Kuntatiedote 7/2022

Elokuu

Hallinto– ja kehittämispalvelut
Asemakaavojen voimaantulo
Keski-Puhkion asemakaavan voimaantulo
Kaustisen kunnanvaltuusto hyväksyi 29.6.2022 § 28 Keski-Puhkion kiinteistön Kiinteistön 236-401-14706. Kaavasta ei ole valitettu ja se on tullut voimaan.
Ketunalueen asemakaavan voimaantulo
Kaustisen kunnanvaltuusto hyväksyi 29.6.2022 § 27 Ketunalueen kiinteistöjen 236-401-12-114 ja 236401-12-115 asemakaavat. Kaavasta ei ole valitettu ja se on tullut voimaan.
Kaustisella 10.8.2022
Kunnanhallitus

Tonttikampanja
Myymme omakotitontit vuoden 2022 loppuun saakka 154 €/tontti. Tonttikoot ovat noin 1.600 - 2.700
m².
Tontit
sijaitsevat
Uutelan
ja
Kansanopiston
alueella.
Tontteihin sisältyy rakentamisvelvoite.
Myös teollisuustontteja on saatavana edulliseen hintaa Kruuppakan alueella.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 7698 668. Lisätietoja tonteista löytyy myös kotisivuiltamme www.kaustinen.fi .

Kunnan postiosoite 16.5.2022 alkaen: Kappelintie 13, 69600 Kaustinen
Huomaattehan, että kunnan laskutusosoite on myös muuttunut. Ensi sijaisesti
laskut tulee toimittaa aina e-laskuina, paperilaskut toimitetaan skannauspalveluun osoitteella:
Kaustisen kunta, PL 897, 00074 CGI.
Laskun vastaanottajan kohdalla tulee olla yllä oleva PL-osoite.

Sivistystoimi
Kirjasto
Syksyn aukioloajat 1.9. alkaen
ma - ti 12 – 18
ke 9 – 18
to 9 – 16
pe 12 – 16
Omatoimiaika päivittäin 7 – 22
Syyskuun näyttely
Ihmisyyden tunnustajien Aseeton Suomi -näyttely on nähtävissä 2. –
29.9.2022 kunnantalon kokoustilojen aulassa kirjaston aukioloaikoina.
Tervetuloa!
Satutunnit
Syyskauden satutunnit järjestetään parittomien viikkojen keskiviikkoina
klo 9.15 – 10.00. Syyskuussa kokoonnumme 14.9 / 28.9., lokakuussa
12.10. / 26.10., marraskuussa 9.11. / 23.11. ja joulukuussa 7.12. Tervetuloa!
Muovituspäivä ti 23.8.
Taas on koulukirjojen muovituksen aika! Muovitamme ilmaiseksi peruskoululaisten koulukirjoja tiistaina

Vapaa-aikatoimi
NUORISOTYÖ
Nuortenillat Urheilutalolla ke 21.9 alkaen
- ke ja pe klo 17 – 19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset)
- ke ja pe klo 19 - 22 yli 13-vuotiaille (yläkoulu ->)
Nuorteniltojen toimintakausi on syyskuun puolivälistä huhtikuun loppuun.
Nuorisotilasta löytyy
- biljardi, pingis, ilmakiekko, pöytäfutis ja pelikonsoleita
- erilaisia lautapelejä, tietokoneita ja tv
Voit myös kokkailla ohjaajien kanssa tai viettää aikaa kavereiden seurassa kahvikupposen äärellä.
Nuorteniltoihin valvojaksi
Oletko kiinnostunut työstä nuorten kanssa? Jos vastasit kyllä, niin tässä sinulle tarjoutuu oiva mahdollisuus. Kaustisen kunnan vapaa-aikatoimi hakee nuorteniltojen valvojia 21.9.2022 - 28.4.2023 väliseksi ajaksi. Palkka on KVTES:n mukainen ja työaika 10 h/viikko.
Nuortenillat Urheilutalolla:
− ke ja pe klo 17 – 19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset)
− ke ja pe klo 19 - 22 yli 13-vuotiaille (yläkoulu ->)
Hakemukset osoitteeseen: Kaustisen kunta, Vapaa-aikatoimi, Nuorteniltojen valvoja, Kappelintie 13
69600 KAUSTINEN.
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Eräkerho
Kerho kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Toimintaa kerhoissa järjestävät Perhonjokilaakson
riistanhoitoyhdistys, Kaustisen kalastuskunta ja paikalliset metsästäjät. Kerhossa tutustutaan eränkäynnin ja kalastuksen saloihin. Toiminnasta voit kysellä Erja Kukkolalta puh. 040 5479 308.
Ei osallistumismaksua. Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Syksyn kerhokausi aloitetaan kokoontumalla 24.8. klo 17 Tastulan leirintäalueen grillikatokselle. Virpi Isokangas ja Matti Mustajärvi kertovat kokemuksistaan maastossa yöpymisestä ym. vaellukseen liittyvästä toiminnasta. Tämän jälkeen kierretään Tastulan järven luontopolku (ympärysmitta
3.6 km) ja kierroksen lopuksi paistettaan vaellusmakkarat ja nautitaan mehut grillikatoksessa.
Sählyä & muita pelejä
Alakouluikäisten liikuntakerho Urheilutalon salissa tiistaisin 20.9. klo 17.30-19.00. Kerhon aiheet
vaihtelevat viikoittain: sähly, nerf, kaupunkisota, sekä mahdollisuus myös seinäkiipeilyyn, jousi-, ilmakivääri- ja ilmapistooliammuntaan. Kerho on maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Ohjaajina Alpi Palola ja Roni Varila. Tervetuloa mukaan!
Showtanssikerho
Syksyn tanssikausi startataan viikolla 37. Tunnit pidetään Urheilutalon peilisalissa. Osallistumiseen ei
tarvita aikaisempaa tanssitaustaa. Kaikki ovat tervetulleita tanssimaan! Ohjaajina Selina Puusaari ja
Meea Heikkilä.
Maanantai
Alakoulu 1. - 3. lk klo 16 - 17
Alakoulu 4. - 5. lk klo 17 - 18
Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, max 15 osallistujaa / ryhmä. Ohjaajana
Meea Heikkilä.
Tiistai
Alakoulu 5. lk – yläkoulu 9. lk klo 16 - 17.30
Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, max 20 osallistujaa. Ohjaajana Selina Puusaari.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
I Alakoulu 1. - 3. lk ja 4. - 5. lk Meea Heikkilä. Ilmoittautuminen tekstiviestillä numeroon 040 6753
150. Viestiin osallistujan nimi, ikä ja kumpaan ryhmään on tulossa.
II Alakoulu 5. lk – yläkoulu 9. lk Selina Puusaari. Ilmoittautuminen tekstiviestillä numeroon 045 1582
314. Viestiin osallistujan nimi ja ikä.
Osallistumismaksu: Lukukausimaksu: 45 € syyskausi tai 5 €/kerta. Ohjaajat keräävät maksutiedot
ensimmäisen tanssitunnin yhteydessä laskutusta varten.
Kuntonyrkkeily
Torstaisin 25.9 alkaen klo 17.30 - 19.00 Urheilutalon tatamilla nuorille ja aikuisille. Vuoro on maksuton! Ohjaaja Niiles West. Lisätiedot puh. 040 4134 424.
Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta
Ammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin 16.8. alkaen klo 17.30 - 19.30 urheilutalon juoksusuoran kuntosalin puoleisessa päädyssä. Alle 10 -vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Alle 16-vuotiaille vuoro
on maksuton. Aikuisilta 5 €/kerta tai 45 € syyskausi (50 € kevätkausi) sisältäen ilmapistoolin/ ilmakiväärin käytön, kohtuullisen määrän panoksia ja tauluja sekä ohjauksen. Vetäjänä Tuula Nenonen.
Senioreiden kuntojumppa
Erilaisia senioreille sopivia liikuntaharjoituksia urheilutalon tatamilla Leena Känsäkankaan opastuksella torstaisin 22.9. alkaen klo 10-11. Osallistumismaksu 3 €/kerta. Osallistumisesta pidetään kirjaa
ja käynneistä laskutetaan osallistumiskertojen mukaan kauden päätyttyä.
Ikääntyvien vesijumppa
Vesijumppa ikääntyville tiistaisin klo 12.20 - 12.55 Vetelin uimahallilla 23.8 alkaen. Jumpasta peritään ainoastaan uintimaksu. Lisätietoja liikuntakeskus / uimahalli puh. 050 579 0176.
LIIKUNTAKAMPANJAT
Kävele, jumppaa tai juokse -liikuntakampanja
Kampanja toteutetaan vuosittain 1.10. - 31.12. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri Kaustista oleviin kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat
kunnantoimiston aulan esiteseinustan lokerikosta, tulostamalla kunnan nettisivuilta lomakkeetkohdasta tai kirjaamalla suorituskerrat vaikka ruutupaperille. Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½
tuntia kestävä kävely tai juoksu sekä osallistuminen jumppaan.
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Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. Palkintoja. Palauta suorituskorttisi kunnantalolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon tammikuun puoliväliin mennessä.
ELOKUVATOIMINTA
Kino Kansantaiteenkeskus Elokuvatoiminta alkaa su 11.9. Seuraa ilmoittelua kunnan elokuvasivulta
osoitteesta https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elokuvat/.

Tekninen toimi
Kurtturuusun kasvattaminen on kielletty
Kurtturuusu, mukaan lukien sen valkokukkainen muoto, on kansallisesti haitallinen vieraslaji. Sen
maahantuonti, myynti ja ostaminen on kielletty, eikä sitä myöskään saa päästää leviämään ympäristöön. Kurtturuusun kasvattaminen on kiellettyä 1.6.2022 lähtien. Täten kiinteistönomistajan tai haltijan on hävitettävä pihallaan kasvava kurtturuusu. Kurtturuususta jalostetut tarhakurttu-ruusut
eivät ole kiellettyjä, joten on tärkeää erottaa kurtturuusut niistä sekä muista ruusulajeista.
Tiheä kurtturuusupensaikko uhkaa luonnon monimuotoisuutta, erityisesti hiekkarantojen, dyynien ja
rantaniittyjen eliöyhteisöjä, sekä haittaa rantojen virkistyskäyttöä. Kurtturuusu leviää uusille kasvupaikoille lintujen mukana sekä vesiteitse kelluvien siementensä ja kiulukoidensa avulla pitkienkin
matkojen päähän.
Ilmoita vieraslajihavainnoistasi osoitteessa vieraslajit.fi/ilmoita.

Viheralueiden hoitaminen kunnan taajama-alueilla
Kunta hoitaa ja kunnossapitää rakennettuja puistoja, leikkipaikkoja, kaavakatujen viheralueita, julkisten
rakennusten pihoja, lähimetsiä ja niittyjä. Viheralueiden hoidosta voi antaa palautetta kunnan tekniselle johtajalle. Kaavakadun varren kiinteistöjen omistajilla on myös velvollisuuksia taajama-alueen viherhoidossa.
Jos tontin ja kadun väliin jää enintään kolme metriä leveä tonttiin välittömästi rajoittuva viherkaista ja
oja, on tontinomistajan velvollisuus huolehtia niiden kasvillisuuden siistinä pitämisestä sekä poistaa
alueelta roskat.
Kiinteistönomistajan velvollisuus on myös huolehtia, etteivät tontilla olevien puiden oksat, pensaat tai
tontin muu kasvillisuus kasva tontin ulkopuolelle heikentäen liikenneturvallisuutta tai haitaten kevyenliikenteenväylän tai ajoradan käyttöä. Pensasaitojen tulee kasvaa kokonaan tontin puolella myös täysikasvuisina. Mikäli puiden oksat ulottuvat katualueelle, tulee kiinteistönomistajan tai -haltijan varmistaa,
että kadulla liikkujille jää riittävästi vapaata kulkutilaa myös korkeussuunnassa. Erityisesti ajoliittymien,
valaisinpylväiden, liikennemerkkien ja osoitekilpien kohdalla kasvillisuus ei saa rajoittaa näkemiä tai
haitata merkkien havaitsemista. Näkemäalueet tulee pitää vapaina poistamalla liian alhaalla kasvavat
puiden oksat sekä madaltamalla ja kaventamalla näkyvyyttä haittaavat pensasaidat.
Tontinomistajien ja -haltijoiden tulee tarkistaa katualueisiin rajautuvat kasvillisuusalueet ja tarvittaessa
karsia tieturvallisuutta vaarantavat puiden ja pensaiden oksat.

Moottoriajoneuvoilla ajo urheilualueilla on ehdottomasti kielletty!
Kunnan tekninen toimi on saanut yhteydenottoja urheilualueen pururadalla tapahtuvasta mönkijäajelusta, joka vahingoittaa juuri korjattua radan pintaa. Ajelu aiheuttaa myös meluhaittaa alueen asukkaille ja ulkoalueiden käyttäjille.
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Tekninen toimi muistuttaa, että moottoriajoneuvoilla ajaminen pururadalla sekä muilla urheilualueilla
on ehdottomasti kielletty! Vahingontekijät ovat korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista.

Urheilualueen hiekkakentästä tekonurmikenttä
Urheilualueella sijaitsevalle hiekkakentälle tullaan asentamaan tekonurmi. Pohjatyöt kentällä ovat jo
alkaneet ja asennustyöt alkavat elokuun lopulla. Työt aiheuttavat alueella käyttökatkoja, joista tekninen toimi pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin kunnan verkkosivuilla sekä somekanavilla.

Penttilän silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 31.8.2022
Penttilän silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 31.8.2022 klo 12 alkaen peruskorjaustöiden vuoksi.
Silta pysyy kuitenkin edelleen kevyen liikenteen käytettävissä. Sillan peruskorjauksen suunnittelutyöt
ovat parhaillaan kilpailutuksessa, ja korjaustyöt saadaan käyntiin syksyn edetessä. Tekninen toimi
tiedottaa töiden etenemisestä kunnan verkkosivuilla sekä somekanavilla.

Turvallinen koulumatka syntyy harjoittelemalla
Koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset ovat monen uuden asian edessä ja yksi niistä on koulumatka. Vastuu turvallisesta koulutiestä on vanhemmalla.
Koulunsa aloittava lapsi on monen uuden asian äärellä. Kun koulumatka on harjoiteltu hyvin etukäteen, vähenee ensimmäisistä koulupäivistä ainakin yksi jännityksen aihe. Kun vanhempi liikkuu lapsen kanssa yhdessä liikenteessä, hän voi seurata lapsen toimintaa ja arvioida lapsen valmiuksia itsenäiseen liikkumiseen.
”Turvallisen reitin suunnittelu on vanhemman vastuulla. On hyvä muistaa, että turvallisin reitti ei ole
aina lyhyin. Matkalla asioita kannattaa katsoa lapsen näkökulmasta. Turvalliseen liikkumiseen opastettaessa on hyvä kertoa lapselle, että esimerkiksi suojatielle astuvaa lasta ei välttämättä näy pysäköidyn auton takaa. Havaintojen tekeminen ja harkinta ovat tärkeitä taitoja liikenteessä. Lapsi muistaa toimintaohjeet parhaiten, kun ne yhdistyvät tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen. Yksinkertaiset neuvot toimivat ja jäävät mieleen parhaiten: ”Pysähdy aina ennen tien ylitystä ja tarkista rauhassa onko
autoja tulossa.” Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata
itse vierestä. Lapsi oppii tarkkailemalla ja kopioimalla toisten toimintaa, joten vanhemman oma esimerkki ja roolimallius ovat tärkeitä.
Lapsen kanssa kannattaa jutella koulumatkan sujumisesta pitkin vuotta. Myös vanhempien koululaisten kanssa turvallisen liikkumisen pelisääntöjä kannattaa kerrata. Kulkumuodon vaihtuessa kävelystä
pyöräilyyn on koulumatkan harjoittelu etukäteen yhtä tärkeää.
Turvallisesta kulkemisesta ja yhteisistä pelisäännöistä on hyvä keskustella myös lapsen kavereiden
vanhempien kanssa. Yhdessä voidaan vaikkapa sopia, että puhelin pysyy repussa koulumatkan ajan.
Vaikka osa koulumatkasta taittuisikin autokyydillä, voi lapsen jättää kyydistä turvallisessa paikassa
muutamaa korttelia ennen koulua. Näin lapsi saa vireyttä kävelystä ennen oppitunteja ja koulun lähiympäristö ei ruuhkaudu autoista, jolloin kaikilla kouluun kävelevillä ja pyöräilevillä on turvallisempaa.
Katso vinkit turvalliseen koulumatkaan yhdessä lapsen kanssa youtubesta https://youtu.be/
WYu38ngoHOk
Lähde: www.liikenneturva.fi
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Muita tiedotteita ja tapahtumia
Vuoden 2022 Kaustisen kamarimusiikkiviikko jatkuu 16. - 18. syyskuuta
Perjantai 16.9.
TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET (Huom! Näyttely on avoinna vain tämän viikonlopun ajan)
17.30 Kalliosali, Kansantaiteenkeskus. Vuoden kuvataiteilija Kaj Lindgårdin puuveistosten näyttely sekä
Rebecka Sofia Ahvenniemen ääniteos WINDS.
TAPAA TAITEILIJA
18.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus
Rebecka Sofia Ahvenniemen videoteos “An Anarchist´s Love Letter to a Conservative”
Videoesityksen jälkeen on Kahvila Konserttiinassa kaikille avoin keskustelutilaisuus, jossa kaffittelun
lomassa säveltäjä Rebecka Sofia Ahvenniemi sekä viikon taiteellinen johtaja Kaija Saarikettu kertovat
työstään ja vastaavat yleisön kysymyksiin.
Vapaa pääsy!
Lauantai 17.9.
KONSERTTI-INTRO
18.00 Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus
Mukana illan muusikot sekä säveltäjä ja tietokirjailija Osmo Tapio Räihälä.
KAKSIN – YHDESSÄ
Maria Puusaari, viulu & Sonja Fräki, piano
19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus
Igor Stravinsky, Osmo Tapio Räihälä, Witold Lutosławski, Ellen Taaffe Zwilich, John Adams
Liput 24/19 €
Sunnuntai 18.9.
LUMO
Piia Komsi, sopraano ja sello
Maria Puusaari ja Kaija Saarikettu, viulu; Mauno Järvelä, alttoviulu; Ulla Lampela, sello; Sonja Fräki ja
Kimmo Hakola, piano
14.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus
Rebecka Sofia Ahvenniemi, Kimmo Hakola, Heinz-Juhani Hofmann, Kaija Saarikettu, Piia Komsi
Liput 24/19 €
Yhteislippu sunnuntain konsertteihin 35/30 €
ILTAMUSIIKKI – BACHIA KYNTTILÄNVALOSSA
Kreeta-Maria Kentala, barokkiviulu & Tea Polso, cembalo
18.00 Kaustisen kirkko , Johann Sebastian Bach
Liput 24/19 €
Yhteislippu sunnuntain konsertteihin 35/30 €
Katso lisätietoa ohjelmasta ja esiintyjistä kotisivultamme:
kamarimusiikkiviikko.net
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Pe 28.10.2022 Kaustisen XXVI Taiteenpäivä Kohtaamisia
Hyvä kaustislainen toimija!
Kaustisen Taiteen päivä on tänä vuonna 28.10.2022 teemalla Kohtaamisia.
Jokasyksyinen Taiteen päivä tarjoaa monenmoista tekemistä niin tekijöille kuin kokijoillekin! Tänä
vuonna Taiteen päivää vietetään kohtaamisten merkeissä. Nyt kun kasvokkain kohtaaminen on jälleen
mahdollista kaksin, kolmin ja isommalla porukalla, voimme nauttia yhteisestä tekemisestä ja läsnäolosta - aidosta toisten kohtaamisesta.
Taiteen päivänä haastamme kouluja, yhdistyksiä, esiintyjiä, yksityishenkilöitä ja muita tahoja tempaisemaan jotakin taiteeseen liittyvää kaikkien iloksi ja osallistumaan muiden tarjoamaan toimintaan! Olemme avoimia kaikenlaisten ideoiden suhteen pienestä suureen! Kohtaamisia-teemaa voi kukin soveltaa
haluamalla tavalla tekemisessään.
Taide kuuluu kaikille! Taiteen päivän ohjelmaan sopii kaikki luova toiminta, kuten sanataide, kädentaidot, musiikki, kuvataiteet, liike, jutustelu, näyttely, työpaja jne. Tärkeintä on, että olet itse innostunut
asiasta. Taiteen päivän ohjelman tulee olla pääsymaksutonta. Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki
ry vastaa Taiteen päivän koordinoinnista, yhteistiedotuksesta sekä -markkinoinnista. Jokainen taho voi
lisäksi halutessaan markkinoida vielä omaa tempaustaan osana Taiteen päivää.
Kuinka toimia?
- Ota mahtavasta, pienestä tai suuresta ideastasi koppi ja pistä tuulemaan:
Kerro mitä tapahtuu?
Missä tapahtuu?
Kuka toteuttaa?
Mikä taho järjestää?
- kerro meille tempauksesta viimeistään su 25.9.2022 mennessä osoitteeseen musiiki@gmail.com
- huomaathan, että jokainen osallistuva taho vastaa itse oman tapahtumapisteensä ohjelmasisällöstä
(esimerkiksi huolehtii mahdollisista kustannuksista, kuten Teosto-maksuista). Noudatamme tapahtumassa senhetkisiä koronaohjeistuksia.
Odotamme innolla yhteydenottojanne ja kutsumme teitä jo nyt kohtaamaan toisianne Taiteen päivänä
28.10.2022!
Ystävällisin terveisin
Kaikenlaisen musiikin yhdistys ry:n hallitus

Ilmoittaudu mukaan ikääntyneiden perhehoidon syksyn valmennukseen
Perhehoitajia tarvitaan lisää! Olisitko sinä valmis avaamaan kotisi oven ja toivottamaan uuden perheenjäsenen tervetulleeksi kotiinne ja jakamaan arkenne hänen
kanssaan? Tai ehkäpä kiertävän perhehoitajan työ olisi sinulle sopiva juttu?
Syksyn 2022 ikääntyneiden perhehoidon valmennuksessa on muutamia vapaita
paikkoja. Valmennus toteutetaan ajalla 23.8. - 29.11.2022. Ilmoittaudu mukaan
20.8.2022 mennessä soittamalla ikääntyneiden perhehoitoon puh. 040 806 5958.
Perhehoitajana saat tehdä työtä omassa kodissasi ja jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoidon asiakkaan kanssa. Uuden perheenjäsenen ottaminen kotiin tuo uudenlaista rikkautta arkeen ja
mahdollistaa oppimiskokemuksia niin aikuisille kuin lapsillekin. Perhehoitajuus tarjoaa parhaimmillaan sinulle uuden ja mielekkään työuran! Lisätietoa perhehoidosta
saat Soiten nettisivuilta.
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Tapahtumakalenteri
Muistutamme edelleen tapahtumien ilmoittamisesta tapahtumakalenterissa.
Kaustisen kunta toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumastaan seutukunnan yhteisessä
tapahtumakalenterissa. Tapahtumakalenteriin merkityt tapahtumat linkittyvät myös suoraan kunnan
kotisivuille. Mm. matkailijat etsivät tapahtumista tietoa nimenomaan kunnan kotisivuilta sen sijaan,
että osaisivat niitä etsiä tapahtumantuottajien omilta kotisivuilta.
Tapahtumien ilmoittaminen on ilmaista! Tapahtumat ilmoitetaan osoitteessa https://kaustisenseutu.fi/
tapahtumat/Ilmoittaminen

Kaustisen ravit
22.8. ravit
27. - 28.8 Ponikuninkuusravit 2022

Kaustisen 4H
Syyslukukaudelle 2022 on suunnitteilla yleiskerhoja, leivonta-, askartelu-, poni- ja liikuntakerhoja.
Yleiskerhoissa leikitään, liikutaan, askarrellaan ja kokataan. Liikuntakerhoissa liikumme ja pelailemme joukkuepelejä sisä- ja ulkotiloissa. Muistathan säänmukaisen vaatetuksen sekä yleis- että liikuntakerhoihin! Kerhotarjonta tulee nähtäville Kaustisen 4H-yhdistyksen nettisivuille heti kun ohjaajat,
paikat ja ajankohdat varmistuvat.

Seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2022.
Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi
Tulevat 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
seuraavaan kuntatiedotteeseen.
Kuukausi

Aineisto

Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin

Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

ti 9.8.2022 klo 15
ti 6.9.2022 klo 15
ti 4.10.2022 klo 15
ti 8.11.2022 klo 15
ma 5.12.2022 klo 15

ke 17.8.2022
ke 14.9.2022
ke 12.10.2022
ke 16.11.2022
ke 14.12.2022 – Huom! Aineistopäivä maanantaina.

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

https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

Sykkivä, soiva Kaustinen!
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