
   

      

     

Kaustisen kunnalle tulevat laskut toimitetaan ensisijaisesti sähköisinä laskuina:  

OVT-tunnus: 003701789816 

Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 

Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6. 

 

Paperisina toimitettujen laskujen lähetysosoite muuttuu ja ne tulee toimittaa osoitteella: 

Kaustisen kunta 

PL 897  

00074 CGI 

 

tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse pdf-tiedostoina osoitteella ostolaskut.fi@cgi.com. Sähköpostissa lähetetyissä 

laskuissa tulee olla kunnan em. postilokero-osoite. Jokaisen laskun tulee olla omassa tiedostossaan, (yhdessä 

tiedostossa ei saa siis olla kuin yksi lasku ja sen liitteet). Laskun liitteet ovat niihin liittyvän laskun kanssa samas-

sa PDF-tiedostossa.  

 

Laskuissa tulee olla aina tilaajan/ostajan nimi. 

Alueemme koronatilanne on jälleen huonontunut ja uusia tartuntoja tulee päivittäin. Keski-Pohjanmaan alueelli-

nen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 11.8. arvioimaan koronavirusepidemian alueellista 

tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvai-

heeseen. 

 

Soiten alueella on voimassa vahva kasvomaskisuositus. Siihen lisätään suositus käyttää maskia myös ulkona, 

mikäli turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Myös alueellinen etätyösuositus astuu voimaan 30.9.2021 saak-

ka. 

 

Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voi-

daan pitää. Yksityistilaisuuksiin ei tällä hetkellä ole voimassa osallistujarajoitusta, mutta tilaisuudet on järjestettä-

vä turvaohjeita noudattaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille 

suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.  

 

Viranomaiset muistuttavat edelleen myös rokotusten tärkeydestä epidemian hillitsemiseksi. Tällä hetkellä väes-

tön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille.   

Varaukset ja lisätiedot https://korona.soite.fi/koronarokotteet/ 

 

Jos sinulla on lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysy kotona ja ota Soiteen yhteyttä! Älä mene Soiten 

toimipisteeseen ilman yhteydenottoa. Koronaneuvontanumero puh. 06 828 7499, avoinna joka päivä klo 8–16. 

Yhteyttä voi ottaa myös sähköisesti https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot  

 

Tilanteet muuttuvat nopeasti, ajantasainen tieto alueemme koronatilanteesta ja rajoitteista https://korona.soite.fi/, 

seuraa uutisointia. 

mailto:ostolaskut.fi@cgi.com
https://korona.soite.fi/koronarokotteet/
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Turvallinen koulumatka syntyy harjoittelemalla 

Koululaisen liikennetiedot ja -taidot karttuvat vähitellen kokemuksen myötä seuraamalla aikuisten esimerkkiä ja 

harjoittelemalla itse. Liikenneturva kannustaa uusien ekaluokkalaisten vanhempia harjoittelemaan koulumatkaa 

yhdessä lapsen kanssa.  

Turvallinen koulumatka on vanhemman vastuulla 

Turvallisen reitin suunnittelu kodin ja koulun välille on vanhemman vastuulla. Lyhin mahdollinen reitti ei aina ole 

se turvallisin. Usein kannattaa suosia esimerkiksi alikulkuja tienylitysten sijaan, vaikka matkasta tulisikin hieman 

pidempi. 

”Vanhemman kannattaa asettua lapsen asemaan ja lapsen tasolle. Maailma näyttää siitä näkökulmasta aivan 

erilaiselta. Vastuu liikenteessä on aina aikuisella, mutta lapselle on hyvä kertoa, että esimerkiksi suojatielle astu-

vaa lasta ei välttämättä näy pysäköidyn auton takaa”, painottaa Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikos-

ki.   

Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata vierestä. Lapselle jää reitin 

lisäksi mieleen turvalliset toimintatavat, kun aikuisen antamat ohjeet yhdistyvät paikkoihin. Yksinkertaiset neuvot 

toimivat ja jäävät mieleen parhaiten: ”Pysähdy aina ennen tien ylitystä ja tarkista rauhassa onko autoja tulossa.” 

Puhelin reppuun ja matkaan  

Kavereilla on suuri vaikutus lapsen liikennekäyttäytymiseen. Turvallisesta kulkemisesta ja yhteisistä pelisään-

nöistä kannattaa keskustella myös lapsen kavereiden vanhempien kanssa. Yhdessä voidaan vaikkapa sopia, 

että puhelin pysyy repussa koulumatkan ajan. Hyvä vaihtoehto koulutien aloitukseen on myös kävele-

vä koulubussi, jossa pieni ryhmä naapuruston lapsia kulkee yhdessä kouluun aikuisen kanssa.    

”Vaikka osa koulumatkasta taittuisikin autokyydillä, voi lapsen jättää kyydistä turvallisessa paikassa muutamaa 

korttelia ennen koulua. Näin lapsi saa hiukan liikuntaa ennen koulua ja koulun lähiympäristö ei ruuhkaudu autois-

ta, jolloin kaikilla kouluun kävelevillä ja pyöräilevillä on turvallisempaa”, Satu Tuomikoski kuvailee. 

Turvallisen koulumatkan eväät:  

− Suunnittele sopivin reitti kouluun – turvallisin reitti ei välttämättä aina ole se lyhin. 

− Harjoittele koulureitti yhdessä lapsesi kanssa. Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia 

itsenäisesti ja seurata vierestä. 

− Sopikaa, että puhelin pysyy repussa koulumatkan ajan. Jos on soitettava tai vastattava, pitää pysähtyä tur-

valliseen kohtaan.  

− Lapselle on hyväksi liikkua edes osa koulumatkasta omin voimin. Se kartuttaa liikennetaitoja ja valmistaa 

virkeään koulupäivään. 

− Harkitse alueen muiden vanhempien kanssa kävelevää koulubussia. Lapset kävelevät kouluun yhden tai 

useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein.  

− Kysele koulumatkan sujumisesta 

lapselta pitkin vuotta – se on tär-

keä välittämisen merkki. 

 

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Satu 

Tuomikoski, Liikenneturva, 020 7282 

309 

 

 Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen  
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NUORISOTYÖ  

 

Nuortenillat Urheilutalolla ke 15.9. alkaen 

− ke ja pe klo 17–19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset) 

− ke klo 19–22 ja pe klo 19–23 yli 13-vuotiaille (yläkoulu ->) 

Nuorteniltojen toimintakausi on syyskuun puolivälistä huhtikuun loppuun. 

Nuorisotilasta löytyy 

− biljardi, pingis, ilmakiekko, pöytäfutis ja pelikonsoleita 

− erilaisia lautapelejä, tietokoneita ja TV 

Voit myös kokkailla ohjaajien kanssa tai viettää aikaa kavereiden seurassa kahvikupposen äärellä.  

                                                                                                               

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

 

Eräkerho  

Yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kerho kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Vetäjinä kerhossa Perhonjo-

kilaakson riistanhoitoyhdistyksestä Toni Peltoniemi (puh. 040 554 5962) ja Kaustisen kalastuskunnasta Mika Yli-

Soini (puh. 045 131 6175). Kerhossa tutustutaan eränkäynnin ja kalastuksen saloihin.  Ei osallistumismaksua. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Syksyn toiminta aloitetaan koko perheen kalastustapahtumalla torstaina 26.8.2021 kello 18–20  

Syvälammella Jylhäntienvarren Kirkkoharjussa (Jylhäntie 592, Kaustinen). Ilmoittautuminen paikan päällä kello 

17.30–17.50. Kisainfo pidetään klo 17.50 lammen uimarannassa. Ei osallistumismaksua.   

 

Onkikilpailu käydään kaksihenkisin joukkuein, joissa vähintään toisen joukkueen jäsenistä on oltava alle 18-

vuotias. Sallittu kalastusväline on onki, syöttinä mato tai toukka. Kelaongen ja tahnan käyttö sekä kalojen hou-

kutteleminen mäskeillä on kielletty. Kilpailussa mitataan kolme pisintä kalaa (1 kala / kalalaji) ja kolmen kalan 

yhteispituus ratkaisee paremmuuden. Kalat mitataan kilpailun jälkeen lähtöpaikalla. Kilpailijat osallistuvat tapah-

tumaan omalla vastuullaan. Kilpailun järjestää Kaustisen kalastuskunta.   

 

Seuraa kilpailusta tiedottamista kalastuskunnan facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/perhonjoki  

 

Nerf, airsoft, kaupunkisota 

Uusi kerho alakoulun 5. lk –  yläkoulun 9. lk -ikäisille oppilaille tiistaisin 14.9. alkaen klo 16.00–17.30 Urheilutalon 

salissa. Kerhon aiheet vaihtelevat viikoittain, mahdollisuus myös seinäkiipeilyyn, jousi-, ilmakivääri- ja ilmapistoo-

liammuntaan. Kerho on maksuton, eikä kerhoon tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tervetuloa mukaan! 

 

Sählykerho 

Alakoululaisille Urheilutalon salissa maanantaisin 13.9. alkaen klo 17.30–19.00. Kerho on maksuton. Tervetuloa 

mukaan! 

 

Showtanssikerho 

Syksyn 2021 tanssikausi startataan viikolla 37. Tunnit pidetään Urheilutalon peilisalissa. Osallistumiseen et tar-

vitse aikaisempaa tanssitaustaa. Uudet ja vanhat tanssijat ovat tervetulleita mukaan! Ohjaajina Salla Valo ja Sal-

la-Maria Kuoppala.  

 

Ilmoittautuminen: 

AURORAT-ryhmien ohjaajalle ma 6.9 klo 12 alkaen: 050 400 7242 /Salla-Maria. Viestiin osallistujan nimi, ikä ja 

kumpaan ryhmään olisi tulossa. Muihin ryhmiin ei erillistä ilmoittautumista. 

Tarkista Soiten tiedotteet koronarajoituksista ennen 

toimintaan osallistumista / ilmoittautumista!   

http://www.facebook.com/perhonjoki
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Osallistumismaksu: Lukukausimaksu: 45 € syyskausi tai 5 €/kerta. Maksutiedot annetaan ensimmäisen tanssi-

tunnin yhteydessä. 

 

Ryhmät kuvauksineen: 

Maanantai 

Aurorat I (6-7 v.) klo 16.00–16.45  

Aurorat II (8-9 v.)  klo 16.45–17.30 

Tanssillista liikuntaa. Tunneilla tavoitteena on pitää hauskaa leikkien ja ikäryhmälle sopivien tekniikkaharjoitusten 

parissa. Tunneilla opetellaan musiikin ja tanssin avulla toimimaan ja esiintymään ryhmänä. 

 

Keskiviikko 

Belindat I (10-12 v.) klo 15–16  

Belindat II (13-14 v.) klo 16–17  

Tunneilla harjoittelemme joka kaudella eri tanssityylisen koreografian, käymme läpi tanssitekniikkaa ja erilaisia 

tanssiharjoituksia.  

Celiat (yli 15 v.) klo 17–18. Tanssitunneilla harjoitellaan pääsääntöisesti koreografiaa sekä tekniikkaa ja teemme 

erilaisia lihaskuntoharjoituksia.  

 

Perjantai klo 17–18 

Aikuisten ryhmä Feliciat +25v. Ryhmä on tarkoitettu jo jonkin verran tanssineille. Uudet tanssijat tervetulleita mu-

kaan! HUOM! Ryhmän treenipäivät saattavat vaihdella. 

 

Kuntonyrkkeily 

Keskiviikkoisin 15.9. alkaen klo 18.00–19.30 Urheilutalon tatamilla nuorille ja aikuisille. Vuoro on maksuton!  

Ohjaaja Niiles West. Lisätiedot puh. 040 413 4424. 

 

Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta 

Ammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin 17.8. alkaen klo 17.30–19.30 urheilutalon juoksusuoran kuntosalin puolei-

sessa päädyssä. Alle 10-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Alle 16-vuotiaille vuoro on maksuton. Aikuisilta 5 

€/kerta tai 45 € syyskausi ja 50 € kevätkausi sisältäen ilmapistoolin/ilmakiväärin käytön, kohtuullisen määrän pa-

noksia ja tauluja sekä ohjauksen. Vetäjänä Tuula Nenonen. 

 

Senioreiden kuntojumppa 

Erilaisia senioreille sopivia liikuntaharjoituksia urheilutalon tatamilla Leena Känsäkankaan opastuksella torstaisin 

16.9. alkaen klo 10–11. Osallistumismaksu 3 €/kerta. Osallistumisesta pidetään kirjaa ja käynneistä laskutetaan 

osallistumiskertojen mukaan kauden päätyttyä. 

 

Ikääntyvien vesijumppa 

Vesijumppa ikääntyville alkaa viikolla 38 Vetelin uimahallilla. Jumpasta peritään ainoastaan uintimaksu. Lisätie-

toja liikuntakeskus/uimahalli puh. 050 579 0176. 

 

LIIKUNTAKAMPANJAT 

 

Kävele, jumppaa tai juokse -liikuntakampanja 1.9.-31.12. 

Kampanja toteutetaan vuosittain 1.9.-31.12. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri 

Kaustista oleviin kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat kunnantoimistosta sivistys-

toimen aulassa olevalta pöydältä, tulostamalla kunnan nettisivuilta lomakkeet-kohdasta tai kirjaamalla suoritus-

kerrat vaikka ruutupaperille. Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä kävely tai juoksu sekä osal-

listuminen jumppaan. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. Pa-

lauta suorituskorttisi kunnantalolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon tammikuun puoliväliin mennessä. 

 

ELOKUVATOIMINTA  

 

Kino Kansantaiteenkeskus 

Elokuvatoiminta alkaa su 19.9. Seuraa ilmoittelua kunnan elokuvasivulta osoitteesta https://kaustinen.fi/vapaa-

aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/ 

https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/
https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/
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Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen (HAMA) työryhmä (koordinaatio maa- ja metsätalousministeriös-

sä) kerää lisätietoa HAMA-alueiden kulttuurikentästä ja sen tukitarpeista kesäkyselyn muodossa. 

Työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä. Tar-

koituksena on kartoittaa, millaista kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä ja millaista toimin-

taa puolestaan kaivattaisiin vielä lisää, jotta syksyllä jatkuvassa työssä osataan alkaa määrittää sopivia toimenpi-

teitä asian tiimoilta. 

Kysely on auki 8.9. saakka osoitteessa https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely.  

 

Tuu yhesä –hanketoimintaa  
 

Kuntosaliryhmä ikääntyville Hotelli Kaustisen kuntosalilla tiistaisin 31.8. alkaen klo 10.00–11.00. Ryhmässä 
tehdään kuntosaliharjoittelua kuntopiirityyppisesti, myös alkulämmittelyt ja loppuvenyttelyt sisältyvät tuntiin.  
 
Matalan kynnyksen jumppa urheilutalon peilisalissa keskiviikkoisin 1.9. alkaen klo 10.00–10.45. Jumpassa teh-
dään helppoja liikkeitä välineillä ja ilman sekä esim. tuolijumppaa. Lattiatasolla ei jumpata eli ei mennä makuulle, 
joten jumppa sopii myös niille, jotka liikkuvat vähemmän tai joilla on rajoitteita liikkumisessaan.   
 
Tuu yhesä-hankkeen liikuntaryhmät ovat osallistujille maksuttomia.  
 
Lisätiedot: Mirja Teerikangas p. 050 532 8206, s-posti: mirja.teerikangas@kaustinen.fi  

Aukiolot 1.9. alkaen 

− ma 12–18 

− ti 12–18 

− ke 9–18 

− to 9–16 

− pe 12–16 

 

Satutunnit 

 

Satutuntien toteutuminen on edelleen auki, sillä elämme koronatilanteen mukaan. Suosittelemme seuraamaan 

tiedotteita kirjaston kotisivuilla ja somessa. 

 

Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa 

 

Käytäthän edelleen maskia asioidessasi kirjastossa. Suosittelemme lainaamista automaattia käyttäen ja mahdol-

lisimman ripeää asiointia; vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin, 

mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun. 

https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely
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BOOTCAMP, TUTUSTUMISILLAT HARRASTUSTOIMINTAAN 

 

Ma 30.8. klo 18.00 Kestävyysharjoittelu/hiihto, Urheilukenttä 

Ti 31.8. klo 18.00  Ammunta, Ampumaradantie 3 

Ke 1.9  klo 18.00 Suunnistus, Urheilukenttä  

To 2.9. klo 18.00 Voimistelu, Urheilutalon peilisali  

Ti 7.9. klo 19.00   Jalkapallo / Futsal, Urheilutalon iso sali  

Ke 8.9. klo 18.00 Yleisurheilu, Urheilutalon iso sali 

 

Judon ja salibandyn esittelyiltojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.  

 

VOIMISTELUN KAUSI alkaa viikolla 36.  

Ohjelma julkaistaan seuran kotisivuilla ja some-kanavilla myöhemmin. Seuraa siis ilmoittelua! 

 

Frisbeegolf-tapahtuma SEPPO PAJU CHALLENGE keskiviikkona 25.8.2021 klo 17.15–21.00  

Nuorten frisbeegolffareiden idoli Seppo Paju saapuu Kaustiselle ja nuorilla on mahdollisuus tavata hänet ilmi elä-

vänä! Ilmoittautuminen tapahtumaan avataan 11.8. klo 18.00 KP-V:n ja PJLFG:n jäsenille. Avoin ilmoittautumi-

nen aukeaa 13.8. Tapahtuman hinta on 10 €. Aikataulu ja lisätietoa https://veikot.kaustinen.fi/ 

 

Yhteystiedot: 040 522 8977, veikot@kp-v.fi 

Kerhotarjonta 

 

Järjestämme syyslukukaudella 2021 yleiskerhoja ja liikuntakerhoja jotka ovat maksuttomia eivätkä vaadi ilmoit-

tautumista. Yleiskerhoissa leikitään, liikutaan, askarrellaan ja kokataan. Liikuntakerhoissa liikumme ja pelailem-

me joukkuepelejä sisä- ja ulkotiloissa. Muistathan säänmukaisen vaatetuksen sekä yleis- että liikuntakerhoihin! 

Puumalassa järjestämme myös odotustuntikerhoa, joka on suunnattu bussikyytiä odottaville oppilaille. 

 

Järjestämme myös erilaisia maksullisia teemakerhoja jossa kerhoillaan yhden teeman ympärillä. Teemakerhot 

ovat maksullisia ja vaativat ennakkoilmoittautumisen osoitteessa:  

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

 

Kerhojen lisäksi tulemme järjestämään jousiammuntavuoroja Kaustisen urheilutalolla. Niiden ajankohta tarken-

tuu myöhemmin ja ilmoitetaan yhdistyksemme nettisivuilla. Jousiammuntavuorot ovat 4H-jäsenille ilmaisia, muil-

le vuoro maksaa 2 €/kerta. Jousiammuntavuoro ei vaadi ennakkoilmoittautumista. 

 

Kerhojen syyslukukausi alkaa viikolla 34 

 

Maanantai  klo 13.45-15.00 Kirkonkylän yleiskerho, 4.-6. lk, Keltainen talo, Pelimannintie 4 

 

Tiistai   klo 12.45-14.00 Kirkonkylän yleiskerho, 1.-3. lk, Keltainen talo, Pelimannintie 4 

  Klo 15.15-17.00 Safkasankarit, 1.-2. lk,  Keskuskoulun opetuskeittiö 

   - 4H-Jäsenet 15 €, muut 25 €  

   - Vaatii ennakkoilmoittautumisen osoitteessa kaustinen.4h.fi 

 

Keskiviikko klo 12.45-13.45 Puumalan Odotustuntikerho, eskarit - 4. lk, Puumalan koulu 

  Klo 17-18 Köyhäjoen liikuntakerho, 1.-6. lk, Köyhäjoen Mäntymaja 

 

Torstai  klo 12.45-14.00 Puumalan yleiskerho, 1.-6. lk, Puumalan koulu 

 

Perjantai  klo 12.45-14.00 Järvelän yleiskerho, 1.-6. lk, Järvelän koulu 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa kaustinen.4h.fi 

https://veikot.kaustinen.fi/
mailto:veikot@kp-v.fi
https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/
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Palkkaamme kerhonohjaajia 

 

Haemme nuoria kerhonohjaajiksi eri sivukylille 16.8.2021-3.6.2022 väliselle ajalle. Kerhonohjaajan tulee olla 

vähintään 13-vuotias ja hän voi toimia ohjaajana joko yksin tai ohjaajaparin kanssa. Kerhonohjaajan palkka on 

10 €/h ja kerhoja voi ottaa vastuulleen halutessaan myös useamman. Kerhonohjaajan työhön kuuluu kerhojen 

suunnittelu ja ohjaus. Kerhot sijoittuvat iltapäiviin, joten työ soveltuu hyvin opintojen ohjeen. 

 

Kerhonohjaajana pääset hyödyntämään taitojasi ja kiinnostuksenkohteitasi. Liikuntakerho? Kuvataidekerho? 

Keppihevoskerho? Sinä päätät! Palkkaamme kerhonohjaajia ympäri vuoden. 

 

Vapaamuotoiset työhakemukset sähköpostitse: Emilia Känsälä, Toiminnanohjaaja /4hkaustinen@gmail.com 

 

Palkkaamme nuorisotilavalvojia 

 

Haemme 2-4 nuorisotilavalvojaa Kaustisen kunnan kanssa yhteistyössä järjestettäville nuorisotiloille. 

Ohjaajista vähintään kahden tulisi olla täyttänyt 18 vuotta ja työtä tehdään ohjaajapareina joko alakouluikäisten 

tai yläkouluikäisten ja vanhempien vuoroilla. 

Työ sijoittuisi 15.9.2021-13.5.2022 väliselle ajalle ja palkka on neuvonta-alan työehtosopimuksen mukainen. 

Työ sijoittuu keskiviikko- ja perjantai-iltoihin ja työtuntimäärä on 4-11 h viikossa, joten työ soveltuu myös opinto-

jen oheen. 

Nuorisotilavalvojan työhön kuuluu nuorteniltojen järjestäminen ja mahdollinen tapahtumien järjestäminen lapsil-

le ja nuorille. 

 

Lisätiedot ja vapaamuotoiset hakemukset: Ulla Järvelä, 040-8452480 / kaustinen@4h.fi 

 

Kansainvälisyys 

 

Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä ja muiden maiden kulttuureista? Nuorisovaihdon kautta pääset tutustu-

maan uusiin ihmisiin ja paikkoihin. Haluatko lähteä nuorisovaihtoon ulkomaille tai Suomen sisäisesti? 

Kaustisen 4H-yhdistyksen Kansainvälisyys-projekti jatkuu syksyn 2021 aikana. Ajankohta tarkentuu myöhem-

min ja se ilmoitetaan yhdistyksemme nettisivuilla. 

Lisätiedot: kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kansainvalisyys/ 

 

-- 

Emilia Känsälä 

Toiminnanohjaaja, Kaustisen 4H 

4hkaustinen@gmail.com 

040 966 6703 
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Kahden edellisen vesilaskutuksen yhteydessä osalle asiakkaista on eksynyt virheellisiä laskurivejä. 

 

Mikäli kiinteistösi on liitetty kunnalliseen jätevesiverkostoon ja sinulla on oma jäteveden pumppaamo, 

toivomme, että tarkistat laskutuksesi tilanteen ja ilmoitat meille mikäli laskulla on ylimääräisenä jäteve-

den perusmaksuja. 

 

Pahoittelemme virhettä! 

  

Asiaan liittyen voit ottaa yhteyttä puh. 040 676 5805 tai roosa.salonen@kaustinen.fi 

Pelastusjohtaja sallii ilotulituksen lauantaina 28.8.2021 klo 18-24. Edellytyksenä on, että käyttö tapah-

tuu ilotulitteiden käyttöohjeiden ja määräysten mukaisesti eikä  käytöstä aiheudu henkilö- tai omai-

suusvahinkojen vaaraa. 

 

Ilotulitteiden ampuminen taajamien keskustoissa, asuinalueilla sekä rakennusten läheisyydessä ei ole 

luvallista. Mahdollisen metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden ja ulkotulien käyttö on kielletty. 

Venetsialaistulia Kokkolan Hickarön rannalla. KUVA: KOSEK 

mailto:roosa.salonen@kaustinen.fi
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Hyvä kaustislainen toimija! 

 

Kaustisen Taiteen päivä on tänä vuonna 29.10.2021 teemalla Elävä perintö. 

 

Jokasyksyisen Taiteen päivän tarkoitus on tarjota monenmoista tekemistä kaikille!  

 

Tänä syksynä Taiteen päivällä on myös poikkeuksellisesti teema Elävä perintö. Elävä perintö on aineetonta kult-

tuuriperintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Meille tärkeää ja läheistä kulttuuriperintöä voivat olla esimerkiksi 

juhlat, käsityötaidot, tanssi ja musiikki sekä ruokaan tai luontoon liittyvät elävät perinteet. Elävä kulttuuriperintö 

koskettaa meitä kaikkia arjessa ja juhlassa, työssä ja harrastuksissa.  

 

Taiteen päivänä haastamme kouluja, yhdistyksiä, esiintyjiä, yksityishenkilöitä ja muita tahoja tempaisemaan jota-

kin taiteeseen liittyvää kaikkien iloksi ja osallistumaan muiden tarjoamaan toimintaan!  Erilaiset ulkona tai muuten 

väljästi toteutetut tempaukset ovat erittäin tervetulleita tänä vuonna kuten myös etukäteen tuotettu virtuaalinen 

materiaali kunkin osallistuvan tahon oman youtube-kanavan kautta. Olemme avoimia kaikenlaisten ideoiden suh-

teen pienestä suureen!  

 

Taide ja elävä perintö kuuluvat kaikille! Taiteen päivän ohjelmaan sopii kaikki luova toiminta esimerkiksi käden-

taidot, musiikki, kuvataiteet, sanataide, liike, jutustelu, näyttely jne. Tärkeintä on, että olet itse innostunut asiasta. 

Taiteen päivän ohjelman tulee olla pääsymaksutonta. Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry vastaa Taiteen 

päivän koordinoinnista, yhteistiedotuksesta sekä -markkinoinnista. 

 

Kuinka toimia? 

− Ota mahtavasta, pienestä tai suuresta ideastasi koppi ja pistä tuulemaan: 

 Kerro mitä tapahtuu? 

 Missä tapahtuu? 

 Kuka toteuttaa? 

 Mikä taho järjestää? 

− Kerro meille tempauksesta viimeistään su 26.9.2021 mennessä osoitteeseen musiiki@gmail.com 

− Jos haluat osallistua päivän virtuaalisen sisällön tuotantoon omalla youtube-videollasi (max 5 min)  tai esi-

merkiksi valokuvilla, lähetä youtube-linkkisi  pe 15.10.2021 mennessä  osoitteeseen musiiki@gmail.com. 

Teemme materiaalista youtube-soittolistan, joka julkaistaan Musiiki ry:n facebook-sivulla sekä youtube-

kanavalla Taiteen päivänä. Muistathan, että lähetetyn materiaalin tekijänoikeuksien tulee olla kunnossa. 

− Huomaathan, että jokainen osallistuva taho vastaa itse oman tapahtumapisteensä tai virtuaalisen materiaa-

linsa ohjelmasisällöstä (esimerkiksi huolehtii mahdollisista kustannuksista, kuten Teosto-maksuista) sekä 

koronaturvallisuuden huomioivista järjestelyistä. Noudatamme tapahtumassa senhetkisiä koronaohjeistuksia. 

 

Odotamme innolla yhteydenottojanne ja kutsumme jo teidät kaikki seikkailemaan Taiteen päivän aarrekarttamme 

pariin 29.10.2021! 

 

Ystävällisin terveisin  
Kaikenlaisen musiikin yhdistys ry:n hallitus  

 

mailto:musiiki@gmail.com
mailto:musiiki@gmail.com
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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 

Seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa. Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi   

Vuoden 2021 aineisto- ja jakelupäivät 

Sähköinen tiedote ilmestyy kotisivuillemme jo ennen koteihin jakelua. Aikataulu on alustava. Pidätämme oikeu-

den muuttaa aikataulua, mikäli tiedotettavat asiat sitä vaativat. Myöhästyneenä toimitetut aineistot siirtyvät ai-

na seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

Kuukausi   Aineisto    Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin 

Syyskuu  8.9.2021 klo 15.00  15.9.2021 

Lokakuu  6.10.2021 klo 15.00  13.10.2021 

Marraskuu  10.11.2021 klo 15.00  17.11.2021 

Joulukuu  8.12.2021 klo 15.00  15.12.2021 

 

Oletko jo tutustunut Arviitiin?   

https://www.arviiti.fi/ 

 

 

 

Arviiti on kotikuntamme historiallinen tietokanta. Se pitää sisällään monenlaisia tarinoita, ihmisten esittelyjä ja kaustislaisia juttuja entisestä 

elämästä. Arviiti sisältää myös vanhoja haastattelunauhoja, joita tallennettiin 1970-luvulla. Nauhat ovat hyvälaatuisia ja tuovat esiin myös 

murteemme erikoispiirteitä. Muita videoitakin löytyy. 

Arviiti on jatkuvasti täydentyvä tietokanta. Niinpä siellä kannattaa vierailla säännöllisesti ja katsoa, mitä uutta kenties on saatu taas tallen-

netuksi. Tuoreimpia tarinoita on esimerkiksi henkilökuva Elina Haglundista, uupumattomasta kotiseutuihmisestä Kaustisella. Myös eloku-

vateatteri Kinon historiaa on Arvitissa. 

Kuka tahansa, joka arvelee esimerkiksi oman sukulaisensa tarinan kiinnostavan kaustislaisia, voi tarjota aineistoa Arviitiin. Kaustisella on 

lukuisia yhdistyksiä, joiden aktiivista toimintaa ennen ja nyt kannattaa tuoda esiin. Siis, kaustislaiset yhdistykset voivat esitellä toimintaan-

sa Arviitissa. Otamme vastaan myös historiallisia dokumentteja ja valokuvia. 

Arviiti ry on yhdistys, joka ottaa jäsenekseen kaustislaisia yksityisiä kansalaisia, myös ulkokaustislaisia sekä yhdistyksiä ja yrityksiä. Yhdis-

tyksen hallituksen puheenjohtaja on Taina Lehtonen. Häneen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla taina.lehtonen@kaustinen.fi. Aineistoa voi 

toimittaa  myös Arviitin päätoimittajalle Pekka Kivelälle storkivi@gmail.com. 

https://www.arviiti.fi/

