Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 vietetään juhlajumalanpalvelus kirkossa senhetkisten koronaohjeistusten mukaisesti. Sen jälkeen seppeleen lasku sankarihaudalla, puhe Kauppi Virkkala. Koronatilanne määrittelee sen, onko
mahdollista toteuttaa kahvihetkeä seurakuntatalolla. Seuraa kunnan ja seurakunnan tiedottamista.

Musiikkilukion itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla sekä Kaustisen kunnan kulttuuripalkinnon luovutustilaisuus Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa perjantaina 3.12. klo 12.15.

Kaustisen kunnalle tulevat laskut toimitetaan ensisijaisesti sähköisinä laskuina.
OVT-tunnus: 003701789816
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6.
Paperisina toimitettujen laskujen lähetysosoite on muuttunut ja ne tulee toimittaa osoitteella:
Kaustisen kunta PL 897 00074 CGI.
Vaihtoehtoisesti laskut voi toimittaa myös 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 samassa PDF-tiedostossa.
Riippumatta laskujen toimitustavasta kaikissa laskuissa tulee olla aina viitteenä tilaajan/ostajan nimi.

Tervetuloa Kaustisen joulunavaukseen
perjantaina 19.11.2021!

Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtaa.

Sähköisesti maatalousyrittäjien vuosilomaa hakeneiden kesken arvottiin kolme tuotepalkintoa.
Arvonnan voittajille on ilmoitettu ja he ovat jo noutaneet tuotepakettinsa.
Kiitos kaikille sähköiseen asiointiin siirtyneille!

Poistokirjamarkkinat
Kirjapoistot ovat meneillään ja tarjolle tulee koko ajan uusia poistokirjoja edulliseen hintaan. Hinnat: kirjat 0,20 €/
kpl, tai niin paljon kuin jaksat kantaa/kassiin mahtuu 2 €. Lehtiniput 0,50 €. Tule tekemään löytöjä!
Seppo Vainion luento Herman Kerttulasta ke 15.12. klo 18
Seppo Vainio kertoo Kaustisellakin vaikuttaneesta Herman Kerttulasta kertovasta kirjastaan Herman: tarkk'ampuja ja keisarin vartija : "Ei Hermannikaan kuivin suin Moskovaan lähre." kirjastossa keskiviikkona 15.12. klo
18.00.
Kirjasta kerrottua: "Jännittävä pala historiaa. Herman, Gustaf ja Nikolai ovat Venäjän keisarikunnan kasvatteja,
toiveikkaita, irrallisia nuoria miehiä, joiden elämän lähtökohdat ovat kovin erilaiset. He kohtaavat toisensa Venäjän keisarin kruunajaisjuhlassa Moskovassa 1896, kunnes kohtalo kuljettaa heidät taas erilleen.
"Kiehtova tarina Suomen autonomian ajalta tiivistyy, kun nuorten miesten tekemiset kietoutuvat hetkeksi yhteen.
Suomen lähihistoriaa tarkastellaan kolmen henkilön näkökulmasta ja eritoten nuoren kaartilaisen kokemana.
Päähenkilönä on Herman, joka päätyi Toholammilta suuren Moskovan pyörteisiin.
"Tarinaa on täydennetty Suomen kaartin historialla ja sotilaskulttuurin valottamisella.
"Kirjoittaja on Hermannin lapsenlapsenlapsi. Hän jäi eläkkeelle Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen
pääopettajan tehtävästä."
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Mikäli et syystä tai toisesta pääse paikan päälle, voit seurata tapahtumaa striimattuna
kirjaston YouTube-kanavalla.
Näyttelyssä Heikki Virkkalan hevosmaalauksia
Heikki Virkkalan hevosmaalauksia esillä näyttelyssä joulukuun aikana kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa tutustumaan!
Satutunnit
Loppuvuonna satutunteja ei tule olemaan. Etenemme tilanteen mukaan ja katsotaan uudestaan kevätkaudella.
Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa
Käytäthän edelleen maskia asioidessasi kirjastossa. Suosittelemme lainaamista automaattia käyttäen ja mahdollisimman ripeää asiointia; vältä turhaa oleskelua. Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin,
mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös kirjaston kirjakassipalveluun. Pelikoneet eivät ole käytössä.

su 21.11. klo 14 ja ma 22.11. klo 19

The Suicide Squad: Suicide mission (K16)

su 28.11 klo 14 ja ma 29.11 klo 19

Hytti nro 6 (K7)

Hiihtojaoston järjestämät harjoitukset maanantaisin klo 18.00 Urheilukentän maastoissa.
Harjoituksissa monipuolisesti koordinaatiota, kestävyyttä ja nopeutta. Tammikuussa lumitilanteesta riippuen siirrymme suksille. Sitä ennen nämä harjoitukset sopivat erinomaisesti
kaikkien lajien harrastajille! Tervetuloa mukaan, vaikket suksilla viihtyisikään.
Muut ryhmät ja ajankohtaset tiedotteet veikot.kaustinen.fi
Seuravastaava Tanja Kaustinen, 040 522 8977, veikot@kp-v.fi
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Piparkakkupaja
Keskiviikko 1.12. klo 15-17
Torstai 2.12. klo 15-18
Keltainen talo, Pelimannintie 4
Kaksipäiväisen piparkakkupajan keskiviikkopäivä vietetään piparkakkutaikinaa leipoen sekä joulukortteja askarrellen ja torstaina päästään leipomaan, paistamaan ja koristelemaan erilaisia pipareita.
Piparkakkupaja on suunnattu kaikille alakoulu- ja eskari-ikäisille lapsille.
Vaatii ennakkoilmoittautumisen osoitteessa kaustinen.4h.fi
Hinta: 4H-jäsenille ilmainen, muut 5 €
Jouluinen askartelupaja
Keskiviikko 8.12. Klo 15-18
Keltainen talo, Pelimannintie 4
Tule askartelemaan joulukortteja tai muita jouluisia askarteluja joko mallista tai oman suunnitelman mukaan vapaasti. Tule ja viivy niin kauan kun sinulle sopii!
Hinta: 4H-jäsenille ilmainen, muut 5 €
Kerhotoiminta
Kerhojen syyskausi jatkuu 22.12. saakka. Kerhotarjontamme ja tarkemmat lisätiedot alkavista kerhoista löydät
osoitteesta: https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kerhotoiminta/

Kiinteistönomistajien tulee asentaa aurausviitat hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Aurausviittojen puuttuessa tie
voidaan jättää auraamatta.

Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos pyytää ilmoittamaan vesimittarilukemat 3.12.2021 mennessä. Koteihin jaetaan
mittarinlukukortit muistutukseksi.
Mikäli lukemaa ei ilmoiteta ajoissa, käy kunta lukemassa mittarin ja perii asiakkaalta mittarin lukemisesta 20 €
mittarinlukumaksun.
Ohjeet lukeman ilmoittamiseen:
Vesimittarilukeman ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti Kulutus-Webissä:
www.kulutus-web.com/kaustinen/vesi/suomi/index.asp
Kirjautuminen tapahtuu kulutuspisteen numerolla sekä vesimittarin tunnuksella. Kulutus-Web on auki läpi vuoden. Voit siis syöttää mittarilukemasi ohjelmaan koska vain uudelleen. Näin arviolaskusi vastaavat paremmin
todellista kulutusta.
Sähköpostitse osoitteella tekninen@kaustinen.fi tai kirjallisesti kunnantalolle.
Kirjoita viestiin nimi, osoite, kulutuspisteen numero/mittaritunnus, vesilukema sekä päivämäärä jona mittari on
luettu. Mikäli tuot lukeman kunnantalolle, voit jättää sen ulko-oven viereiseen postilaatikkoon. Kulutuspisteen numeron ja vesimittarin tunnuksen löydät mittarinlukukortista tai edellisestä vesilaskusta.
Puhelimitse tavoitat meidät 040 676 5805 tai 040 652 7692. Huomioithan, että linjamme saattavat ruuhkautua.
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Tontinomistajan (myös tontin vuokraajan) velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta keskiviivaan
saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä, koskien roskien ja lian poistoa. Katualueen lumenpoistosta huolehtii kunta, keväällä tapahtuvasta hiekanpoistoista huolehtii myös kunta.
Tontinomistajan on myös huolehdittava katualueella enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan
viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistimisestä. Istutukset tällä alueella hoitaa
kunta. Ylimenevän osuuden hoitaa kunta.
Kiinteistönomistajan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta. Tonttiliittymän kunnossapito käsittää sen alla olevan avo-ojan rummun pitämisen läpi vuoden toimivana poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat. Lisäksi tontinomistajalle kuuluvat kulkutien auraus sekä tonttiliittymään aurauksen johdosta kertyneen lumivallin poistaminen.
Kiinteistön tulee huolehtia myös alueelleen kertyneen lumen käsittelystä, sen varastoinnista alueellaan sekä sen
poiskuljettamisesta. Kiinteistön alueelle kertynyttä lunta ei saa kasata katualueelle.
Tontinomistajalla velvollisuus on myös ilmoittaa tekniselle toimelle päällysteen rikkoutumisista sekä ryhtyä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Kunta järjestää hakemuksesta avustuksena maksuttoman aurauspalvelun kotona asuville ikääntyneille yli 70vuotiaille sekä niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on vaikean sairauden myötä pitkäkestoisesti tai pysyvästi
alentunut.
Soiten palveluohjaajan arvio tulee olla hakemuksen mukana, jos hakijan ikä on alle 70 vuotta.
Maksuttoman ikääntyneiden sekä sosiaalisin perusteluin myönnettävän aurauspalvelun ehtona on, että kiinteistössä ei asu muita henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja kunnan myöntämään aurauspalveluun.
Aurauspalveluun kuuluu pihatien koneellinen aukaisu mahdollisimman lähelle asunnon sisäänkäyntiä. Aurauspalveluun ei kuulu pihan, autotallin edustan tai muun talousrakennuksen edustan tai kulkuväylän auraus. Postilaatikon edustan lumenpoisto ei myöskään kuuluu palveluun.
Pihalla tulee olla riittävästi tilaa lumen läjitystä varten. Kunta ei kuljeta aurattavaa lunta pois. Auraus suoritetaan
muun kaavakadun ja yksityisteiden auraamisen ohella. Tiettyä kellonaikaa pihatien aukaisemiselle ei anneta.
Pihatien tulee olla riittävän leveä ja teknisesti sellaisessa kunnossa, että talvihoito on turvallista, eikä urakoitsijalle tai kolmannelle osapuolelle aiheudu vahinkoa talvihoidosta.
Pihatieksi katsotaan hakijan asunnolta lähtevän tien osuus, jonka tieoikeus on ainoastaan hakijan asuinkiinteistöllä. Pihatie ei esim. ole peltotie/metsätie, joilla on useampi eri kiinteistönomistaja ja tien käyttöoikeus on useammalla kiinteistönomistajalla

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa.
Kyytiin2 -hanke tiedottaa
Tulossa Iltakyyti-kokeilu. Seuraamme koronatilannetta, mutta kokeilu alkaa mahdollisesti jo marraskuussa. Iltakyydillä pääset tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin asioimaan, harrastamaan, kyläilemään jne. edullisesti omalta kotiovelta noudettuna. Iltakyyti ajaa Kaustisen ja Vetelin alueella.
Iltakyydin hinnat ovat 4 €/matka, 6 €/menopaluu tai 15 €/kuuden matkan leimakortti.
Ilmoitamme Iltakyydistä tarkemmin Kaustisen seutukunnan Facebook-sivulla
sekä Kulukuri.com -liikennepalvelusivustolla. Seuraa tilannetta!
Lisätiedot: Tomas Luoma, Kyytiin2 -hanke, p. 040-142 4257,
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
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Kuitua kylille -hanke tiedottaa
Kaustiselle suunniteltu uusi valokuidun kyläverkko rakentuu alueelle Vissavedentie-Kalavesi. Alueen valokuidusta kiinnostuneet asukkaat ja yritykset ehtivät vielä hyvin mukaan hankkeeseen. Kyläverkot toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Hankkeen toteuttaa KaseNet Oy. Ehtona rakentamiselle on ELYkeskuksen tukirahoituksen saaminen.
Naapureiden ja kyläläisten yhteinen tahtotila on paras työväline valokuidun rakentamisen edistämiseen. Jos tiedätte alueeltanne löytyvän useita valokuidusta kiinnostuneita, ota yhteyttä ja lähdetään selvittämään asiaa yhdessä tarkemmin!
Lisätietoja www.kuituakylille.fi / Santtu Lehto, 040 195 6333, santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi

Elämä solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja arjenhallintaan. Tuemme elämän
solmukohdissa, ja autamme pääsemään eteenpäin elämässä. MUKAAN voivat tulla 16–64-vuotiaat työelämän
ulkopuolelle ajautuneet, syrjäytymisvaarassa olevat tukea ja ohjausta tarvitsevat, heikossa työmarkkinaasemassa olevat tai elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta kaipaavat henkilöt.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun vahvuuksiisi. Hankkeessa teemme pienryhmätoimintaa sekä yksilötapaamisia. Yksilötapaamiset järjestämme asiakkaiden toivomaan paikkaan, myös kotiin. Kaikki hankkeen toiminta ja sisältö suunnitellaan osallistujien tarpeet, toiveet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
Mukaan-yksilötapaamiset sovittavissa henkilökohtaisesti Jaanan tai Maurin kanssa
Mukaan-ryhmätoiminta: joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12–14.00, seurakuntatalon ”luola” -tilassa
Ota rohkeasti yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan tai Mauriin!
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.uusitalo@kaustisenseutukunta.fi

Työelämäohjaajalta tukea työllistymisen polulle
Johanna Hautala on aloittanut Kaustisen seutukunnan työelämäohjaajana. Työelämäohjaaja tukee Kaustisen
seutukunnan työnantajien ja työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaiden kohtaamisia työelämän erilaisissa
siirtymävaiheissa.
Työnhakija! Kaipaatko ohjausta, neuvontaa tai tukea työelämän poluissa? Työelämäohjaajan kanssa voit suunnitella sinua kiinnostavia polkuja työelämään tai koulutukseen. Työelämäohjaaja voi lähteä tutustumaan kanssasi
työ- ja työtoimintapaikkaan, olla mukana arviointikeskusteluissa ja miettiä yhdessä jatkoa työn/työkokeilun jälkeen.
Työnantaja! Onko suunnitelmissa avoimia työpaikkoja? Löytyykö tekijöitä, onko palkkatuki tai työkokeilu tuttuja?
Työelämäohjaaja etsii asiakkaille työmahdollisuuksia, ja kehittää seutukunnan työllisyyspalveluita yhdessä työnantajien kanssa.
Jalkautuva tuki, palvelu omaan kuntaasi lähelle sinua! Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!
Kaustisen seutukunnan työllisyyspalvelut:
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työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen, puh. 040 167 8349
työelämäohjaaja Johanna Hautala, puh. 040 556 6603

Pirityisten toimisto on muuttanut
Pirityiset ry:n uudet tilat sijaitsevat Kaustisen keskustassa osoitteessa Kauppatie 2. Pirityiset neuvoo tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ole yhteydessä!
Krista Järvelä, toiminnanjohtaja, p. 044 235 9838, krista.jarvela@pirityiset.fi

EL Kaustisen yhdistys ry:n syksyn toiminta on käynnistynyt!
LYHYESTI, TÄSSÄ MENNÄÄN:
Liikunta, kuntoilu:
- Tuu yhesä -hanke on hyvässä vauhdissa. Kuntoa kohennetaan kaksi kertaa viikossa .
- Petankkia on syksy pelattu urheilukentällä.
- Lokakuun alusta on siirrytty pelaamaan bocciaa Urheilutaloon maanantaisin klo 14.30.
- Friiti-salilla jumpataan entiseen malliin maanantaisin klo 17.30.
- Uimaankin päästään: Vetelin uimahallilla Kaustisen ikääntyvät kokoontuvat tiistaisin klo 12.00-12.50.
Kuoron harjoitukset jatkuvat Seurakuntatalolla maanantaisin klo 12.00.
Käsityöpiiri kokoontuu joka parittoman viikon keskiviikkoisin Marttalassa klo 13.00.
Muistihuoltamo ja Laulutorstai Kansantaiteenkeskuksessa joka kuukauden toinen torstai.
Muistihuoltamo alkaa klo 11.00 - 12.00. ja heti kahvitauon jälkeen, Laulutorstai klo 12.30.
Joulukonsertti Joulua odotellessa sanoin ja sävelin kirkossa 21.11. klo 18.00.
Pikkujoulu ja virkistystorstai ruokailuineen torstaina 25.11. klo 14.00 Kansantaiteenkeskuksessa. Ilmoittautuminen ennakkoon Uolevi Paasilalle, puh. 040 5147 675.
Piiri järjestää bussimatkan teatteriin Helsinkiin 3.-4.12. Musikaali Niin kuin Taivaassa, bussi Kaustisen kautta!
Ilmoittautumiset Mikko Känsälälle 0400 686 347.
Talkootoiminta
−

Jumalanpalvelusten striimaus jatkuu neljän miehen voimin.

−

Syksyinen urakka urheilukentän penkit ja muut työt valmistuvat hyvää vauhtia. Tähän mennessä ovat eläkeläiset tehneet tähän hankkeeseen 290 työtuntia.

−

Kaustislaiset Tarina-arkut "äänikirjoiksi", työ on nytkähtänyt liikkeelle. Jouluiset äänikirjat julkaistaan joulukuussa. Lisätietoja Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen sivuilta.

Lisää kotisivuilta https://elakeliitto.fi/yhdistykset/kaustinen!
tai Facebook www.facebook.com/kaustinenel
Seuraa tiedotustamme lehdissä: ’Yhdistykset’ Perhonjokilaaksossa ja Keski-Pohjanmaan lauantainumerossa.

Kansanmusiikkiyhtye Tallari saa kausikonserttiinsa torstaina 18.11. Pelimannitalossa vieraakseen Jonas
Simonsonin, joka on yksi Ruotsin tunnetuimmista ja innovatiivisimmista kansanmuusikoista niin sooloartistina, yhtyemuusikkona kuin kouluttajana.
Vuosikymmenet maailmaa kiertäneen Simonsonin lukuisista yhtyeistä tunnetuimpia on tänä vuonna 40vuotisjuhlakiertueellaan juhlinut "progefolkin superyhtye" Groupa, ja hän on mukana myös mm. suomalaisruotsalaisessa Tuultenpesä-kansanpuhallinkokoonpanossa.
Simonson soittaa puhaltimia kansanomaisista puuhuiluista ja pitkähuiluista klassiseen poikkihuiluun. Konsertin
ohjelmassa on Simonsonin omia sävellyksiä, perinteistä ruotsalaista pelimannimusiikkia ja arkaaisempaakin menoa, kuten karjankutsuja ja tuutulauluja.
Tallari ja Jonas Simonson Pelimannitalossa Kaustisella to 18.11. klo 19. Liput 15/10 €.
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Tapahtumat itsemurhan tehneiden muistolle
La 20.11.
Su 21.11.

klo 18 Kaustisen kirkossa musiikkihartaus ja kynttilöiden sytytys, mukana lauluryhmä Kajastus
klo 10 messun yhteydessä Halsuan ja Perhon kirkko sekä
klo 18 kynttiläkulkue Halsuan yritystalolta
klo 18 kynttilätapahtuma Vetelin kirkolla Armon laaksossa

Ti 23.11.klo

17-20 Tehdään hyvää yhdessä, jouluinen askartelu- ja käsityöpaja Kaustisen seurakuntakes
kuksessa. Tehdään mm. joulukortteja laitoksissa asuville ja kotipalvelun piirissä oleville.
Voit ottaa myös oman tikkaamisen mukaan! Tarjolla glögiä ja pipareita.

Ti 23.11.

klo 18 Lottadokumentti ”Viimeinen testamentti” Perhon kirjastossa. Sotakamreeri, tuottaja
Raimo Salo esittää haastatteluista ja muusta materiaalista Lotta-Svärd -järjestön sekä Lottamuseon kanssa yhteistyöllä tehdyn dokumentin. Järj. Perhon kirjasto ja kulttuuritoimi, vapaa
pääsy.

Ke 24.11.

klo 18 Naistenilta Perhon srk-talolla. Mukana Eija Seppä, Aila Girsen ja Tiina Karhulahti.
Järj. Perhon seurakunta

To 25.11.

klo 19 Juhamatin konsertti ELÄMÄ ON HYVÄÄ Perhonsali, Jyväskyläntie 12.
Kauneimmat rakkauslaulut, pianistina Rami Loukola. Vapaa pääsy. Järj. Perhon kulttuuritoimi.
klo 18-19.15 PÄÄTAPAHTUMA Kokkola, Centrian auditorio.
Luento, avaussanat, musiikkiesitys, puhujina HP Parviainen (Duudsonit)

Pe 26.11.

klo 17-20 Kohtaamisia Kaustisen urheilutalolla. Liikunnallista tekemistä kaikenikäisille.

Su 28.11.

klo 14 Elokuva Hytti nro 6 Kino Kaustinen, Kansantaiteenkeskus. Liput 11 €.

LISÄKSI:
Mt-viikolla näyttelyt Perhon kirjastossa:
”Sotavuosien muistot elävät”: asepukuja, kirjallista- ja videomateriaalia, valokuvia,
kunniamitaleita ym.
”Siivet”: lankaa, värejä ja mielikuvia. Hanna Harjun käsityö- ja taidenäyttely
”Suomeni”: Heikki Holtin valokuvataidetta
”Kuuntele itseäsi” -kirjanäyttely
La 27.11.

klo 10-14 Joulunavaus ja joulumarkkinat Perhon Seurojentalolla, järj. Perhon kunta ja Seurojen
taloyhdistys sekä
klo 21.00 alkaen Pikkujoulutanssit Perhon Seurojentalolla, orkesterina Helminauha. Lippu 15 €,
järj. Perhon Seurojentaloyhdistys ry. ja Nuorisoseura.

Viikon aikana KOHTAAMISIA-teemaa tuodaan esille myös Halsuan, Kaustisen ja Vetelin kirjastoissa, kouluissa,
seurakunnissa sekä järjestävien tahojen toimipaikoissa.
Tervetuloa!
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Suuri kiitos kaikille Taiteen päivän yhteistyökumppaneille, tekijöille, taiteilijoille, kuvaajille ja tietysti yleisölle!
Päivän ohjelmakattaus oli runsas ja monipuolinen ja ilahdutti elävyydellään! Tämä ei olisi mahdollista ilman yhteistä panostamme. Koronapandemian rajoitusten ja virtuaalisten tapahtumien jälkeen Taiteen päivä julisti yhteisen tekemisen ja kokemisen tarvetta. Yleisöä ja tekijöitä oli tänä vuonna mukana ennätysmäärä ympäri Taiteen
päivän aarrekarttaa. Keräämme Musiiki ry:n puolesta kokemuksia Taiteen päivästä. Palautetta voi lähettää
osoitteeseen musiiki@gmail.com.
Tervetuloa toteuttamaan Taiteen päivää taas ensi vuonna pe 28.10.2022!
Yhteistyöterveisin Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry

Seuraava tiedote ilmestyy joulukuussa. Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Vuoden 2021 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 aina
seuraavaan kuntatiedotteeseen.
Kuukausi

Aineisto

Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin

Marraskuu
Joulukuu

9.11.2021 klo 15.00
7.12.2021 klo 15.00

17.11.2021
15.12.2021

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

