 

mainitaan myös AV-välineiden käyttötarve. Kaikissa kokoustiloissa 

on käytettävissä tietokone ja videotykki. 

 

Kokouskahvit tulee varata viimeistään kahta päivää ennen kokous-

ta. Varattavissa olevat kokouskahvitarjoilut löytyvät kotisivuiltamme 

www.kaustinen.fi. Viikonlopulle ei ole mahdollista varata kokoustilo-

ja eikä kahvituksia. 
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Eduskunta on hyväksynyt lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisistä laskutuksista. Lain mu-

kaan hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai 

elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen.   

Lain mukaan sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu sähköisessä muodossa 

ja noudattaa sähköisien laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931.  Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty 

pdf-lasku ei ole sähköinen lasku. 

Laskun tulee myös sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaa-

tinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, 

jotka tekevät vain B2C-kauppaa. Muutoin pienyrittäjiin kohdistuvat samat velvoitteet kuin pk-yrityksiin. 

 

Kaustisen kunnalle tulevat laskut 

Kaustisen kunta vastaanottaa sähköisiä laskuja ja tiedot sähköisten laskujen lähettämiseksi ovat: 

• OVT-tunnus: 003701789816 

• Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 

• Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6. 

1.4.2020 alkaen Kaustisen kunnalle tulevat laskut tulee siten toimittaa sähköisinä, mikäli yritys ei ole em. pien- 

tai yksinyrittäjä, jonka liikevaihto on alle mainitun 10.000 euroa vuodessa. 

Paperisina lähetettävät laskut toimitetaan osoitteella: Kaustisen kunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN. 

Laskussa tulee olla viitekohdassa mainittuna tilaajan nimi. 

 

Kevätkaudella jatkuvat ryhmät 

Eräkerho yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille. Vetäjinä kerhossa Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistyksestä Toni 

Peltoniemi (puh. 040 554 5962) ja Kaustisen kalastuskunnasta Mika Yli-Soini (puh. 045 131 6175). Kysy seuraa-

vasta kokoontumisesta ohjaajilta.  

Perhesirkus torstaisin 30.1.-26.3.2020 urheilutalon peilisalissa klo 18.30–19.30.  

Nerf-kerho yli 9-vuotiaille Urheilutalon Kansantaiteenkeskuksen puoleisessa osassa salia ja juoksusuoralla tors-

taisin 16.1.-23.4.2020 klo 16–18.  

Sählykerho alakoululaisille Urheilutalon salissa maanantaisin 13.1.-20.4.2020 klo 17.30-19.00.  

Showtanssikerho Urheilutalon peilisalissa. Osallistumismaksu: Lukukausimaksu: 50 € kevätkausi tai 5 €/kerta. 

Ryhmät: 

Aurorat (6-9 v.) klo 17-18 maanantaisin.  

Belindat (10-14 v.) klo 15-16 keskiviikkoisin.  

Celiat (yli 15 v.) klo 16-17 keskiviikkoisin.  

Aikuisten +25 v. ryhmä jatkaa treenaamista rennolla meiningillä. Ryhmä treenaa eri viikonpäivinä, ajan-

kohdat sovitaan aina yhdessä etukäteen. Ensimmäinen tunti 23.1 klo. 17-18.  

Laseraseammunta Urheilutalon yläaulassa torstaisin 16.1.-23.4.2020 klo 18-20 kaikenikäisille kuntalaisille. Alle 

10-vuotiailla on oltava huoltaja mukana!  

Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta lapsille ja nuorille tiistaisin klo 17-19 Urheilutalolla. Alle 10 -vuotiailla on 

oltava huoltaja mukana!  

Ammuntavuoro aikuisille: urheilutalon juoksusuoralla tiistaisin klo 19-20 em. vuoron jälkeen. 

Kuntonyrkkeily Urheilutalon tatamilla aikuisille ja nuorille maanantaisin 13.1.-20.4.2020 klo 19.00-20.30.  
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Ohjatut kuntosalivuorot Hotelli Kaustisen kuntosalissa. Naisille tiistaisin klo 18-19 ja senioreille torstaisin klo 18

-19.  

Senioreiden kuntojumppa Urheilutalon tatamilla torstaisin 16.1.-23.4.2020 klo 10-11.  

Ikääntyvien vesijumppa tiistaisin klo 14-15 Vetelin uimahallilla.  

Tarkemmat tiedot joulukuun kuntatiedotteessa. 

 

 

HIIHTO 

 Hiihtokoulu maanantaisin klo 18.30  

 Hopeasompahiihdot keskiviikkoisin klo 19.00, ilmoittautumiset alkaa 18.30 

JUDO 

 Tiistaisin Junnu-judo klo 17.30-18.30  

 Tiistaisin aikuisten randoriharjoitukset klo 18.30-20.00 

 Torstaisin Nappulajudo 5-7 -vuotiaille lapsille klo 17.30-18.30  

 Torstaisin aikuisten tekniikkaharjoitukset klo 18.30-20.00  

FUTSAL 

 11. ja 26.1 Naisten Futsal kakkonen –turnaus 

 19.1. Miesten Futsal kolmonen –turnaus 

 25.1 FC Monkulat – FC Kiisto 

YLEISURHEILU 

 Taapero- ja liikkiskerhot perjantaisin klo 17–18 

 Sisut ja Elmot perjantaisin klo 18.00–19.30 

 Fysiikkatreenit maanantaisin klo 16–18  

 Lajiharjoitukset keskiviikkoisin klo 17.00–18.30. Vuoro alkaa 16.00, joten tule ajoissa ja lämmittele valmiiksi 

ennen harjoitusten alkua. 

AIKUISTEN HÖNTSÄPELAILUT keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 

MUKSUHÖNTSÄ-vuoro alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen urheilutalolla juoksusuoran puolei-

sessa päässä salia sunnuntaisin klo 10.30-12.00  

VOIMISTELU 

 Maanantaisin IISI-jumppa urheilutalon peilisalissa klo 19–20 / Minna ja Elina 

 Tiistaisin Kahvakuula peilisalissa klo 17.30–18.30 / Taru 

 Tiistaisin Ukkojumppa urheilutalon salissa klo 19.30–20.30/  Eero 

 Keskiviikkoisin Tanssillinen jumppa peilisalissa klo 18–19 / Irina 

 Torstaisin Kuntojumppa Puumalan koulun salissa klo 19–20 / Mari 

 Sunnuntaisin Venyttely peilisalissa klo 18–19 / MInna 

Kertamaksu 6 €, kausimaksu seuran jäsenille 55 € (+ jäsenmaksu 10 €).  

 

Kaustisen Pohjan-Veikot ry, Urheilutie 10 (Urheilutalo), 040 522 8977, veikot@kaustinen.fi   

 

Tarkemmat tiedot joulukuun kuntatiedotteessa. 



4  

 

Kaustisen kirjasto kiittää asiakkaitaan menneestä vuodesta ja toivottaa 

avaamaan kirjaston oven yhtä ahkerasti myös vuonna 2020. Kävijöitä vii-

me vuonna oli ilahduttavat 27 034. 

Odotetut satutunnit pyörähtävät käyntiin keskiviikkoisin alkaen 22.1. klo 

9.15-10.00.  

Kevätkaudella satutunnit ovat parillisilla viikoilla seuraavina päivinä: 

22.1. / 5.2. / 19.2. / 4.3. / 18.3. / 1.4. / 15.4. / 29.4. / 13.5. 

Tervetuloa verrattomille tarinamatkoille! 

Kerhotarjonta kevätkaudella 2020 

 

Kirkonkylän välipalakerho 1.-2. lk  maanantaisin klo 14.30-15.45 Keltaisella talolla, Peli-

mannintie 4. 

Safkasankarit 5. 6. lk maanantaisin klo 16.15-17.45 Keskuskoulun kotitalousluokassa. 

Eläinkerho 1.-2. lk maanantaisin klo 14.30-15.30 Koskelan lomatalolla, Känsäläntie 123. 

Kirkonkylän 4H-kerho 1.-4. lk tiistaisin klo 13.45-14.45 Keltaisella talolla, Pelimannintie 4.  

Kirkonkylän liikuntakerho tiistaisin klo 15.00-16.00. Kerääntyminen Keltaisella talolla, Pelimannintie 4.  

Jousiammuntavuoro tiistaisin klo 18.00-20.00 Kaustisen Urheilutalon juoksusuoralla.  

Puumalan liikuntakerho keskiviikkoisin klo 13.45-15.00 Puumalan koululla.  

Järvelän 4H-kerho 1.-2 lk torstaisin klo 12.45-14.00 Järvelän koululla.  

Köyhäjoen liikuntakerho perjantaisin klo 12.45-14.00 Köyhäjoen koululla.  

Kirkonkylän kepparikerho 1.-4. lk perjantaisin klo 14.30-15:30 Keltaisella talolla, Pelimannintie 4. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: kaustinen.4h.fi / 4hkaustinen@gmail.com  

Tarkemmat tiedot joulukuun kuntatiedotteessa. 

Åsenin pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys jatkuu Kaustisella ja Kruunupyyssä. Selvitys tehdään 

yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien, Terjärv Vatten och Avloppin sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen kanssa.  

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohja-

vedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenot-

totutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden 

rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot pal-

velevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.  

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kallio-

kynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tutkimusten perusteella laaditaan 

myös alueen pohjavedenvirtausmalli. 

Maastotyöt aloitettiin maatutkaluotauksilla toukokuussa ja ne jatkuivat pohjavesiputkien asennuksella marras-

joulukuussa 2019. Tammi-helmikuussa 2020 alueella tehdään yhteensä noin 35 km painovoimamittausta. Mit-

tausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Osa painovoimalinjoista 

saattaa kulkea piha-alueiden halki. Maastossa liikutaan jalkaisin ja mittaukset toteutetaan siten, että niistä on 

mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle eikä niistä jää jälkiä maastoon.  

Painovoimamittauksella selvitetään kallionpinnan korkokuvaa herkän vaa’an (gravimetrin) avulla. Vaaka mittaa 

maan vetovoimakentän suuruutta. Maan vetovoimakentän suuruudessa voidaan havaita pieniä muutoksia mm. 

irtomaapeitteen paksuudesta johtuen. Painovoimamittaus suoritetaan linjamittauksena ja mittaus suoritetaan 

linjalla 20 metrin välein. Mittaukset toteuttaa Geologian tutkimuskeskus. 

Lisäksi keväällä 2020 alueella tehdään vasaraseismistä luotausta sekä kevyitä tärykairauksia. Kevyillä täry-

kairauksilla selvitetään harjukerrostumia peittävän hienosedimentin paksuutta ja harjukerrostumien levinneisyyt-

tä noin 40:ssa tutkimuspisteessä. 
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Lisää aikataulutietoja: www.kyytiin2.fi/aikataulut  

Kaustisen kunta valmistaa Palvelukeskus Iltaruskon keittiössä kotiaterioita kotona asuville kuntalaisille. Ateria 

voidaan toimittaa kotiin vuoden jokaisena päivänä. Kotiateria koostuu pää- ja jälkiruoasta sekä salaatista. Ateri-

an mukana toimitetaan myös kevytmaito. Neljä kertaa tai enemmän tilaavat saavat maidon kaksi kertaa viikos-

sa sekä kolme ja alle ateriaa viikossa tilaavat saavat yhden maidon.  

Ruokalista on pääsääntöisesti voimassa aina vuoden kerrallaan, mutta ruokalistalla huomioidaan erilaiset juhla-

pyhät. Ruokia valmistaessa huomioimme myös asiakkaiden erityisruokavaliot sekä makumieltymykset.  

Kotiaterialounas maksaa 7,90 €. Lounaan yhteydessä asiakas voi tilata myös päivällisen hintaan 4,00 €. Päiväl-

listä ei voi tilata erikseen.   

Kaustisen kunta on tarjonnut toukokuusta 2018 alkaen ilmaiseksi sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen, pik-

kulotille sekä sotaveteraanien leskille lämpimän kotiin kuljetetun aterian. 

Lisätietoja antavat ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä puh. 050 411 9211 sekä Palvelutalon keittiö 

puh. 050 443 6882.  

Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 136 000 €.  

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maas-

toon pysyviä jälkiä. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhtey-

dessä maanomistajiin.  

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Salla Valpola (GTK) puh. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi (Geologinen rakenneselvitys) 

Geofyysikko Tuire Valjus (GTK), puh. 029 5032331 (Painovoimamittaukset) 
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PERJANTAI 24.1.  

 

klo 18.00 Kallio-sali, Kansantaiteenkeskus  

Viikon ja taidenäyttelyn avajaiset 

Säveltäjä Paavo Heinisen kuvavariaatioiden näyttely. Vapaa pääsy.  

  

klo 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus  

Musiikkilukion ilta  

 Ohjelman kokoaa Markus Luomala. Illan juontaa Hanna Patana. 

 Liput: 15/10 € 

 

LAUANTAI 25.1. klo 17.00 Taide Vionoja, Haapalantie 121 Yli-Ullava 

Hämärän laulu 

Onni Koivisto, viulu 

Maaria Pulakka, harppu 

 Aho, Bach, Hersant, Hindemith, Jalkanen, Prokofjev, Sallinen, Tournier 

Kamarimusiikkiviikon nuoret taiteilijat esiintyvät Vionoja-säätiö 30 vuotta grafiikkanäyttelyn  avajaiskonsertissa.  

Liput: 15 € 

 

SUNNUNTAI 26.1. 

 

klo 10.00 Kaustisen kirkko 

Juhlamessu   

Liturginen musiikki: Olli Kortekangas 

 Liturgina Hannu Vapaavuori 

 Kanttorina Merja Wirkkala-Vapaavuori 

 Urkurina Matti Pohjoisaho 

 Laulu- ja soitinyhtye 

 

klo 15.00 Kaustisen kirkko  

Uniikkeja jousikonserttoja  

Barocco Boreale  

Kreeta-Maria Kentala, Maria Pulakka, Siiri Virkkala, Merja Pyrhönen, viulu, Jouko Mansnerus, alttoviulu, Lea Pekkala, sello, 

Julius Pyrhönen, basso, Tea Polso, cembalo, Eero Palviainen, luuttu ja kitara 

 Unico Wilhelm van Wassenaer  

Maineikas vanhan musiikin yhtye Barocco Boreale taituroi alankomaalaisen Wassenaerin jousikonserttojen esittäjänä.  

Liput: 26/21€ 

 

MAANANTAI 27.1.–TIISTAI 28.1. 

Musiikki kiertää 

Vapaa pääsy 

 

TIISTAI 28.1.  

 

Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Soikoon viulu! -koulukonsertit  

 

klo19.00 Pelimannitalo 

Hämärän laulu  

Onni Koivisto, viulu  

Maaria Pulakka, harppu 

 Aho, Bach, Hersant, Hindemith, Jalkanen, Prokofjev, Sallinen, Tournier 

Kamarimusiikkiviikon nuoret taiteilijat esiintyvät. Illan emäntänä on Kaija Saarikettu. 

Liput: 15/10 € 
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KESKIVIIKKO 29.1. 

 

klo 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Signs, Games and Messages – itäeurooppalaista viulumusiikkia 

Eeva Oksala, viulu 

Kirill Kozlovski, piano 

Sami Varvio, harmonikka 

  Kurtag, Enescu, Janáček 

Taiturillinen viulisti Eeva Oksala kumppaneineen esittää konsertissaan kansanmusiikkivaikutteista itäeurooppalaista viulu-

musiikkia. Enescun ja Kurtagin sooloviulusävellysten sekä Janáčekin ja Enescun sonaattien lisäksi konsertissa kuullaan 

romanialaista kansanmusiikkia viululle ja harmonikalle. 

Liput: 24/19 € 

  Konserttijatkot (järj. Musiiki ry) klo 21.30 Ravintola Pelimanni 

  Tallari 

 

TORSTAI 30.1. 

 

klo 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

TRIO TEOS 

Kreeta-Julia Heikkilä, viulu  

Jaani Helander, sello  

Jaan Ots, piano 

 Nordgren, Melartin, Martin, Ravel 

Trio Teos on energinen ja vetovoimainen suomalais-virolainen yhtye. Iki-ihanan Ravelin trion lisäksi kolmikko soittaa 

Frank Martinin irlantilaisiin kansanlauluihin  pohjautuvan teoksen sekä PH Nordgrenin pianotrion vuodelta 1980.  Konser-

tin alussa kuultavat Melartinin Serenata ja Notturno johdattelevat iltatunnelmiin. 

Liput: 24/19 € 

  Konserttijatkot (Musiiki ry) klo 21.30 Ravintola Pelimanni 

  Kaustisen kansanmusiikkilinja 

 

PERJANTAI 31.1. 

 

klo 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Action, Passion, Illusion  

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri  

Kaija Saarikettu, joht. ja viulu, Reijo Tunkkari, viulu  

 Sibelius, Nørgård, Tüür, Rautavaara, Heininen  

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin konsertin ohjelmassa kuullaan mm. Sibeliuksen varhaisteokset Lento ja Presto sekä 

Paavo Heinisen Michaelmas 143 B1 Concerto da Camera, jonka solisteina taituroivat viulistit Kaija Saarikettu ja Reijo 

Tunkkari.  

Liput: 26/21 €   

  Konserttijatkot (Musiiki ry) klo 21.30 Ravintola Pelimanni 

  Pelimanniyhdistyksen jamit 

 

LAUANTAI 1.2. 

 

klo 14.00 Pelimannitalo 

Lapset soittavat lapsille 

Koko perheen tunnelmallisessa konsertissa kuullaan lasten esityksiä ja lopuksi paistetaan tikkupullia! Ohjelman kokoavat 

Siiri Virkkala ja Veera Luomala. Vapaa pääsy. 

 

Klo 18.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Kamarimusiikkitalkoot 

Konsertissa kuullaan kamarimusiikin klassikoita ja harvinaisuuksia, mm. Jyrki Linjaman sooloviulusävellyksen kantaesitys 

sekä Aaro Kentalan syntymän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hänen laulumusiikkiaan. Konsertin kokoavat Kreeta-

Maria Kentala, Kaarina Nisonen, Maria Pulakka ja Kaija Saarikettu.  

Liput: 24/19 € 

 

Liput: 

www.lipputoimisto.fi 

0600 10300 (1,98/min + pvm/mpm) 

 

Sarjalippu konsertteihin 125 € 
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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 

24.01.-1.2. Kaustisen kamarimusiikkiviikko 

24.1.-2.2. Kaustisen kamarimusiikkiviikon kuvataidenäyttely, Kansantaiteenkeskus, Kalliosali 

29.-31.1. Kamarimusiikkiviikon konserttijatkot, Ravintola Pelimanni 

6.2.  Tallarin kausikonsertti: Fanøn saarelta, Pelimannitalo 

 

Tapahtumat on poimittu Kasenetin tapahtumakalenterista  https://www.kase.fi/tapahtumat.php  
 
Toivomme tapahtumajärjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan siellä. Tapahtumakalenterista tapahtumat 
linkittyvät myös suoraan kunnan kotisivuille, mistä mm. matkailijat hakevat tapahtumia. 
 
Kaustisen kunta ei vastaa tapahtumien oikeellisuudesta. 

Kaustisen kunnan julkaisema Kuntatiedote ilmestyy noin 11 kertaa vuodessa lukuun ottamatta heinäkuuta. 

Aineisto– ja jakelupäivät vuonna 2020: 

Kuukausi  Aineisto   Jakelu koteihin 

Tammikuu ke 8.1.   22.1. 

Helmikuu ke 12.2.  19.2. 

Maaliskuu ke 11.3.  25.3. 

Huhtikuu ke 8.4.  22.4. 

Toukokuu ke 13.5.  27.5. 

Kesäkuu ke 10.6.  24.6. 

Heinäkuu Ei ilmesty 

Elokuu  ke 12.8.  26.8. 

Syyskuu ke 9.9.  23.9. 

Lokakuu ke 7.10.  21.10. 

Marraskuu ke 11.11. 25.11. 

Joulukuu ke 9.12.  23.12. 

Sähköinen tiedote ilmestyy kotisivuillemme jo ennen koteihin jakelua. 

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  

https://www.kase.fi/tapahtumat.php

