Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan helmikuun loppuun mennessä täyttämällä sähköinen
lomake kunnan sivulla osoitteessa http://bit.ly/kouluilmoittautuminen tai palauttamalla tulostettava ilmoittautumislomake http://bit.ly/Ekaluokka2021 täytettynä sivistystoimistoon kunnantalolle osoitteella: Kaustisen kunta/
sivistystoimisto, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen. Lomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta. Suullisesti
tehtyjä ilmoituksia ei voida hyväksyä.
Lähikouluun ilmoitetaan vuonna 2014 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 28.2.2021. 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

Toimintavuonna 2021-2022 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki vuonna 2015 syntyneet (6vuotiaat) lapset. Laki on tullut voimaan 1.1.2015 ja velvoite on alkanut 1.8.2015. Esiopetus on ilmaista.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Kaustisen kunnan varhaiskasvatuksen eDaisy–palvelun kautta.
Ilmoittautumislinkki löytyy Kaustisen kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen palveluista alaotsikosta Daisy.
Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2021.
Esiopetusta annetaan Pajalan päiväkodissa ja Omenapuun toimintayksikössä, joissa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta sitä tarvitseville. Pajalan päiväkodissa pystytään vastaamaan vuorohoidon tarpeisiin.
Lisäksi Puumalan koululla järjestetään esiopetusta, joissa on mahdollista ilmoittautua myös iltapäivätoimintaan.
Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisina arkipäivänä, 19 tuntia viikossa.
Päätökset esiopetuspaikoista toimitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta. Ilmoittautumislinkistä löytyy lisätietoja hakemuksen täyttämiseen. Esiopetukseen tutustuminen järjestetään toukokuun lopulla, ellei koronatilanne
aiheuta muutoksia aikatauluihin. Tutustumispäivästä lähetetään kuitenkin paperinen kutsu koteihin erikseen.
Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272.

Arviointikysely sivistystoimen palveluista kaikille kuntalaisille; arvioi käyttämiäsi sivistystoimen tuottamia palveluja ja anna kehittämisehdotuksia. Vastaa kyselyyn tammikuun loppuun mennessä, vastaaminen kestää n. 10
min. Linkki kyselyyn: https://bit.ly/Sivistyspalvelut_Asiakaskysely_2020

Elokuvatoiminta
Elokuvien esityspäivinä ovat su klo 16 ja ma klo 18. Lisätietoja kunnan kotisivuilla.
Hiihtokampanja
Kampanja toteutetaan 1.1.-31.3. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri Kaustista
oleviin kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat kunnantoimistosta sivistystoimen aulassa olevalta pöydältä tai tulostamalla kunnan kotisivuilta. Liikuntasuoritukset voi kirjata myös ruutupaperille.

Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä liikuntasuoritus. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. Palauta suorituskorttisi kunnantalon sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon huhtikuun puoliväliin mennessä.
Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julkisessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat.
Kaukalovuorot 2021
Koulujen kaukalovuorot
- ma, ke ja pe klo 8.00 - 14.45
- ti ja to
klo 8.00 - 15.45
Alakouluikäisten pelivuoro
- ma, ke ja pe klo 14.45 - 16.30
- ti ja to
klo 15.45 - 16.30
Iltavuorot
- ma - pe
- ma - pe

klo 16.30 - 19.00 luistelu
klo 19.00 - 22.00 jääkiekko

Viikonloppuvuorot
- la - su
klo 9 - 15 luistelu
- la - su
klo 15 - 17 alakouluikäisten pelivuoro
- la - su
klo 17 - 22 jääkiekko
Luisteluvuoroilla mailojen ja kiekkojen vienti jäälle on ehdottomasti kielletty!
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia vapaa-aikapalveluihin kunnan kotisivuilta http://www.kaustinen.fi.
Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta:
Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää, puh. 040 516 8404 tai aija.jarvenpaa(at)kaustinen.fi.

Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa
Lehtisali on suljettu ja PlayStation ja pelikoneet on otettu pois käytöstä. Myös osa kokoelmasta on suljettujen ovien takana. Mikäli tarvitset jotain ko. huoneista, pyydä henkilökuntaa noutamaan aineisto sinulle.
Käytäthän maskia asioidessasi kirjastossa. Lainaa automaattia käyttäen ja asioi mahdollisimman ripeästi, vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin, mikäli sinulla on
omatoimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun.
Tapahtumia, mukaan lukien satutunteja, ei tällä hetkellä järjestetä.
Kirjakassipalvelu
Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen
voit tehdä puhelimitse (050 346 5466) tai sähköpostitse (kaustinen.kirjasto(at)kaustinen.fi).
Aukioloajat 7.1. alkaen
ma–ti 12–18
ke 9–18
to 9–16
pe 12–16
Kokoustilojen aulassa taidenäyttelyssä Maria Kauhasen Tervetuloa satumetsään! -näyttely.
Näyttely alkaa syksyn ruskan väriloistosta siirtyen siitä talven hyytäviin pakkasiin, jonka jälkeen kevään
herkkä vihreys johdattaa Satumetsän kulkijan kohti lämpöistä kesää. Värit ja tunteet räiskähtelevät laidasta laitaan matkalla Satumetsän halki. Sukella mukaan ja pääset ihmettelemään menninkäisten ja
muiden satuolentojen elämää vuodenaikojen vilistessä!
Taiteilija kertoo näyttelystään seuraavasti: "Vuoden 2018 syksyllä sain idean hankkia kirpparilta vanhoja
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kehyksiä ja maalata niistä mielikuvituksellisia. Olin suunnitellut mielessäni värejä ja koristekuvioita. Sitten kehysten keskelle alkoi putkahdella menninkäisiä. Nyt tauluja on syntynyt jo kymmeniä! On soittavia,
tanssivia, nauravia ja itkeviä menninkäisiä, myös pieniä mökkeröisiä. Tauluihin olen monesti maalannut
senhetkisen tunnetilani. Musiikki, etenkin kansanmusiikki, on iso osa elämääni, ja se inspiroi minua yhä
uudestaan piirtämään soittavia ja tanssivia menninkäisiä. Myös eri vuodenajat erilaisine upeine väreineen inspiroivat minua."
Muistathan maskin käytön ja turvavälien säilyttämisen myös näyttelyssä käydessäsi!
Uusi Viddla-elokuvapalvelu
Anders-kimpassa on otettu käyttöön elokuvakirjasto Viddla. Voit katsoa ilmaiseksi 4 elokuvaa kuukaudessa. Toimi näin:
1) Mene osoitteeseen viddla.fi
2) Valitse haluamasi elokuva ja klikkaa Katso elokuva -painiketta
3) Valitse listalta Anders-kirjastot ja kirjaudu kirjastokorttisi numerolla ja nelinumeroisella PIN-koodilla
4) Nauti elokuvasta! Voit katsoa elokuvan millä tahansa laitteella 48 tunnin aikana.
Viddlasta löytyy elokuvia dokumenteista lastenelokuviin ja kaikkeen siltä väliltä. Lisätietoa palvelun käytöstä saat Viddlan omilta sivuilta. Jos sinulla ei ole PIN-koodia tai olet unohtanut sen, pyörähdä kirjastossa. Saat koodin pyytäessäsi lainaustiskiltä.

LUNTA TULI JA LADUT OVAT KUNNOSSA, NYT KAIKKI LADUILLE, SIELLÄ ON TILAA LIIKKUA!
Frisbeegolfrata on suljettu hiihtokauden ajan, avataan taas keväällä.
Kuntoportailla ei ole talvikunnossapitoa.
Hiihtokoulu aloittaa 11.1.2021 klo 18.00 ja Hopeasompahiihdot 20.1.2021. Hiihtokoulussa
on kolme ryhmää: alle kouluikäiset, 1.-4. -luokkalaiset ja aktiivit/kilpailijat. Ryhmiä muokataan
tarvittaessa sen mukaan, miten tulee osallistujia. Hopeasompahiihtojen ja hiihtokoulun osallistumismaksu on 30 €, sisältäen mm. hiihdon opetuksen ja tavoitepalkinnot. Turvallisuussyistä ilmoittautumiset hoidetaan tänä vuonna seuran kotisivujen kautta, siellä myös lisäohjeita.
Yleisurheilun ohjatut harjoitukset jatkuvat 20.1. Keskiviikkoisin lajiharjoitukset 17.00–18.30, perjantaisin Taapero- ja liikkiskerhot 17.00–18.00.
Jumpan ja muiden aikuisten ryhmäliikunnan ja joukkuelajien osalta toimintaa jatketaan heti, kun se on rajoitusten ja suositusten mukaan mahdollista. Noudatamme kaikessa toiminnassa AVI:n määräyksiä sekä Soiten
suosituksia. Näistä tiedotamme kotisivuilla ja Facebookissa.
Naisten futsalpelit pelataan toistaiseksi tyhjille katsomoille. Liigan pelejä voi seurata Solidsport -palvelussa. Katso kotiottelu tai hanki kuukausi-/vuosipassi – tuet joukkueesi toimintaa! Ykkösdivarin pelit katsottavissa ilmaiseksi
KP-V:n Youtube kanavalla.
Koronatilanteesta johtuen toimintaan voi tulla muutoksia hyvinkin nopeasti. On siis tärkeää seurata tiedottamista
kotisivuilla ja Facebookissa, sieltä löytyy tuorein ja ajantasainen tieto. Ota facebook.com/KaustPV seurantaan,
kun 1000 tykkäystä on täynnä, voitais arpoa jotain kaikkien tykänneiden kesken!
Kaustisen Pohjan-Veikot seuravastaava/toimisto: 040 522 8977
sähköposti: veikot@kaustinen.fi, kotisivut: veikot.kaustinen.fi

Yleiskerhot kokoontuvat seuraavasti:
Salonkylän nuorisoseurantalolla maanantaisin 18-19
Järvelän koululla keskiviikkoisin klo 15-16
Keltaisella talolla torstaisin klo 15-16
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Liikuntakerhot kokoontuvat seuraavasti:
Köyhäjoen Mäntymajalla tiistaisin klo 15-16
Puumalan koululla perjantaisin klo 12.45-14
Yleis- ja liikuntakerhot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Yleiskerhoissa mm. leikitään,
liikutaan, askarrellaan ja kokataan. Tervetuloa!
Kepparikerho Keltaisella talolla keskiviikkoisin klo 15-16.30
Kerhossa puuhaillaan nyt omien keppareiden kanssa. Käydään mm. maastoseikkailulla, hypitään esteitä, järjestää omat keppihevoskilpailut, tehdään pikku tavaroita omalle kepparille! Kepparikerho on ilmainen eikä vaadi ilmoittautumista. Mikäli osallistuja haluaa tehdä oman kepparin siitä tulee 15 € materiaalimaksu.
Jousiammuntavuoro Urheilutalon juoksusuoralla tiistaisin klo 18-20
Jousiammuntavuoromme on avoin kaikenikäisille eikä vuorolle tullessa tarvitse omata aiempaa kokemusta, sillä paikalla on ohjaaja, joka auttaa sinut alkuun kädestä pitäen. Kokeneemmat ampujat voivat
ottaa vuorolle mukaan oman jousipyssynsä. Vuorolla ei ole pakollista olla alusta loppuun, vaan paikalle
saa saapua itselleen sopivana hetkenä ja ampua oman aikansa, mutta innokkaammat ampujat saavat
viettää vuorolla kokonaiset kaksi tuntia. Jousiammuntavuoro ei vaadi ennakkoilmoittautumista ja on 4Hjäsenille ilmainen, mutta maksaa muille 2 €/kerta.
Käsitöistä kuvataiteeseen Urheilutalon yläaulassa maanataisin klo 15-16
Askartelua, pieniä käsitöitä, valokuvausta, piirtämistä ym. mukavaa. Huomioithan, että ilmoittautuminen
on aija.jarvenpaa(at)kaustinen.fi. Kerho järjestetään yhteistyössä Kaustisen nuorisotoimen kanssa.
Toimintaa on suunnitteilla paljon lisää. Kurkkaahan välillä nettisivujamme kaustinen.4h.fi.
Tervetuloa mukaan!

TURVALLISIN ASKELIN
Liukastuminen on jalankulkijoiden yleisin tapaturma talviliikenteessä. Jalankulkijan oma varovaisuus, kiireen välttäminen, liukuesteiden ja oikeanlaisten kenkien käyttäminen liukkailla keleillä sekä jalankulkuväylien hyvä kunnossapito parantavat turvallisuutta ja ehkäisevät liukastumista.
Yleisimpiä riskipaikkoja ovat muun muassa oma piha, työpaikan parkkipaikka sekä suojatiet liukkaiden
ajourien kohdalla. Erittäin liukas keli on, kun jään päälle sataa lunta, jään päälle sataa vettä tai jään päälle sulaa vesikerros tai, kun lumi on tamppaantunut liukkaaksi runsaan lumisateen jälkeen.

Näin varaudut liukkaisiin:
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Valitse kengät kelin mukaan. Pohjan on hyvä olla huokoinen, pehmeä ja voimakkaasti kuvioitu. Turvallisin pohjakuvio on sivuilta avoin ja urat alaspäin leviäviä. Nastakengät ovat myös hyvä vaihtoehto
liukkailla.
Käytä liukuesteitä, joissa on CE-merkintä (osoitus siitä, että ne on tyyppitarkastettu ja sertifioitu).
Varaa aikaa matkoihin.
Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtöä.
Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta.
Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi. Tutkitusti hyvä tasapaino ja ja lihaskunto alaraajoissa ja keskivartalossa auttaa pysymään pystyssä.
Keskity kävelemiseen.
Älä aliarvioi liukkaan kelin vaikutusta kaatumisriskin moninkertaistumiseen.

Kaustisen kunnan katuvalojen huolto on ulkoistettu ja huoltoyhtiö käy Kaustisella tarpeen mukaan muutaman
viikon välein. Huoltotoimenpiteitä varten tekninen toimi pyytää toimittamaan tietoja esim. palaneista katuvaloista, jotta huoltokäyntien aikana saadaan korjattua kaikki viat.
Tiedot voi toimittaa sähköpostilla tai puhelimitse: ilkka.narhi@kaustinen.fi 040 769 8668

Kaavakatujen talvikunnossapidosta voi antaa palautetta tekninen johtaja Ilkka Närhelle.
Kunnan suorittamasta yksityisteiden talvihoidosta ja pihateiden aurauksesta voi antaa palautetta John Nymanille
tai Ilkka Närhelle.
Ilkka Närhi, puh. 040 7698 668, ilkka.narhi(at)kaustinen.fi
John Nyman, puh. 040 723 7020, john.nyman(at)kaustinen.fi

Teknisen toimen toimistosihteerin sijaisena ajalla 15.12.2020-31.7.2021 on aloittanut Roosa Salonen.
Puh. 040 676 5805, roosa.salonen(at)kaustinen.fi.
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Tukiyhteenveto VIPU-palvelusta
Näet tiedot maatilallesi maksetuista tuista Vipu-palvelussa heti, kun tuki on maksettu. Tukiyhteenvedon
saat Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. Ruokavirasto ei enää lähetä tukiyhteenvetotietoja
postin kautta.
Lisätietoja Sami Salonen 040 8618 932, sami.salonen@kaseka.fi
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot on julkaistu
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2021.
Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka
parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella,
jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella.
Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–
31.12.2021.
Haku avautuu Vipu-palvelussa alkuvuodesta. Tiedotamme haun ajankohdasta tarkemmin, kun valtioneuvoston asetus hyvinvointikorvauksen sitoumuksesta on tullut voimaan.
Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2021 alkaen.
Sitoumusehdot www.ruokavirasto.fi
www.kaseka.fi

Soiten yhteispäivystyksen numero on
4.1.2021 alkaen 116117.
Numero korvaa yhteispäivystyksen vanhan numeron (06
826 4500).
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Kaustisen kamarimusiikkiyhdistyksen hallitus on päättänyt Kaustisen kamarimusiikkiviikon 2021 ohjelmanmuutoksista koronavirusepidemian takia. Hallitus totesi, ettei 17.1. asti voimassa olevalla 10 hengen yleisörajoituksella ole mahdollista eikä mielekästä järjestää tapahtumaa elävälle yleisölle, ja tieto seuraavista rajoituksista
tulee liian myöhään. Tämän vuoksi osa viikon konserteista jää pois, ja osa esitetään Yle 1:n suorina radiointeina ja suoratoistoina.
OHJELMA:
Perjantai 22.1.
MUSIIKKILUKION ILTA (SUORATOISTO)
19.00 Kaustinen-sali
Perinteinen musiikkilukiolaisten konsertti täynnä nuoruuden intoa ja taitoa!
Ohjelman kokoaa Markus Luomala.
Torstai 28.1.
KONTRASTEJA (SUORA RADIONTI YLE RADIO 1, SUORATOISTO)
19.00 Kaustinen-sali
Juho Pohjonen, piano; Lauri Sallinen, klarinetti; Kaija Saarikettu, viulu
Kaija Saarikettu: Terra klarinetille, viululle ja pianolle
Aleksandr Skrjabin: Sonaatti pianolle nro 6 opus 62
Juha T. Koskinen: Dream Transmission klarinetille, 2. osa "Equality"
Heart of Light klarinetille, viululle ja pianolle (kantaesitys)
Béla Bartók: Kontrasteja klarinetille, viululle ja pianolle
Perjantai 29.1.
VAELLUKSIA (SUORA RADIONTI YLE RADIO 1, SUORATOISTO)
19.00 Kaustinen-sali
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, kapellimestari Tomas Djupsjöbacka
sol. Annemarie Åström, viulu ja Jukka-Pekka Peltoniemi, trumpetti
Akkapelimannit
Jean Sibelius: Rakastava, sarja jousiorkesterille opus 14
Juha T. Koskinen: Omaggio a Smilla per violino, tromba e archi
Konsta Jylhä: Kruunu-Marjaanan polska
Minna Järvelä: Tiskivalssi
Käki-Jaakon polkka (trad.) – Tuikkauspolkka (trad.) – Konsta Jylhä: Nikkarin polkka
Gabriela Lena Frank: Leyendas; An Andean Walkabout
HILJAISUUDEN LAULUJA (SUORA RADIONTI YLE RADIO 1, SUORATOISTO)
Kaustinen-sali 20.30
Kimmo Hakola, piano; Kaija Saarikettu, viulu; Lauri Sallinen, klarinetti; Janne Virkkala, sello
Hakola: NATURE Op. 103 (2020) 13 Songs of silence for piano and optional instruments (kantaesitys)

7

Kunnanviraston aukioloaika
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.
Kunnanviraston kokoustilojen ja kahvitusten varaaminen
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 kokousta. Varattavissa olevat kokouskahvitarjoilut löytyvät kotisivuiltamme www.kaustinen.fi. Viikonlopulle ei ole mahdollista varata kokoustiloja eikä kahvituksia.
Kahvitusten ja kokoustilojen varaushinnastot löytyvät kotisivuiltamme.
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 toimittaa sähköisinä, mikäli yritys ei ole pientai yksinyrittäjä, jonka liikevaihto on alle 10.000 euroa vuodessa.
Paperisina lähetettävät laskut toimitetaan osoitteella: Kaustisen kunta, PL 10, 69601 KAUSTINEN.
Laskuja ei tule lähettää sähköpostilla. Laskussa tulee olla viitekohdassa mainittuna tilaajan nimi.

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 helmikuussa. 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

