
   

      

     

Kunnanvirasto on suljettuna 4.7.–7.8.2022 henkilökunnan vuosilomien ajan. 

Puhelinpäivystykset kiireellisissä tapauksissa seuraavasti: 

Lomituspalvelut:   

Lomituspalvelujen päivystys toimii normaalisti. Soitettaessa ns. omalle johtavalle lomittajalle, puhelu kääntyy au-

tomaattisesti päivystäjälle. 

Tekniset palvelut 

− Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset työajan ulkopuolella puh. 050 478 1470 

− Kiinteistöpäivystys työajan ulkopuolella 24/7 puh. 050 598 8777 

Asuntotoimiston tavoittaa koko kesän puhelimitse: 

− Pasi 27.6.-1.7. ja 1.8. lähtien, puh. 040 525 1590 

− Vesa 26.6. saakka sekä 4.-29.7., puh. 040 550 9782 

Sivistyspalvelujen henkilöstö on tavattavissa 1.8. alkaen 

Huom! Kunnanviraston ollessa suljettuna henkilökohtainen tapaaminen kunnanvirastossa työskentelevien kans-

sa on sovittava puhelimitse etukäteen! Kokoustilat ovat poissa käytöstä remontin vuoksi ainakin 7.8.2022 saak-

ka. Kuulutukset ovat nähtävänä kotisivuilla. 

Kunnanviraston henkilökunta ja luottamushenkilöt toivottavat kaikille hyvää kesää! 

 

Kunnan postiosoite 16.5.2022 alkaen: Kappelintie 13, 69600 Kaustinen 

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. 

Paikallisyksiköiden yhdistämisen valmistelutyöstä on vuoden vaihteesta vastannut projektiryhmä, joka koostuu 

kaikkien kuuden paikallisyksikön vastuuhenkilöistä. Ryhmän tehtävänä on ollut tuoda yhteen kaikki tarvittava tie-

to alueen yksiköistä; hallinnosta, lomittajista ja asiakkaista ja johtaa valmistelua. Valmistelun pohjatyönä käyte-

tään Melan valtakunnallisen hankkeen ja organisaatiojohtamisen asiantuntijoita. 

Käytännön toimia uusien toimintatapojen muodostamiseksi pohditaan myös koko lomahallinnon voimin erilaisis-

sa työryhmissä kuten lomittajien työvuorosuunnitteluun, tilakäynteihin, asiakaspalveluun sekä palkka- ja henki-

löstötietojen käsittelyyn liittyen. 

Alueellinen organisoituminen 

Hallinnollinen keskus on Toholampi ja lisäksi on sovittu kaksi sivutoimipistettä Kalajoelle sekä Nivalaan. Tämän 

lisäksi selvitetään kunnilta, miten voidaan järjestää paikallinen asiointi asiakkaille sekä lomittajille kokouksia ym. 

varten. 

Organisoitumisesta on sovittu, että yksikössä muodostetaan kaksi aluetta: eteläinen ja pohjoinen. Lomittajien 

työvuorosuunnittelu toteutetaan tiimeissä. Tiimien tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku ja alueellinen tuntemus 

sekä välttää henkilöriippuvuus tilakäyntien ja poissaolojen sattuessa. 

Valmistelun tavoitteena on saada organisaatiomalli valmiiksi kesäkuun aikana, jotta Toholammin kunta voi perus-

taa tarvittavat virat ja toimet ennen kesälomakautta. Organisaatio olisi valmis myös henkilötasolla syyskuun aika-

na. 
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Kesän poistomyynti 

Kirjaston poistomyynti jatkuu heinäkuun alkuun, tervetuloa tekemään löytöjä! 

Kielikahvila / The Language Café 

Kielikahvila kokoontuu kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30–19.00 kesäkuun loppuun asti. Seuraavat 

tapaamiskerrat ovat 15.6. ja 29.6. Kielikahvila on ilmainen ja tarkoitus on opetella suomen kieltä leppoisasti kah-

vikupin äärellä. Kielikahvilaan ovat tervetulleita maahanmuuttajien lisäksi kaikki halukkaat. Vetäjänä toimii Mikko 

Harabacka. 

Language Café is meant for people learning Finnish. At the Language Café you can talk with other learners whi-

le enjoying a cup of coffee or tea. Mikko Harabacka functions as group leader. The Language Café takes place 

at the Kaustinen Library every other Wednesday at 17.30–19.00 on the following dates: 15.6. and 29.6. 

Language Café is completely free! Welcome! 

Kesän aukioloajat 1.6.–31.8. 

ma-ke 12–18   Omatoimiaika päivittäin 7–22 

to 9–16    Juhannusaattona 24.6. suljettu, omatoimi palvelee normaalisti klo 7–22. 

pe 12–16 

Yhteistoimintaryhmä 

Lomituspalvelujen eri osapuolten yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi paikallisyksikön toimialueelle peruste-

taan yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomituspalveluiden hallintohenki-

löstö, lomittajat ja Mela-asiamies sekä kunnanhallituksen edustaja. Alueen tuottajaliitot MTK Keski-Pohjanmaa 

ja MTK Keski-Pohjanmaa nimeävät maatalousyrittäjien edustajat ja Suomen Turkiseläinkasvattajien Liitto tur-

kisyrittäjien edustajan. Lomittajat valitsevat keskuudestaan lomittajien edustajat. Yhteistoimintaryhmän tehtävä-

nä on toimia lomituksen hallintohenkilöstön tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä käytännön kysy-

myksissä, seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspal-

velusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu. 

Sähköinen asiointi 

Sähköinen asiointi mahdollistaa monipaikkaisen toimintatavan ja turvaa sujuvan asioinnin. Yhteydenpidossa ja 

asioinnissa on jo nyt pitkälti siirrytty sähköiseen asiointiin. Jatkossa on mahdollista asioida sähköpostitse myös 

suojatun sähköpostin välityksellä. Lomitusnetin käyttö on myös lisääntynyt ja sen käyttöä tullaan asioinnissa li-

säämään. Lomitusnetissä tehdyt hakemukset vähentävät lisäselvityspyyntöjen määrää. Puhelinpalvelussa siirry-

tään keskitettyyn asiakaspalveluun ja tämän käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin lisää 

Tiedotus 

Tässä vaiheessa Toholammin yksikkö on tiedottanut kuntia yhteisessä tilaisuudessa Teamsin välityksellä. Pai-

kallisyksiköt ovat omissa yksiköissä voineet jakaa tietoa hallinnolle ja lomittajille sekä yhteistyötahoille. Liikkeen-

luovutukseen ja henkilötietojen siirtoon liittyen on asiat käsitelty YT-menettelyn mukaisesti kaikissa nykyisissä 

hallinnoivissa kunnissa. 

Myöhemmin järjestetään tilaisuuksia myös asiakkaille tiedotusta ja keskustelua varten. Myös lomituspalvelula-

kiin on tulossa muutoksia ja näistä muista eteen tulevista asioista kerromme tilanteen mukaan.  

Paikallisia tilaisuuksia järjestämme syksyn aikana eri paikkakunnilla eri osapuolille, jokainen oman yksikön puit-

teissa. 

Yhteistyöterveisin   

 Sanna Niemi   Carita Söderbacka  Hanna Nikupaavo 

 lomituspalvelujohtaja   vt. lomituspalvelupäällikkö lomatoimenjohtaja 

 Toholammin kunta  Kaustisen kunta   Kalajoen kaupunki 

 040 150 5220   050 318 0346   044 469 1253 

 Markus Rauma   Urpo Ävist   Tuija Naakka 

 lomituspalvelujohtaja  lomatoimenjohtaja  lomituspalvelupäällikkö 

 Nivalan kaupunki  Reisjärven kunta  Haapaveden kaupunki 

 040 344 7260   040 300 8225   044 759 1317 
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Kuntolaatikkopalkinnot 

Alukevään hiihtokampanjan palkitut: Elokuvalippuja Reijo Säppi ja Ritva Pollari sekä ostokortteja Anne Peltonie-

mi, Eero Salo, Jussi Kentala ja Anita Kinnunen. Palkinnot voi käydä noutamassa kunnantalolta sivistystoimistos-

ta. 

Kaustinen / Veteli pyöräilymaaottelu                                                                                                                                     

Tilanne 6.6.: Kaustislaiset olivat käyneet Vetelissä 357 kertaa ja veteliläiset Kaustisen urheilutalolla 422 kertaa. 

Kampanjakautta pidennettiin, joten pyörällä voit 30.9. klo 15.00 saakka ja suorituksia saa tehdä useampia samal-

le päivälle.                                                                                                                                                           

Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus pyöräilemään lähtiessäsi. Osallistujien kesken ar-

votaan ostokortteja ja elokuvalippuja. Nyt on korkea aika kaivaa polkupyörä varastosta ja suunnata pyörännokka 

kohti Veteliä ja liikuntakeskuksen seinustalla olevaa pyöräilyvihkoa. 

Arvomme palkinnon kuukausittain kampanjaan osallistuneiden kesken, huhtikuussa pyöräilleistä onni suosi Han-

nu Leppäniemeä ja toukokuussa Kalevi Luomalaa. Palkinnot voi käydä noutamassa kunnantalolta sivistystoimis-

tosta. 

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!   

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. Kurssin vetäjänä on akvarellisti Raila Paavola. Ota eväät 

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

urheilutalolla kurssin alussa. 

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 ke-

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

Urheilutalon tilojen varaaminen syksylle 2022 ja keväälle 2023 

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

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

Varauslomake löytyy kunnan nettisivuilta lomakkeet -kohdasta. Se palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, 

Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuo-

reen merkintä: "Liikuntavuorojen varaus". 

Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta:  

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 5168 404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi 

Kirjaston kesäsulku 

Kirjasto on 4.–31.7. pelkästään omatoimikäytössä.  

Toivomme omatoimiasiakkaiden palauttavan aineiston kirjaston automaatilla palautusluukun sijaan, jotta luukku 

ei täyttyisi liian nopeasti. Käythän tekemässä omatoimisopimuksen ajoissa, jotta voit käyttää kirjastoa myös hei-

näkuussa! 

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.  

Pelikoneet ja Playstation ovat jälleen käytettävissä. 

Korona sekä kunta-alan ammattiliittojen voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto voivat muuttaa kirjaston au-

kioloaikoja sekä tapahtumien järjestämistä äkillisesti. Voit varmistaa tilanteen kysymällä kirjastosta numerosta 

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

Perhonjokilaakson iltarastit joka tiistai vaihtuvin paikoin.  

JALKAPALLOA 2016-2017 SYNTYNEILLE 

Jalkapalloharjoitukset 2016-2017 syntyneille tytöille ja pojille alkavat keskiviikkona 8.6. klo 17.30-

18.30 Kaustisen urheilukentällä. Nyt myös 2016-2017 syntyneillä tytöillä ja pojilla on mahdollisuus aloittaa jalka-

pallon harrastaminen Kaustisella. Jalkapallo tarjoaa liikunnan ja yhdessä tekemisen riemua. 

Harjoituksissa tutustutaan jalkapalloon leikkien ja tietysti pelien kautta. Tavoitteena on sytyttää kipinä jalkapallon 

harrastamiseen ja liikuntaan. Samalla opetellaan ryhmässä toimimista yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Pää-

asia on pitää hauskaa ja tuottaa onnistumisen kokemuksia jokaiselle! 

Tervetuloa mukaan kokeilemaan, olisiko jalkapallo kiva uusi harrastus! Lisätietoja: Santtu Lehto / 040 579 6773 

Ilmoita lapsesi mukaan lomakkeen kautta: https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/49060/jalkapalloa-2016-2017-

syntyneille 

YLEISURHEILU 

Lasten Neste-viikkokisat alkavat yhteistyössä Vetelin Urheilijoiden kanssa ke 8.6.2022 kello 18.30 Vetelin Urhei-

lukentällä, toinen kerta 16.6. torstaina Kaustisen Urheilukenttä kello 19.00. Kisojen aika ja paikka ilmoitetaan 

aina seuran kotisivuille veikot.kaustinen.fi! 

Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu paikan päällä puoli tuntia ennen kisojen alkua. Kisoissa sarjat alkaen alle 5

-vuotiaista. Yleensä iltaan mahtuu kaksi lajia; yksi juoksumatka ja yksi kenttälaji (pituus, korkeus, pallonheitto, 

kiekonheitto…) Vanhemmilta toivotaan myös aktiivista osallistumista, esimerkiksi ajanottoon tai pallonpalautuk-

seen. Tehdään näistä yhdessä hauskoja tapahtumia! 

Jokaisesta osallistumiskerrasta saa merkinnän tavoitepassiin. Kolmen merkinnän jälkeen saa pienen tavoitepal-

kinnon. Täyden passin keränneet saavat Neste Kaustisen lahjoittaman Rolls Lastenaterian sekä heidät palkitaan 

syksyllä yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa.  

Tavoitepassin hinta on 20 €. Jos haluatte tavoitepassin, niin täyttäkää lomake osoitteessa: https://

veikot.kaustinen.fi/yleisurheilu/lomakkeet/5061/neste-kisapassin-tilaus 

URHEILUTALON AVAINTEN PALAUTUS JA KESÄN SALIVUOROT 

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

lauttaa avaimet KP-V:n toimistoon. 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 ennakkovalmisteluja, ruokahuoltoa, kilpailujärjestelyjä… Seuraava iso pon-

nistus on Moukarikarnevaalit 30.6–3.7. Info talkoolaisille ma 27.6. kello 18.00 Nikulan Raviradalla. Jos vielä epä-

röit talkoolaiseksi ryhtymistä, niin tule mukaan infoon tutustumaan toimintaan! 

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

Kunta on tilannut ja asentanut taajama-alueelle penkkejä. Penk-

kien läheisyyteen on myös tilattu roskiksia, jotka tullaan asenta-

maan myöhemmin. 

Toivomme, että penkkien käyttö luo kuntalaisille ja kunnassa  

vieraileville viihtyisiä kesähetkiä! 

https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/49060/jalkapalloa-2016-2017-syntyneille
https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/49060/jalkapalloa-2016-2017-syntyneille
https://veikot.kaustinen.fi/yleisurheilu/lomakkeet/5061/neste-kisapassin-tilaus
https://veikot.kaustinen.fi/yleisurheilu/lomakkeet/5061/neste-kisapassin-tilaus
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Kunta on palkannut kesätyöntekijöitä ulkoilualueiden hoitoon. Kysyimme heiltä kuinka he päätyivät työhön ja 

mitä he odottavat työkesältä. 

Nikolai Järvilä: Olen kaustislainen tuore ylioppilas. Tarvitsin kesälle tekemistä, joten hain avointa  

  kesätyöntekijän paikkaa tekniseen toimeen. Kesätöiltä odotan paljon ulkotöiden tekemistä! 

Ida Lyts: Olen Kaustiselta lähtöisin ja opiskelen Jyväskylän yliopistossa pääaineena Historia. Tulin  

  kunnalle töihin, koska kunta on luotettava ja vastuullinen työnantaja ja on hyvä nähdä millaista 

  työ voi olla kuntapuolella. Lisäksi minulla on aikaisempaa työkokemusta samantyylisestä työstä 

  seurakunnalla. Työ on myös melko vapaata, kun saa itse päättää missä ajaa ruohoa ja milloin. 

  Odotan, että näin kesällä töitä riittää ja että työstä oppii vielä lisää. 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme 

elinvoimaa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laa-

jaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa. 

Kuntalaiskyselytuloksia ja käppyröitä infograafi-sivustolla 

Kaustisen seutukunnan infograafi-sivusto on julkaistu torstaina 19.5.2022. Sivustolle on koottu Halsualla, Kaustisella, 

Lestijärvellä, Toholammilla ja Vetelissä 2021 toteutettujen kuntalaiskyselyiden tuloksia mm. diagrammeina, puukaavi-

oina, sanapilvinä, ja vapaan sanan kommentteina. Infograafi-sivuston sisältö on vapaasti kaikkien selailtavissa, se 

sijaitsee osoitteessa infograafit.kaustisenseutu.fi. 

Sivusto on toteutettu KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palvelu-

prosessien tehostaminen digitalisaation avulla -hankkeen voimin.  

Lisätietoja: tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi 

Kyytiin2 -hanke tiedottaa 

Kulukuri.com -sivustolta löydät joukkoliikenteen reittihaun, kotiinkuljetukset, taksit, sote-kyydit, aikatau-

lut, fiksun liikkumisen työkalupakin ja paljon muuta. Tutustu ja vinkkaa kavereille! 

Iltakyyti-kokeilu on päättynyt. Kiitos kaikille kokeilijoille.  

Palataan asiaan toivottavasti pian.  

Lisätietoja:  Tomas Luoma, projektipäällikkö, Kyytiin2 -hanke  

  040-142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi 

Kaustisen seutukunnan yrityspalvelut tiedottaa 

Kaustisen Seutukunnan Yrityspalvelu on toiminut vuodesta 2003 lähtien ja sen rahoituksesta vastaavat alueen kunnat. 

Tarjoamme maksuttomia palveluita Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin alueella. 

Aloittavia yrittäjiä autamme mm. yrityksen perustamistoimissa ja rahoituksen järjestämisessä. Toimivia yrityksiä tuem-

me toimintansa kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Palvelun tarjoamme hyödyntämällä yhteistyöverkos-

toa, johon kuuluu mm. rahoittajia, koulutusorganisaatioita ja yrittäjyyttä tukevia hankkeita. 

Ota yhteyttä, palvelemme kaikkia alueemme yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. 

Jarmo Finnilä    Erkki Laide 

YRITYSKEHITTÄJÄ   YRITYSNEUVOJA 

KASE Yrityspalvelu   KASE Yrityspalvelu 

Puh. 050 337 3538   Puh. 044 561 2154 

jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi  erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 

Tökkiikö netti? - Ilmianna asuinalueesi 

Kuituakylille.fi -sivustolla voit ilmoittaa oman asuinalueesi mukaan hankkeeseen. Lähdetään yhdessä selvittämään, 

kuinka mahdollistetaan huippunopeat ja luotettavat valokuituyhteydet myös teille! 

Valokuitu takaa laadukkaan ja käyttöturvallisen yhteyden nyt ja tulevaisuudessa. Valokuituliittymällä mahdollistat kodin 

kaikkiin älylaitteisiin toimivat ja laadukkaat yhteydet. 

Lisätietoja: 

Santtu Lehto, projektipäällikkö, Kuitua kylille -hanke  

santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi / 040 195 6333 
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Kesäterveiset Pirityisiltä! 

Pirityisten toimisto on pääsääntöisesti avoinna ma-pe klo 9-15 

välisenä aikana, sekä muina aikoina tarpeen mukaan ennalta 

sovitusti. Meidät tavoittaa normaalisti vielä kesäkuussa. Heinä-

kuussa toimisto on kiinni 4.7-17.7 välisenä aikana. Huomioithan 

lomien vaikutuksen asioiden käsittelyssä!  

Pirityisten hallitus käsittelee yritys- ja hankehakemuksia tänä 

vuonna vielä 6.9.2022. Hakemusten tulee olla Hyrrässä liittei-

neen 8.8.2022 mennessä. Tämän jälkeen yritys- ja hanketukia 

myönnetäänkin uudella ohjelmakaudella 2023-2027. 

 

Kaustisen kunta toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumastaan seutukunnan yhteisessä tapahtu-

makalenterissa. Tapahtumakalenteriin merkityt tapahtumat linkittyvät myös suoraan kunnan kotisivuille. Mm. 

matkailijat etsivät tapahtumista tietoa nimenomaan kunnan kotisivuilta sen sijaan, että osaisivat niitä etsiä tapah-

tumantuottajien omilta kotisivuilta. Tapahtumien ilmoittaminen on ilmaista! 

Tapahtumat ilmoitetaan osoitteessa https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/Ilmoittaminen   

− ma 20.6 klo 18 

− Pelimanni-ajo, Isla-ajo pe 8.7 klo 18 

− Festivaali-ajo, Kavioliiga-ravit la 9.7 klo 13 

Siirtolaisuustapahtuma Kansanmusiikkijuhlien aikaan 

Arviiti ry. järjestää Kaustisen siirtolaisuustiedon keräyksen avoimet ovet 14.-16.7.2022 Perinnekeskus Kraatarin 

tiloissa. Tavoitteena 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. Tilaisuus on osa Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushanketta. 

Ovet Kraatarilla avataan torstaina 14.7.2022 klo 12.00 ja ovat auki klo 18.00 saakka. Perjantaina ja lauantaina 

ovet ovat auki klo 10.00-14.00 ajan. Kaustislaiset ja ulkokaustilaiset ovat tervetulleita kertomaan sukujensa siirto-

laisista ja antamaan yhteystietojaan mahdollisia myöhempiä haastatteluja varten. 

TERVETULOA! Arviiti ry Keräystoimikunta 

Ulkokaustislaisten tilaisuus Kyläsoiton yhteydessä festivaaliviikon torstaina 14.7. Bussikuljetus lähtee seurakun-

tatalolta Jylhän kylätalolle Pelimannihartauden jälkeen. Jylhästä paluukyyti Pelimannitorille noin klo 12.30. Seu-

raa ilmoittelua kunnan nettisivuilla ja somekanavissa. 

https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/Ilmoittaminen
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Soiten Senioreiden terveyspisteiden numero muuttuu 30.05.2022 alkaen.  

Jatkossa puhelinaika on arkisin kello 8-9 numerossa 06 828 7321. Senioreiden terveyspisteiseen voit olla yhtey-

dessä myös Omahoidon kautta.  

Senioreiden terveyspisteiden aikaisemmat numerot poistuvat käytöstä. 

Mitä koemme lehmien parissa?   

Mitä lehmät kertovat meille?  

Näitä kysymyksiä on tutkittu Jos lehmät puhuisivat -yhteisötaideprojektissa. 

Parin vuoden aikana kerättiin ympäri Suomea lähes tuhat lehmiin liittyvää 

kuvaa, veistosta ja tarinaa. Materiaalista koottiin kiertävä, joka kerta muoto-

aan muuttava näyttely.  Näyttely on ollut nähtävillä mm. Berliinissä ja Suo-

men maatalousmuseo Sarassa. Kesällä 2022 näyttely kiertää eri teemoin 

Keski-Pohjanmaalla osana MTK-Keski-Pohjanmaan ja MTK-Kaustisten 100-

vuotisjuhlaa. 

Kaustisen näyttelyn teema on liike ja rytmi, Kansantaiteenkeskuksessa 

11.7.-31.7.2022 

Lue lisää: https://keski-pohjanmaa.mtk.fi/liitto_100_vuotta  

LUONTOKUVAUSLEIRIT LAPSILLE JA NUORILLE 

Vetelin Taidekartano, Emäntäkouluntie 30, Tunkkari 

Alakouluikäisille: ke 13.7. klo 9–15 ja pe 15.7. klo 9–12 

Yläkouluikäisille: to 14.7. klo 9–15 ja pe 15.7. klo 13–16 

Opettaja: Anu Juuri, kuvaamataiteiden opettaja, luontokuvaaja 

Hyvien kuvien ottaminen on helppoa, kun tietää muutaman perusasian. Lapsille ja nuorille tarkoitetuilla luontoku-

vausleireillä harjoitellaan perustaitoja ja etsitään omaa tapaa kuvata.  

Leirille osallistuvilta ei vaadita mitään erityisosaamista tai -välineitä. Kurssilla voi kuvata niin omalla kännykällä, 

pokkarilla kuin järjestelmäkamerallakin. Kurssin aluksi käydään läpi teoriaosuus, jonka jälkeen harjoitellaan asi-

oita käytännössä Taidekartanon ympäristössä. Teoriaosuuden aiheita ovat mm.  kameran toiminta, kuvien valai-

su, kuvan rajaaminen ja kuvakulman valinta sekä oman luovuuden toteuttaminen luontokuvauksessa.  

Leirin aikana kuvatuista kuvista jokainen osallistuja valitsee yhden, josta valmistetaan teos tapahtumaviikon lo-

pussa avattavaan luontokuvanäyttelyyn. Leiriläinen saa valokuvavedoksen sen jälkeen omakseen. 

Leirin toteutuksesta vastaa Kulttuurityöryhmä Verso ry. Leiri on osa Luonto 365 -tapahtumaa (https://

www.luonto365.org/ ). Leiri on ilmainen ja ensimmäisenä leiripäivänä tarjotaan maksuton ateria. 

Paikkoja on rajoitetusti ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset molemmille leireille 30.6. klo 15 mennessä:  www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso tai puheli-

mitse: 050-5790151 / 050-5790163 

https://keski-pohjanmaa.mtk.fi/liitto_100_vuotta
http://www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
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 https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/    

  

 https://www.instagram.com/kaustisenkunta/  

 

 https://twitter.com/kaustinenkunta  

Kaustisen kunta 

Kappelintie 13, 69600 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 elokuussa 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 

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. 

Kaustinen Folk Music Festival tiedottaa 

Kaustislaisten viikkolippu 

Tuttuun tapaan kaustislaiset saavat ostaa viikkolipun juhlille reilusti alennettuun hintaan. Kaustislaisten viikko-

lippu hintaan 120 €, vapaavalintainen päivälippu 25 €/lippu (max. 4 lippua/henkilö). Liput ovat myynnissä Kan-

santaiteenkeskuksella 20.-23.6.2022 klo 10–16. Ainoastaan korttimaksu! 

Ilmoitus äänentoiston käytöstä 

Kaustinen Folk Music Festival käyttää äänentoistoa festivaalipuiston alueella 11.-17.7.2022 toiminta-alueina Kes-

kipohjanmaa-areena ja Mondo. Äänentoistoa käytetään klo 10.00–03.00 välisenä aikana. Äänentoistoa testataan 

edeltävänä sunnuntaina 10.7. klo 10.00–21.00 ja maanantaista alkaen aamuisin klo 9.00–10.00. 

Rakennustalkoot  

Järjestämme jälleen Kaustinen Folk Music Festival -tapahtuman rakennustalkoita ennen festivaalia. Tarkemmat 

tiedot ja hakulomake löytyvät osoitteesta Kaustinen.net/toihin-talkoisiin sivun alareunasta, sekä paperisena Kan-

santaiteenkeskuksen aulasta. Lisätiedot: Jukka Virkkala 040 172 9566, tai sähköpostiosoitteesta tal-

koot@kaustinen.net. 

Perhemajoitus 

Perhemajoitus järjestetään tänä vuonna festivaalin, eli Pro Kaustisen toimesta. Tarvitsemme lisää uusia ja aiem-

min mukana olleita perhemajoittajia mukaan tarjoamaan majoituspalveluita festivaalikävijöille. Tarjota voi huo-

neita aamiaisella, kokonaisia tyhjiä taloja sekä pihapaikkoja teltoille ja karavaanareille. Lisätietoja antaa majoi-

tuskoordinaattori Heidi Viitala puh. 040 170 1968 ja sähköpostista perhemajoitus@kaustinen.net. 

mailto:talkoot@kaustinen.net
mailto:talkoot@kaustinen.net
mailto:perhemajoitus@kaustinen.net

