
   

      

     

Posti lakkauttaa postilokerot 16.5.2022 alkaen, jolloin kunnan posti tulee käyntiosoitteella Kappelintie 13, 69600 

KAUSTINEN. 

Laskut kunnalle toimitetaan e-laskuina seuraavasti: 

 OVT-tunnus: 003701789816 

 Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 

 Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6 

tai paperilaskuina osoitteella: 

 Kaustisen kunta, PL 897, 00074 CGI 

Laskussa tulee olla viitekohdassa mainittuna tilaajan nimi. (Osoitteeseen ei tule lähettää muuta kunnalle tarkoi-

tettua postia). 

Laskut voi lähettää myös sähköpostilla, jolloin osoite on: ostolaskut.fi(at)cgi.com.   Laskussa näkyvän osoitteen 

tulee silloin olla myös Kaustisen kunta, PL 897, 00074 CGI. 

Kunnanvirasto pidetään suljettuna ajalla 4.7.–7.8.2022. Päivystyksistä ilmoitetaan myöhemmin. 

Puhkion alueen asemakaavaehdotus kiinteistöllä 236-401-14-706 on nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa 

sekä kunnan kotisivuilla 27.4.2022–28.5.2022 välisen ajan. 

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kunnanhallitukselle osoitettuina nähtävänäoloaikana osoitteella 

Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi 

---- 

Ketun alueen asemakaavaehdotus kiinteistöillä 236-401-12-114 ja 236-401-12-115 on nähtävänä kunnan tekni-

sessä toimistossa sekä kunnan kotisivuilla 27.4.–28.5.2022 välisen ajan. 

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kunnanhallitukselle osoitettuina nähtävänäoloaikana osoitteella 

Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi 

Kaustisella 27.4.2022, Kunnanhallitus 

Kuihailujen ohjelmassa ainakin poniajelua, torimyyjiä, hälytysajoneuvot, karkkitykki, tarjouksia ym. 

Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtaa! 

mailto:ostolaskut.fi@cgi.com
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Kaustisen kunta on varannut vuoden 2022 talousarvioon määrärahan virallisen statuksen omaavien omaishoita-

jien tukemiseksi. Kaustisen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto koordinoi tuen jakamista omaishoitajille heidän 

fyysisen ja psyykkisen jaksamisensa tukemiseksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto etsiikin nyt paikallisia kaustislai-

sia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka tuottavat edellä mainittuun tarkoitukseen soveltuvia palveluita. Omaishoitajat tulevat 

saamaan kunnalta ”palvelusetelin”, jolla he voivat lunastaa mukaan ilmoittautuneilta yrityksiltä palveluita – nämä 

tuottamansa palvelut yrittäjät ja yritykset taas laskuttavat edelleen kunnalta. 

Jos olet kiinnostunut lähtemään vanhus- ja vammaisneuvoston yhteistyökumppaniksi ja palveluntuottajaksi tässä 

tärkeässä asiassa tai tarvitset asiasta lisätietoja, ota yhteyttä palveluneuvoja Meri Kemppiin 20.5.2022 mennes-

sä. Yhteydenotot ja ilmoittautumiset ensijaisesti sähköpostitse meri.kemppi@kaustinen.fi / 040 652 7692. Van-

hus- ja vammaisneuvosto tekee päätökset palveluntuottajaksi hyväksymisestä. 

Omaishoitajat puolestaan tulevat saamaan tarkemman ohjeistuksen tuen saamiseksi postitse touko-kesäkuun 

aikana. 

Kaustisen Asiointipiste on suljettuna kunnanviraston kesäsulun ajan 4.7.-7.8. Asiointipisteen postilaatikkoon voi 

kuitenkin jättää kesäsulun aikana postia Kelalle ja TE-toimistolle, postilaatikko tyhjennetään myös kesäsulun ai-

kana tavalliseen tapaan arkisin klo 9.00 paitsi viikolla 28 (11.7-17.7.), jolloin postilaatikkoa ei tyhjennetä. 

Huomioithan tämän erityisesti jättäessäsi Kelalle postia. 

 

Toukokuussa aloitetaan kaavakatujen vierusojien kunnostusojitus katuverkon sekä taajama-alueen kuivatuksen 

tehostamiseksi. Samalla parannetaan myös kevyenliikenteenväylien sekä viheralueiden kuivatusta. Hankkeen 

aikana tehdään myös Ylijoen sekä Lähdehaan kevyenliikenteenverkoston parannustöitä. 

Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019 ja se rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä. 

Yksityistielain 50 § ja 84 § mukaan tietä voidaan avustaa vain, jos 

 - tiellä on tiekunta 

 - tien tiedot Digiroadissa ovat ajantasaiset 

 - tiekunnan tiedot maanmittauslaitoksen rekisterissä ovat ajan tasalla 

Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Kaustisen kunnan alueella olevien pysyvää asu-

tusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon. Tekninen lautakunta päättää avustusten myöntämisestä vuosit-

taisten määrärahojen puitteissa ja hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaisesti. Vuonna 2022 jaettava avus-

tusrahamäärä on yhteensä 14 000 €, joka jaetaan avustusehtojen mukaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Avus-

tusta ei enää myönnetä ilman hakemusta. 

Avustushakemus tulee toimittaa 20.5.2022 klo 12.00 mennessä paperisena Kaustisen kuntaan osoitteeseen  

Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi  

Yksityistieavustusehdot sekä hakemuslomakkeen löydät kunnan verkkosivuilta. 

 

Kesän poistomyynti 

Tervetuloa kirjaston poistomyyntiin kesäkuussa! Myynti alkaa torstaina 9.6. ja aikaa tehdä löytöjä on aina heinä-

kuun alkuun asti.  

Satutunnit 

Kevään satutunnit järjestetään parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 9.15–10.00.  Toukokuun satutuntikerrat 

ovat 11.5. / 25.5.. Tervetuloa! 
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ULKOLIIKUNTAKAMPANJA 

Kaustisen seutukunnan kuntien ja Perhon yhteisen ulkoliikuntakampanjan tulokset on laskettu yhteen. Kampan-

jassa kisattiin kuntien kesken siitä, mikä kunta liikkuu eniten suhteessa väkilukuunsa. Tällä kertaa voiton pokkasi 

Halsua, jossa tulokseksi saatiin 75 min liikuntaa asukasta kohden. Halsuan suuntaan lähti samalla historian en-

simmäistä kertaa jaettu liikuntakampanjoiden kiertopokaali, josta kunnat tulevat jatkossa käymään kovaa taiste-

lua. 

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin pääpalkintona 200 €:n lahjakortti Intersport-liikkeeseen ja 

onnetar suosi tällä kertaa perholaista Mirjaa.  

Tulokset: 

1. Halsua 75 min/asukas (44 osallistujaa)  2. Lestijärvi 71 min (28 osallistujaa) 

3. Perho 33 min (52 osallistujaa)   4. Veteli 28 min   51 osallistujaa) 

5.  Toholampi 22 min (30 osallistujaa)  6. Kaustinen 11 min (30 osallistujaa) 

 

PIIRUSTUSKILPAILU 2022 

Kaustisen seutukunnan ja Perhon kuntien välisessä piirustuskilpailussa palkitut: 

1.–3. lk    4.–6. lk    Yläkoulu            

1. Disa Jylhä    1. Aava Kainu   1. Sofia Kanniainen, Perho 

2. Kaarlo Humalajoki  2. Inka Niemi               2. Riina Myllymäki, Kaustinen 

3. Nimma Tuominiemi  3. Antton Peteri               3. Noora Widjeskog, Kaustinen 

VESIVÄRIMAALAUSKURSSI 

Kaustisen Urheilutalolla la 18.6. 2022 klo 10–14. Kurssi on tarkoitettu 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille. 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin maalaustekniikoihin ja välineiden käyttöön. Tarkoitus on antaa luovuuden kukkia.  

Nautimme tekemisestä, veden ja värin leikistä paperilla. Kurssinvetäjänä on akvarellisti Raila Paavola. Ota eväät 

mukaan! Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen aija.jarvenpaa@kaustinen.fi. Kurssimaksu 15 € kerätään 

urheilutalolla kurssin alussa. 

Lukupiiri 

Tervetuloa kevään viimeiseen lukupiiriin 30.5. klo 18. Kahvitarjoilu! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kausti-

nen.kirjasto@kaustinen.fi / 050 346 5466. 

Toukokuun lukupiirikirjana on Paula Havasteen Kymmenen onnen Anna. Voit noutaa kuukauden lukupiirikirjan 

asiakaspalvelusta ja lainata omalle kortillesi. 

Helatorstai 

Kirjasto sulkeutuu keskiviikkona 25.5 klo 16. Helatorstain 26.5. kirjasto on suljettu. Omatoimiaika on käytössä 

molempina päivinä normaalisti klo 7-22. 

Kesän aukioloajat 1.6.–31.8. 

− ma-ke 12-18 

− to 9-16 

− pe 12-16 

− Omatoimiaika päivittäin klo 7-22 

Koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä kirjastossa 

Suosittelemme edelleen käyttämään maskia asioidessasi kirjastossa. Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta. 

Kirjastossa on tarjolla käsidesiä ja käsienpesupiste. Tulethan paikalle vain, jos sinulla ei ole hengitystieoireita. 

Omatoimikirjasto on käytössä, joten voit asioida myös silloin, mikäli sinulla on omatoimisopimus. Tutustu myös 

kirjaston kirjakassipalveluun. 

Pelikoneet ja Playstation ovat jälleen käytettävissä. 

Huom! Korona sekä kunta-alan ammattiliittojen voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto voivat muuttaa kir-

jaston aukioloaikoja sekä tapahtumien järjestämistä äkillisesti. Voit varmistaa tilanteen kysymällä kirjastosta nu-

merosta 050 346 5466 tai kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi, tai kurkkaamalla kirjaston kotisivuja tai sosiaalista 

mediaa. 



4  

KESÄN TULIJAISET URHEILUTALON YLÄAULASSA TO 19.5 KLO 17.30 

Nuortenilta kaikenikäiselle nuorisolle - tule mukaan ottamaan kesä vastaan yhdessä!  

Tarjolla kahvia ja iltapalaa. Pelaillaan, oleskellaan ja jututetaan vieraita. 

Illan aikana nuokassa vierailevat: 

− Korumies Arvi 

− Riku Rinne 

− musiikkilukiolta tanssiorkesteri Capri 

Tästä tilaisuudesta saat riparimerkinnän jos olet paikalla klo 18-19 välisen ajan. 

Tapahtuman järjestävät Kaustisen kunnan nuorisotoimi, Kaustisen 4H ja Kaustisen ja Ullavan seurakunta. 

KESÄN PÄIVÄLEIRIT ALAKOULUIKÄISILLE  

I Heppaleiri 10-13 -vuotiaille Nikulan raviradalla 20.-23.6. klo 12.30-15.30 

Leirin aikana tutustutaan hevosten päivittäiseen hoitoon, ruokintaan ja varusteisiin. Viikon aikana järjestetään 

myös hevosiin liittyviä kisoja. 

II Uintia ja muuta mukavaa tekemistä 27.6-1.7. Urheilutalolla klo 9-15   

Tämän viikon aiheena on uiminen. Lähdemme joka päivä klo 9.00 Vetelin uimahallille, jonka jälkeen osallistujille 

tarjotaan ruoka. Iltapäivällä leikitään, pelataan erilaisia pelejä sisällä ja ulkona sekä puuhaillaan Urheilutalolla ja 

sen ympäristössä. Tällä leirillä osallistujan on sitouduttava olemaan toiminnassa mukana koko viikon ajan, sillä 

tarkoituksena on, että lapsi suorittaa leirin aikana Suomen Hengenpelastusliiton määrittelemän alkeismerkin. 

Alkeismerkin jo suorittaneet lapset uivat ison altaan puolella aikuisen valvonnassa. 

III Kokkaillen kesään 4.-8.7 Urheilutalolla klo 9–15  

Viikon aiheena on ruuanlaitto. Päiväleirin aikana valmistamme osallistujien kanssa yhdessä aamupalan sekä 

ruuan. Iltapäivisin ohjelmassa mm. pelaamista, askartelua ja retki laavulle sekä keskiviikkona lähdemme Tastu-

lan leirintäalueelle uimaan (Tastulaan on kuljetus järjestäjän toimesta). 

Leireille mahtuu mukaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kuljetuksista huolehtivat vanhemmat.  

Osallistumismaksu 30 €/viikko/lapsi. Maksu sisältää ohjelman, ruuat ja vakuutuksen. Päiväleiri järjestetään, mi-

käli osallistujia on vähintään 15. Lasku lähetetään ilmoittautumiskaavakkeessa olevaan osoitteeseen leirin pää-

tyttyä.   

Leireille Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislinkit aukeavat netissä ma 16.5 klo 10. Linkit löytyvät kunnan nettisivuil-

ta lomakkeet-kohdasta tai 4H-yhdistyksen kesä 2022 -sivuilta. Tätä ennen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. 

Huomioitavaa!    Lapselle päivittäin mukaan sekä ulko- että sisäliikuntavarusteet.  

Päiväleiritoiminnan järjestävät Kaustisen kunnan vapaa-aikatoimi ja Kaustisen 4H-yhdistys. 

KESÄJOOGA  

Yinjoogaa maanantaisin 2.5.-4.7. klo 19.15-20.45. pidetään pääasiassa ulkona urheilukentällä kuntoportaiden 

puoleisessa päädyssä. Mikäli sää on alle +15 tai sateinen, siirrytään joogaamaan Urheilutalon isoon saliin. Pu-

keudu tunnille lämpimästi, sillä salin ilmastointi tekee tilasta viileän.  

Ei ilmoittautumista! Osallistumismaksu 5 €/kerta. Tervetuloa mukaan!   

LIONS CLUBIN OMISTAMALLE ROSKAKALLION LAAVULLE RETKEILEVÄT HUOMIO!  

Urheilukentän ja hiekkakentän välissä olevassa katoksessa on pilkottuja puita, joita voi viedä mukanaan laavulle 

makkaranpaistoa varten. Palauta katoksessa oleva puunkantokassi paikoilleen laavuretken jälkeen. 

Älä sytytä nuotiota palovaroituksen ollessa voimassa ja huolehdi omalta osaltasi laavun siisteydestä. 

URHEILUTALON KESÄAIKA 

Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Urhei-

lutalon normaaliin kesäaikaiseen käyttöön siirrytään koulujen päätyttyä 6.6. alkaen. Mikäli haluat varata tiloja 

kesän aikana, ota yhteyttä KP-V:n toimistoon: p. 040 522 8977 tai veikot@kp-v.fi. 
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Avainten palauttaminen  

Muista palauttaa urheilutalon avaimet kesän ajaksi, jotta syksyllä salivuoron saaneet pääsevät käyttämään va-

raamiaan tiloja. 

Salivuorojen varaaminen 

Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata Urheilutalolta vuoron lukuvuodeksi kerrallaan. 

Hakemus tehdään kirjallisena elokuun 15. päivään mennessä. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 30.4. Varauslomake 

löytyy kunnan nettisivuilta lomakkeet-kohdasta.  

Varauslomake palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai 

Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuoreen merkintä: "Liikuntavuorojen varaus". 

KINO KANSANTAITEENKESKUS 

Elokuvatoiminta on siirtynyt kesätauolle. Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta! Syyskausi alkaa su 11.9. Seuraa 

ilmoittelua kunnan elokuvasivulta, kuntatiedotteista ja Perhonjokilaakso-lehdestä.  

SUUNNISTUS 

Perhonjokilaakson iltarastit joka tiistai. Seuraavat rastit: 10.5. Halsua, 17.5. Perho,  

24.5. Kaustinen, 31.5. Veteli ja 7.6. Teerijärvi. Yhteisharjoitukset maanantaisin klo 18.30. 

JALKAPALLO 

Joukkue 

(synt.vuosi) 

Harjoitukset Yhteyshenkilö 

Tytöt 2014–2015  ti 17.00-18.30   Kiia Lemmetti 040 185 9049  

Pojat 2014–2015  ti 18.30-19.30 ja su 15.30-16.30 Maria Puronaho 040 865 1526  

Pojat 2012–2013  ke 17.00-18.30 ja su 11.30-13.00   2012: Jukka Järvelä 0400 868 255 

2013: Kristiina Koivusalo 040 727 4070 

Tytöt 2011–2013  ti 17.00-18.30  2011: Päivi Westerholm 040 733 3222 

2012-2013: Antti Vintturi 040 719 1917  

Pojat 2010–2011  ti 18.30-20.00, to 17.30-19.00 ja su 16.30-18.00  2010: Jaana Pekkarinen 044 302 8360  

2011: Maria Puronaho 040 865 1526  

Pojat 2008–2009  ma 17.30-19.00, to 18.30-19.30 ja su  18.00-19.30 Jarno Lyytikäinen, 050 579 1154 

Tytöt 2009–2010  ke 17.00-18.30 ja su 16.30-18.00  Jukka Honkonen, 0400 761 741 

Pojat 2007 ma 17.30-19.00 ja su 18.00-19.30  Pekka Puumala 040 550 0874 

2016 SYNTYNEIDEN JOUKKUE ALKAA KESÄKUUSSA. Joukkoon halutaan vielä lisää apuavalmentajia, 

huoltajia, joukkueenjohtaja… Ilmoittaudu soittamalla toimistolle tai voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa: 

https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/47830/haluatko-aloittaa-jalkapallojoukkueen-2016-2017-syntyneille. Toimihen-

kilöiden kanssa kokoonnumme ennen aloitusta, katsomme sopivan aloitusajan ja teemme yhdessä suunnitelmat 

joukkueen aloitukseen.  

Kun aloitusajankohta on selvillä, siitä ilmoitetaan seuran kotisivuilla veikot.kaustinen.fi.  

YLEISURHEILU 

Maantiejuoksut  ”Soitinverstaalla” (Ullavantie 4, paloaseman takana) keskiviikkoisin kello 19.00. Sarjat viisivuoti-

aista alkaen, matkat 100 metristä lähtien isoimpien juostessa 2 km. Jokaiselle osallistujalle pieni palkinto! Kelien 

salliessa siirrytään juoksemaan maastoon. Lisätietoja Vesa Peltoniemi 0400 733 331 ja Pasi Pesola 044 5479 

592 

URHEILUTALON AVANTEN PALAUTUS JA KESÄN VUOROT 

Urheilutalon talvikausi päättyy huhtikuun lopussa ja vakiovuorot päättyvät. Kaikkien tulee kauden päättyessä 

palauttaa avaimet KP-V:n toimistoon. Kevään ja kesän osalta vuoroja voi kysellä toimistolta.  

TERVETULOA TALKOOLAISEKSI! 

Meillä on tänäkin vuonna tulossa tapahtumia, joissa tarvitaan tekijöitä erilaisiin tehtäviin. On makkaranpaistoa, 

kahviohommia, rakentamista ja muita ennakkovalmistelua, ruokahuoltoa, kilpailujärjestelyjä… Seuraava iso 

ponnistus on Moukarikarnevaalit 30.6.–3.7. Karnevaaleilla kaikkien talkoolaisten kesken arvotaan erilaisia pal-
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Leiripäivät Keltaisella talolla, Järvelän koululla ja Puumalan koululla  

Leiripäivät 6.-23.6. klo 10–14 alla mainituissa paikoissa. Leiripäiviin otetaan omat eväät mu-

kaan. Leiripäiviä ohjaa aina kaksi nuorta kerrallaan. Keltaisella talolla on teemaviikot, Järve-

lässä ja Puumalassa teemat vaihtelevat päivän mukaan. Leiripäivät ovat osallistujille ilmai-

sia, mutta vaativat ilmoittautumisen 4H:n nettisivujen kautta (Kesä 2022 | Kaustisen 4H-

yhdistys).  

Keltaisella talolla teemoina 6.-10.6. leivonta, ohjaajina Aada ja Tuuli, 13.-17.6. kädentaidot/askartelu, ohjaajina 

Anni ja Hilda ja 20.-23.6. jalkapallo, ohjaajina Alpi ja Roni. 

Järvelässä 6.-14.6. ohjaajina Vilma ja Veena ja 15.-23.6. ohjaajina Hilma ja Ella. 

Puumalassa 6.–23.6. ohjaajina Ida ja Milla. 

Kesäkerhotoiminta  

Kesäkerhot ovat kaikille avointa kerhotoimintaa. Ne kokoontuvat 1–2 kertaa viikossa alla olevissa paikoissa. Ke-

säkerhoissa pelataan, leikitään, retkeillään, kokkaillaan, askarrellaan ym. osallistujien toiveiden mukaan. Kerho-

jen ohjaa kaksi nuorta / paikka. Kerhotoiminnan tarkemmat aikataulut ja tiedot tulevat nettisivuille heti niiden var-

mistuttua.  

Köyhäjoella tiistaisin ja torstaisin vko 24 alkaen. Ohjaajina Tianna ja Aina.  

Salonkylässä viikosta 26 alkaen kerran viikosta ohjaajina Pihla ja Ida.  

Koko perheen luontopolkutapahtuma Kortjärven luontopolulla lauantaina 11.6.2022 klo 11–14. Omatoimista 

puuhailua luontopolun yhteydessä olevilla tehtävärasteilla. Yhteistyössä Kaustisen, Vetelin ja Botnia 4H-

yhdistykset  

Seikkailuleiri Emetin kauniissa maisemissa yli 9-vuotiaille 4H-jäsenille 28.-30.6.2022  

Leiri alkaa tiistaina klo 10.00 ja päättyy torstaina klo 16.00, paikkana toimii Emetinjärven rannalla oleva paviljonki 

maastoineen, osoitteessa Kansanpuistontie 275. Ohjelmassa mm. uintia, pakohuone, metsäseikkailu, leirikisa, 

tehtävärata, askartelua, mukavaa yhdessäoloa ja vapaa-aikaa. Yöpyminen teltoissa (omat teltat), leirikioski.  

Leirikielinä toimii ainakin suomi ja ruotsi (suomella pärjää vallan hyvin).  

Ilmoittautuminen:19.6. mennessä botnia.fs4h.fi -sivun kautta hinta: 60 € + 4H-jäsenyys.  

Leirin toteuttavat yhteistyössä Botnia, Larsmo-Pedersöde, Kaustisen ja Vetelin 4H-yhdistykset  

kintoja! Ilmoittaudu talkoolaiseksi seuran kotisivujen kautta https://veikot.kaustinen.fi/lomakkeet/3075/

talkoolaiseksi-moukarikarnevaaleille 

Kaustisen Pohjan-Veikot, 040 522 8977, veikot@kp-v.fi 

 

Kansanmusiikkiyhtye Tallarin kevään viimeisessä kausikonsertissa torstaina 19.5. vierailevana solistina on Jani 

Klemola. Konsertissa päästään tutustumaan niin maanläheisen laulaja-lauluntekijän syvempiin musiikillisiin juu-

riin kuin hänen omaan tuotantoonsa Tallari-sovituksina. 

Suuri yleisö tuntee Klemolan Voice of Finland -poplaulukilpailumenestyjänä, mutta hänen sukujuurensa johtavat 

muun muassa pelimannimusiikin suurhahmoon Friiti Ojalaan, jonka jälkeläisten musiikillinen monipuolisuus yltää 

mestaripelimanni Aila Rauhalan työstä Perhonjokilaakson kanteleperinteen parissa aina Lauri Ojalan trumpetti-

taituruuteen. 

Konsertissa Klemola tulkitsee Tallarin kanssa erityisesti kotipaikkakuntansa Vetelin kansanlauluja. Heikki Laiti-

nen tallensi 1980-luvulla niitä lähes sadan kappaleen verran Elli Koittolalta, lisäksi lauluja löytyi Anna Palosaa-

ren, Rauha Ojalan, Signe Ojalan ja Lilja Björkbackan ohjelmistosta. Lisäksi kuullaan Jani Klemolan omaa tuotan-

toa ja kenties myös jokunen lainakappale eturivin artisteilta. 

Jani Klemola ja Tallari Pelimannitalossa torstaina 19.5. klo 19, liput 10/15 €.  

Konsertti lähetetään myös ilmaisena suoratoistona Tallarin Youtube-kanavalla. 
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50+ vuotisjuhla ja -näyttely 
Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa 

Konsertti Kaustinen-salissa sunnuntaina 15.5. klo 15 

Kahvitarjoilu juhlan väliajalla 

Näyttely Kallio-salissa 7.–15.5.  

Näyttelyn lomassa musiikkiesityksiä 

Näyttelyn aukioloajat ja musisoijat: 

la 7.5. klo 15 – 17 Harmonikkakurssilaiset klo 15.30-6.30 

ma 9.5. klo 17 – 20 Soiton ja laulun opiskelijat klo 18-19 

ti 10.5. klo 17 – 20 Aapintuvan pelimannit klo 19-20 

ke 11.5. klo 17 – 20 Näppärit klo 18-19 

to 12.5. klo 13 – 20 Soiton ja laulun opiskelijat klo 18-19 

pe 13.5. klo 11 – 14 - 

la 14.5. klo 11 – 17 Ottosten kansantanssikonsertti Kaustinen-salissa klo 13 ja 15 

su 15.5.  klo 14 - 19 - 

 Kahvila Konserttiina palvelee näyttelyn aukioloaikoina (Huom! 12.5. klo 17-20) 

Sisustuskurssin avoimet ovet Perhon vanhassa apteekintalossa (Vanhainkodintie 13, Perho)   

ma 9.5. klo 16-20, pe 13.5. klo 16-20, ke 11.5. klo 16-20, la 14.5. klo 10-14  

Keski-Pohjanmaan konservatorio tarjoaa opetusta lukuisissa klassisen musiikin, kansan-

musiikin ja rytmimusiikin instrumenteissa. Tavoitteellisesti etenevää opetusta annetaan 

yksilöopetuksena ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Jo harrastuksen alkuvai-

heessa tutustut uusiin kavereihin ja pääset musisoimaan yhdessä muiden kanssa. Opin-

tojen aikana pääset myös tutustumaan musiikin hahmotusaineisiin, säveltämiseen ja improvisointiin. 

Voit hakeutua musiikin perusopetuksen oppilaaksi keväisin, katso tarkemmat lisätiedot osoitteesta 

www.kpkonsa.fi - Hakuopas. Musiikkipolkusi alussa sinun ei tarvitse osata soittaa tai laulaa - tärkeintä on kiinnos-

tus ja oma innostuneisuus! Tervetuloa elämänmittaiselle matkalle musiikin kiehtovaan maailmaan! 

SOITINSOVELTUVUUSPÄIVÄ KAUSTISELLA ma 30.5. klo 16-18 yläkoulun musiikkiluokassa. 

Tule ja valitse omasi! 

Ilmoittaudu etukäteen 2.-25.5. kpkonsa.eepos.fi  

Katso Soitinesittelyvideot osoitteessa youtube.com/kpkonsa  

Kaustislainen siirtolaisuustieto talteen. 

Arviiti ry. toteuttaa siirtolaisuustiedon keräystä Kaustisella. Keräys on osa Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushanketta. Tavoit-

teenahan on 2022-2023 aikana kerätä, kopioida ja tallentaa Kaustiselta kaukosiirtolaisiksi lähteneiden ja sieltä palanneiden 

tarinoita, valokuvia, kirjeitä, kortteja ja muita muistoja yhteiseen talteen. Myös siirtolaisuus Ruotsiin on huomioitu. Perheiden 

ja sukujen edustajia, joilta siirtolaisuusmuistoja tai tietoja löytyy, on kutsuttu mukaan. 

Arviiti ry. on järjestänyt siirtolaisuusiltoja kyläyhdistysten kanssa jo Salonkylässä, Jylhässä, Puumalassa, Nikulassa, Vintturil-

la ja Köyhäjoella sekä Kirkonkylässä. Järvelän-Varilan- Virkkalan alueet ovat vielä vuorossa tiistaina 17.5.2022 klo 18.00 

Järvelän koululla. Siirtolaisuusillassa kaikki tieto kiinnostaa, sillä lähes jokaisesta Kaustisen suvusta on lähdetty ja myös tultu 

takaisin. 

Tervetuloa, vietetään viihtyisä ilta yhdessä! 

Lisätietoja ARVIITI RY/KERÄYSTOIMIKUNTA, Kauppi Virkkala, puh. 0400-165 045. 

http://www.kpkonsa.fi
https://kpkonsa.eepos.fi/
https://www.youtube.com/user/kpkonsa
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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 kesäkuussa 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 

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. 

− ravit 22.5 klo 13  

− peräkonttikirppis 14.5 klo 10-14 

Järjestämme jälleen Kaustinen Folk Music Festival -tapahtuman rakennustalkoita tulevana kesänä. Talkoita on 

useina iltoina ja tarvittaessa muinakin aikoina kesä-heinäkuun taitteessa. Tarjolla on paljon erilaisia tehtäviä ta-

varoiden kantamisesta pihatöihin. Talkooillasta saa vapaavalintaisen päivälipun sekä päälle tietysti törkiän hy-

vät nisukaffit. Tarkemmat tiedot ja hakulomake löytyvät osoitteesta Kaustinen.net/toihin-talkoisiin sivun alareu-

nasta, sekä paperisena Kansantaiteenkeskuksen aulasta.  

Lisätiedot: Jukka Virkkala 040 172 9566, tai sähköpostiosoitteesta talkoot@kaustinen.net. 

Festivaaliaikaisten työntekijöiden ja talkoolaisten haku on myös vielä avoinna. Lisätietoja ja hakulomakkeet 

sivulla Kaustinen.net/toihin-talkoisiin. 

Lisätiedot: Jukka Virkkala 040 172 9566, tai sähköpostiosoitteesta staff@kaustinen.net. 


