
   

      

     

 

Uuden musiikkilukion  

AVOIMET OVET 

kaikille kuntalaisille tiistaina 8.2. klo 16-19.  

Tutustuminen tiloihin ryhmissä opiskelijoi-

den opastuksella.  

Tervetuloa!  

 

ALUEVAALIT 2022 toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00–20.00 kunnanviraston kokoustiloissa, osoite 

Kappelintie 13 

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin 

hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa 

mukaan äänestykseen. 

Henkilöllisyyden todistaminen 

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen 

henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisi-

viranomaisen myöntämä henkilökortti. Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös var-

sinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilö-

todistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan. 

Äänestyspaikalla huomioimme koronaviruksen aiheuttamat kulloinkin voimassa olevat rajoitukset: säilytämme 

turvavälit, käytämme maskia, sairaina emme tule äänestyspaikalle jne. Äänestyspaikalla on mahdollisuus käsien 

pesuun ja saatavilla on käsidesiä. Äänestäjä voi käyttää äänestyksessä omaa kynää, musta tai sininen. Kynän 

jälki se ei saa olla sellainen, että se näkyy äänestyslipusta läpi (esim. tussi). 

Lisätietoa vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi 

Kuva Ira Korkala 

Kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että osaa kunnassa järjestettävistä tapahtumista on hankala löytää, eikä 

niitä ole mainittu tapahtumakalenterissa. Ei tiedetä, kuka milloinkin on tapahtumaa järjestämässä ja tapahtuman 

järjestäjien omilta sivuilta on työlästä etsiä mm. sitä, mistä lippuja saa ostettua etukäteen. 

Kaustisen seutukunnan tapahtumakalenteri on hyvä kanava tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen. Ta-

pahtumakalenterissa ilmoittaminen on täysin maksutonta ja sinne merkityt tapahtumat linkittyvät myös suoraan 

kunnan kotisivuille. Tämä on paras kanava myös matkailijoille kunnassa järjestettävien tapahtumien etsimiseen. 

Toivomme, että tapahtumien järjestäjät ilmoittaisivat omat tapahtumansa Kaustisen seudun tapahtumakalente-

rissa osoitteessa https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/. Sivuilla on ohjeet tapahtumien lisäämiseen. 

http://www.vaalit.fi
http://www.kaustinen.fi
https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/
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Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan helmikuun loppuun mennessä täyttämällä sähköinen 

lomake kunnan sivulla osoitteessa http://bit.ly/kouluilmoittautuminen tai palauttamalla tulostettava ilmoittautumis-

lomake bit.ly/Ekaluokka2022 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 2015 ja sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyn-

tiään. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin vanhempien tulee tehdä tästä 

anomus sivistysjohtaja-rehtorille viimeistään 28.2.2022. Sivistysjohtaja voi myöntää koulunkäyntioikeuden muu-

hun 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 

Kokeiluun jo osallistuvien lasten (v. 2016 syntyneet) ei tarvitse hakeutua uudestaan kokeiluun eikä heidän tarvit-

se ilmoittautua esiopetukseen uudestaan. 

Poikkeuksena ne v. 2016 syntyneet lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään. Sähköinen hakemus varhaiskasva-

tukseen/esiopetukseen tehdään osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy  27.2.2022 mennessä. 

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun kelpoisia toimipaikkoja ovat Pajalan päiväkodin lisäksi Omenapuun ja Kinon 

esiopetusyksiköt. 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään pääosin Omenapuussa ja Kinolla ja niistä päätetään koko-

naistilanteen mukaan kevään ryhmäsuunnittelussa. Perheitä infotaan uusista ryhmistä huhti-toukokuun aikana. 

Puumalan esiopetusyksikkö ei ole kaksivuotisen esiopetuskokeilun tutkimusasettelun mukaisesti toimipaikkakel-

poinen.  Siksi viranhaltija ei voi sinne esiopetusryhmää muodostaa.  Mikäli lapselle halutaan esiopetuspaikka 

Puumalan esiopetusryhmästä, tulee huoltajien perua nykyinen kaksivuotisen esiopetuksen toimipaikkakelpoi-

sessa toimipaikassa oleva esiopetuspaikka ja anoa siirtoa Puumalan esiopetusyksikköön. 6-vuotiaiden esiope-

tusryhmä voidaan Puumalan koululle muodostaa siinä tapauksessa, mikäli siirtohalukkuutta ja -ilmoituksia tulee 

tarvittava määrä. Aloitteen siirtoilmoituksesta tekevät siis lapsen huoltajat. 

Halutessaan siirtää lapsen Puumalan esiopetukseen toimikaudelle 2022-2023, tulee perheen tehdä vapaamuo-

toinen siirtohakemus Puumalan esiopetusryhmään varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti osoitteeseen vir-

pi.kataja(at)kaustinen.fi sekä sähköinen hakemus Puumalan esiopetukseen osoitteessa https://

kaustinen.daisynet.fi/eDaisy  Siirtohakemus ja ilmoittautuminen 27.2.2022 mennessä. 

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun kutsutaan tänä vuonna myös v. 2017 syntyneet lapset. Perheitä tiedotetaan 

kaksivuotiseen esiopetukseen hakemisesta helmi-maaliskuun aikana. 

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta puh. 040 637 1272 

Lainan päivä 2022 

Valitettavasti nykyisestä koronatilanteesta johtuen Lainan päivää emme pysty järjestämään normaalina aikana. 

Tapahtuma poistokirjamyynteineen siirtyy myöhemmälle vuoteen. Poistokirjat ovat edullisia, mutta vielä edulli-

sempaa on lainata kirjoja kirjastosta ilmaiseksi! Siispä parempaa tilannetta odotellessa tervetuloa terveenä kir-

jastoon ja muistakaa myös kirjaston kirjakassipalvelu! 

Kirjakassipalvelu 

Ota yhteyttä kirjastoon niin kokoamme kirjakassin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassivarauksen voit tehdä 

puhelimitse (050 346 5466) tai sähköpostitse (kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi). 

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. Pelikoneet eivät ole käytössä. 

http://bit.ly/kouluilmoittautuminen
bit.ly/Ekaluokka2022
https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
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Tarkista Soiten tiedote koronarajoituksista https://korona.soite.fi/ ennen toimintaan osallistumista/

ilmoittautumista!   

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

Eräkerho  

Yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kerho kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kerhossa tutustutaan erän-

käynnin ja kalastuksen saloihin. Vetäjinä kerhossa Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistyksestä Toni Peltoniemi, 

puh. 040 554 5962 ja Kaustisen kalastuskunnasta Mika Yli-Soini. puh. 045 131 6175. Jos sinulle jäi mieleen jo-

tain kysyttävää, ota rohkeasti heihin yhteyttä ja kysele lisää.  Ei osallistumismaksua. Tervetuloa mukaan toimin-

taan! 

Nerf, airsoft, kaupunkisota 

Urheilutalon salissa tiistaisin klo 16.00-17.30. Kerhoon voivat osallistua kaikki alakoulun 5. luokan oppilaat ja sitä 

vanhemmat lapset ja nuoret.  Kerhon aiheet vaihtelevat viikoittain, mahdollisuus myös seinäkiipeilyyn, jousi-, il-

makivääri- ja ilmapistooliammuntaan. Kerho on maksuton, eikä ilmoittautumista tarvita. Tervetuloa mukaan! 

Sählykerho 

Alakoululaisille Urheilutalon salissa maanantaisin klo 17.30-19.00. Kerho on maksuton. Tervetuloa mukaan! 

Showtanssikerho 

Tunnit pidetään Urheilutalon peilisalissa. Syksyllä alkaneiden tanssiryhmien harjoitukset jatkuvat 25.2. saakka, 

ryhmiin ei voi enää ilmoittautua. Ohjaajina Salla Valo, Salla-Maria Kuoppala ja Selina Puusaari.  

Kuntonyrkkeily 

Keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 Urheilutalon tatamilla nuorille ja aikuisille. Vuoro on maksuton! Ohjaajana Niiles 

West. Lisätiedot puh. 040 413 4424. 

Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta 

Ammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin klo 17.30-19.30 urheilutalon juoksusuoran kuntosalin puoleisessa pää-

dyssä. Alle 10-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Alle 16-vuotiaille vuoro on maksuton. Aikuisilta 5 € kerta tai 

50 € kevätkausi sisältäen ilmapistoolin/ilmakiväärin käytön, kohtuullisen määrän panoksia ja tauluja sekä ohjauk-

sen. Vetäjänä Tuula Nenonen. 

Senioreiden kuntojumppa 

Erilaisia senioreille sopivia liikuntaharjoituksia urheilutalon tatamilla Leena Känsäkankaan opastuksella torstaisin 

klo 10-11. Osallistumismaksu 3 € kerta. Osallistumisesta pidetään kirjaa ja käynneistä laskutetaan osallistumis-

kertojen mukaan kauden päätyttyä. 

Ikääntyvien vesijumppa 

Vesijumppa ikääntyville tiistaisin klo 12.15-12.50 Vetelin uimahallilla. Jumpasta peritään ainoastaan uintimaksu. 

Lisätietoja liikuntakeskus/uimahalli puh. 050 579 0176. 

KAUKALOVUOROT 2022 

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    

Iltavuorot  

- ma - pe    klo 16.30 - 19.00   luistelu 

- ma - pe    klo 19.00 - 22.00   jääkiekko 

Seuraamme tilannetta ja AVI:n suosituksia, joten olosuhteet voivat muuttua nopeastikin. Voit varmistaa tilanteen 

kysymällä kirjastosta numerosta 050 346 5466, sähköpostitse kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi, tai kurkkaamalla 

kirjaston kotisivuja tai sosiaalista mediaa. 

https://korona.soite.fi/
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Kerhotoiminta 

Seuraamme AVI:n ja Soiten alueellisia koronasuosituksia harrastustoimintaa järjestettäessä. 

Tiedotamme tarkemmin osoitteessa kaustinen.4h.fi ja yhdistyksemme sosiaalisissa medioissa. 

Kaustisen 4H-yritykset 

Haluatko tukea nuoria yrittäjiä? Tilaa palvelu nuorelta 4H-yrittäjältä! 

Piha Kuntoon on uusi vuonna 2021 perustettu nuoren miehen 4H-Yritys joka tarjoaa 

apua pihojen siivoukseen, lumenluontiin ja muihin pihahommiin. Yritys toimii Kaustisen, Teerijärven ja 

Vetelin alueella. 

Yhteydenotot: Väinö Viiperi / Piha Kuntoon, 045-6953511 / kuntoonpiha@gmail.com 

Voit ottaa yhteyttä myös Facebookin kautta: Piha Kuntoon 

Mv Palvelut on uusi vuonna 2021 perustettu nuoren miehen 4H-Yritys joka tarjoaa apua siivoukseen, 

lastenhoitoon ja lisäksi yritys myös leipoo tilauksesta. Yritys toimii Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin alu-

eella. 

Yhteydenotot: Martti Viiperi / Mv Palvelut, 045-2182328 / palvelutmv@gmail.com 

Voit ottaa yhteyttä myös Facebookin kautta: Mv Palvelut 

Kansainvälisyysprojekti 13-29-vuotiaille nuorille 

Kiinnostaako sinua kansainvälisyys ja nuorisovaihdot Suomessa tai ulkomailla? Oletko kiinnostunut yrittäjyydes-

tä tai oman 4H-yrityksen perustamisesta? Tule mukaan Kansainvälisyysprojektiin ja tähtää kohti omaa yritystä 

tai nuorisovaihtoa! 

Kansainvälisyysprojekti torstaisin klo 15.00-16.30 Keltaisella talolla (Pelimannintie 4).Tarjolla kahvia ja pientä 

purtavaa. Ilmainen, eikä vaadi erillistä ilmoittautumista. Tulethan paikalle vain terveenä! 

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

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! 

LIIKUNTAKAMPANJAT 

Hiihtokampanja                                                                                                                   

Kampanja toteutetaan 1.1.-31.3. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri Kaustista 

oleviin kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat kunnantoimiston aulassa olevalta pöy-

dältä tai tulostamalla kunnan kotisivuilta (kuntainfo/lomakkeet). Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia 

kestävä liikuntasuoritus. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. 

Palauta suorituskorttisi kunnantalolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon huhtikuun puoliväliin mennessä. 

Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julki-

sessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat. 

KINO KANSANTAITEENKESKUS 

Elokuvatoiminta alkaa helmikuun alussa. Seuraa ilmoittelua kunnan elokuvasivulta osoitteesta https://

kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/.  

Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta: Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää,  

puh. 040 516 8404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi 

https://kaustinen.4h.fi/
https://www.facebook.com/groups/1124026604358504/user/100075425165852
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075489872920
https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kansainvalisyys/
https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/
https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/
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LUNTA TULI JA LADUT OVAT HUIPPUKUNNOSSA, 

NYT KAIKKI LADUILLE, SIELLÄ ON TILAA LIIKKUA!  

 

Ohjeet KORONAN ehkäisemiseksi KP-V:n  toiminnassa on 

päivitetty ja ne löytyvät seuran kotisivuilta veikot.kaustinen.fi. 

Tutustu ohjeisiin ennen toimintaan osallistumista. Ohjeita 

noudattamalla varmistamme kaikille mahdollisimman turvalli-

sen ympäristön harrastaa.  

 

Hiihtokoulu aloittaa ma 17.1.2022 klo 18.30 ja Hopeasompahiihdot ke 12.1.2022. Hiihtokoulussa on kolme 

ryhmää: alle kouluikäiset, 1-4 luokkalaiset ja aktiivit/kilpailijat. Ryhmiä muokataan tarvittaessa sen mukaan, mi-

ten tulee osallistujia. Hopeasompahiihtojen ja hiihtokoulun osallistumismaksu on 30 €, sisältäen mm. hiihdon 

opetuksen ja tavoitepalkinnon. Ilmoittautumiset sekä hiihtokouluun että Hopeasompahiihtoihin seuran kotisivujen 

kautta, siellä myös lisäohjeita. 

Ohjatut jumpat jatkuvat normaalin ohjelman mukaan viikolla 2. Tiistai klo 18.00 kahvis, keskiviikko klo 19.30-

20.15 Venyttely ja torstai klo 18.00 vuoroviikoin tanssillinen-/kuntojumppa. Jumpan kertamaksu 6 €, kausi-

maksu jäsenille 55 € (+ jäsenmaksu 10€). Venyttely on kaikille maksuton. 

Pelit ja turnaukset pelataan toistaiseksi tyhjille katsomoille. Pelejä pyritään kuvaamaan mahdollisimman paljon 

seuran Youtube-kanavalle.  

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.  

Kaustisen Pohjan-Veikot seuravastaava/toimisto: 040 522 8977 

sähköposti: veikot@kp-v.fi, kotisivut: veikot.kaustinen.fi 

 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elin-

voimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja mo-

nipuolista yhteistyöverkostoa. 

Kaustisen seutukunnan yritysrekisteri on vaihtunut. Tarkista tietosi! 

Kaustisen seutukunta on vaihtanut alueellisen yritysrekisterinsä palveluntarjoajaa. Uudessa 

rekisterissä alueen yrityksien on helpompi päivittää ja muokata omat tietonsa yrityksessä 

kulloinkin tarjolla olevia palveluita paremmin vastaaviksi. Toimi nyt seuraavasti: 

1. Käy tutustumassa rekisteriin ja oman yrityksesi tietoihin osoitteessa: https://kaustisenseutu.yrityshakemistot.fi/ 

2. Mikäli muutettavaa, tee tietojen muutospyyntö oman yrityksesi palvelukuvauksen lopusta löytyvästä painik-

keesta ”Ilmoita yritystietojen muutoksesta”, ja toimitamme sinulle sähköpostiisi sähköisen lomakkeen, jonka avul-

la voit ilmoittaa meille haluamasi muutokset.  

3. Mikäli yrityksesi tietoja ei ole rekisterissä, mutta haluaisit ne rekisteriin, ota yhteyttä:  

 

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi 

Erkki Laide, yritysneuvoja: erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 

 

Kyytiin2 -hanke tiedottaa 

Iltakyyti on käynnissä taas joulutauon jälkeen.  Iltakyydillä pääset tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin asioi-

maan, harrastamaan, kyläilemään jne. edullisesti omalta kotiovelta noudettuna. Iltakyyti ajaa Kaustisen ja Vete-

lin alueella.  

https://kaustisenseutu.yrityshakemistot.fi/
mailto:jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi
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Iltakyydin hinnat ovat 4 €/matka, 6 €/menopaluu tai 15 €/kuuden matkan leimakortti.  

Varaa kyyti etukäteen Kulukuri.com -liikennepalvelusivustolta: https://kulukuri.com/joukkoliikenne/iltakyyti  

Lisätiedot: Tomas Luoma, Kyytiin2 -hanke, p. 040-142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi  

     

Oletko kiinnostunut kehittämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia seutukunnan alueella? 

KIERTHON 2.0 -hanke on osa Kaustisen seutukunnan toimintaa, jolla luodaan uusiutuvan energian ekosystee-

mejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta. Hankkeessa tehdään selvitystyötä alueellisesta uusiutuvan 

energian, erityisesti biokaasun ja/tai sen johdannaisten, kysynnästä ja kehittymisestä tuottaen edellytyksiä ja 

toimintamalleja uusiutuvan energian tuotannon laajamittaiseen käynnistymiseen Kaustisen seutukunnassa. Tä-

mä lisää alueen elinvoimaisuutta, ja edistää Seutukunnan alueen bio- ja kiertotaloutta nykyisiin ja tulevaisuuden 

tarpeisiin vastaten. 

Tavoitteena on luoda alueelle paikallinen uusiutuvan energian ekosysteemi, jossa kysyntä ja tuotanto kohtaavat. 

Teemaryhmien laaja-alainen ja monipuolinen osallistujajoukko takaa yhtäläiset mahdollisuudet olla mukana ke-

hittämässä ja hyödyntämässä uusiutuvan energian markkinoita.  

Ilmoittaudu teemaryhmätyöskentelyyn osoitteessa www.kierthon2.fi ja tule mukaan kehittämään Kaustisen seu-

dun uusiutuvan energian markkinaverkostoa! 

Lisätietoja: 

Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, p. 040-4806162, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi 

Perjantai 28.1. 

18.00 Kamarimusiikkiviikon ja taidenäyttelyn avajaiset, Kalliosali, Kansantaiteenkeskus 

Vuoden kuvataiteilija Kaj Lindgårdin puuveistosten näyttely sekä Rebecka Sofia Ahvenniemen ääniteos 

WINDS. 

Vapaa pääsy 

19.00 Musiikkilukion ilta, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Perinteinen musiikkilukiolaisten konsertti täynnä nuoruuden intoa ja taitoa! 

Liput 15/10 € (+ 2,5 €/lippu sekä toimitusmaksu alk. 1 €) 

Lauantai 29.1. 

 14.00 Lastenkonsertti, Pelimannitalo 

  Eläinten karnevaali 

   Saint-Saëns 

  Lapset ilmaiseksi, aikuiset 10 € 

 16.00 Yksin-Yhdessä, Pelimannitalo 

  Vuoden nuori taiteilija Otto Kentala, kitara  

   Sauguet, Vivier, Tansman, Vasks, Rodrigo. 

  Liput 20/15 € 

  Konsertti sekä konsertin jälkeinen juustopaistiateria 35/30 € 

  Aterian ohessa juttelutuokio illan solistin ja taiteellisen johtajan Kaija Saariketun kanssa.  

  Osallistujamäärä rajoitettu. 

Sunnuntai 30.1. 

 15.00 Toivo – Timo Alakotila yhdessä ystävineen, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

  Timo Alakotila, piano & harmooni 

Siiri Virkkala, viulu 

Alina Järvelä, viulu 

Mauno Järvelä, alttoviulu 

Janne Virkkala, sello 

Oskari Hanhikoski, kontrabasso 

 Liput 24/19 € 

 

https://kulukuri.com/joukkoliikenne/iltakyyti
mailto:tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
http://www.kierthon2.fi/
mailto:salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi
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Maanantai 31.1. - Tiistai 1.2. 

Musiikki kiertää 

Koulukonsertit 

 Kamarimusiikkia eri puolilla Kaustista.  

Tiistai 1.2. 

19.00 Tapaa taiteilija, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Rebecka Sofia Ahvenniemen videoteos “An Anarchist´s Love Letter to a Conservative” 

Vapaa pääsy 

 19.30 Tapaa taiteilija, Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus 

Viikon säveltäjävieraan, Rebecka Sofia Ahvenniemen kanssa keskustelemassa säveltäjä Kimmo Hakola ja 

Kaija Saarikettu. Vapaa pääsy 

Keskiviikko 2.2. 

18.15 Konsertti-intro, Kalliosali, Kansantaiteenkeskus 

Mukana illan muusikot ja Osmo Tapio Räihälä 

19.00 Kaksin-Yhdessä, Kalliosali, Kansantaiteenkeskus 

Maria Puusaari, viulu,  

Sonja Fräki, piano 

 Stravinsky, Räihälä, Lutoslawski, Zwilich, Adams. 

Liput 24/19 € 

Torstai 3.2. 

18.30 Lumo, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Piia Komsi, sopraano ja sello 

Maria Puusaari, viulu 

Kaija Saarikettu, viulu 

Mauno Järvelä, alttoviulu 

Ulla Lampela, sello 

Sonja Fräki, piano 

Kimmo Hakola, piano 

 Ahvenniemi, Saarikettu, Hofmann, Hakola 

Liput 24/19 € 

HUOM! Yhteislippu illan konsertteihin 35/30 € 

19.30 Tapaa taiteilija teen ja viinin äärellä, Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus 

Mukana vuoden kuvataiteilija Kaj Lindgård kertomassa työstään. 

Vapaa pääsy 

21.00 Iltamusiikki – Bachia kynttilänvalossa, 21.00 Kaustisen kirkko  

Kreeta-Maria Kentala, barokkiviulu 

Tea Polso, cembalo 

Liput 24/19 € 

HUOM! Yhteislippu illan molempiin konsertteihin 35/30 € 

Perjantai 4.2. 

19.00 Kallio soi! Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri 

Tuomas Hannikainen, kapellimestari 

Solistit: Peter Herresthal, viulu ja Mats Holmqvist, lausunta 

 Nordgren, Mazzoli, Sibelius 

Liput 26/21 € 

Lauantai 5.2. 

18.00 Talkookonsertti – Kaikki yhdessä, Hotelli Kaustinen 

Kavalkadikonsertin irrottelussa mukana viikon taiteilijoita ja kaustislaisia muusikoita ja laulajia. Ohjelman 

suunnittelijoina Mauno Järvelä, Maria Pulakka, Kaija Saarikettu ja Siiri Virkkala. 

Liput 24/19 € 

Tarkista mahdolliset koronan aiheuttamat ohjelmamuutokset osoitteessa 

http://kamarimusiikkiviikko.net/ 

http://kamarimusiikkiviikko.net/
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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 helmikuussa 2022.  

Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi   

Tulevat aineisto- ja jakelupäivät 

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

keuden muuttaa aikataulua, mikäli tiedotettavat asiat sitä vaativat. Myöhästyneenä toimitetut aineistot siirtyvät 

seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

Kuukausi   Aineisto   Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin 

Tammikuu   ti 11.1.2022 klo 15 ke 19.1.2022 

Helmikuu   ti 8.2.2022 klo 15 ke 16.2.2022 

Maaliskuu   ti 8.3.2022 klo 15 ke 16.3.2022 

Huhtikuu   ti 5.4.2022 klo 15 ke 13.4.2022 

Toukokuu   ti 3.5.2022 klo 15 ke 11.5.2022 

Kesäkuu   ti 7.6.2022 klo 15 ke 15.6.2022 

Heinäkuussa kuntatiedote ei ilmesty. 

Elokuu    ti 9.8.2022 klo 15 ke 17.8.2022 

Syyskuu   ti 6.9.2022 klo 15 ke 14.9.2022 

Lokakuu   ti 4.10.2022 klo 15 ke 12.10.2022 

Marraskuu   ti 8.11.2022 klo 15 ke 16.11.2022 

Joulukuu   ma 5.12.2022 klo 15 ke 14.12.2022 – Huom! Aineistopäivä maanantaina. 

 


