KAUSTISEN KESKUSTA-OPISTONMÄEN OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN SEKÄ UUTELAN JA
VIRKKALA-JÄRVELÄN OSAYLEISKAAVOJEN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Keskusta-Opistonmäen osayleiskaava valmisteluvaiheen kuulemista varten ja MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti Uutelan sekä Virkkala-Järvelän osayleiskaavat
ehdotusvaiheen kuulemista varten.
Keskustan osayleiskaava-alue käsittää Opistonmäeltä Kaustisen ydinkeskustaan ulottuvan alueen vt 13 länsipuolelta, Kappelintien ja vt 13 väliin jäävän osan Kaustisen ydinkeskustaa sekä pientalo- ja peltoalueita Perhonjoen molemmin puolin. Uutelan osayleiskaava-alue on pääasiassa asemakaavoitettua asuinaluetta Kaustisen
taajaman pohjoisosassa Jylhäntien molemmin puolin. Virkkala-Järvelän osayleiskaava-alue sijoittuu Kaustisen
Virkkalan ja Järvelän kylille keskustaajaman kaakkoisosasta Perhonjoen vartta aina Vetelin kuntarajalle saakka.
Osayleiskaavat laaditaan ohjaamaan asemakaavoitusta sekä Keskusta-Opistonmäki ja Virkkala-Järvelä lisäksi
osalla aluetta siihen tarkkuuteen, että kunta voi myöntää suoraan rakennusluvat laadittavan kaavan perusteella
(MRL 44 § ja 72 §).
Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 7.9.–8.10.2022 Kaustisen kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kaustinen.fi > kuulutukset. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallinen tai suullinen mielipiteensä kaavan nähtävillä oloaikana Kaustisen kunnanhallitukselle osoitteella Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi.
Kaavan laatija on tavattavissa 20.9.2022 klo 14-18 Kaustisen kunnantalolla osoitteessa Kappelintie 13, 69600
Kaustinen. Tilaisuudessa voi keskustella suunnittelijan kanssa.
Lisätietoja antaa Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 7698 668 ja projektipäällikkö Ville Vihanta puh. 050 5906 214, Plandea Oy.
Kaustisella 30.8.2022, Kunnanhallitus

Kaustisen kunta haluaa kiittää Eläkeliiton Kaustisen yhdistys
ry:tä sen tekemästä aktiivisesta työstä Kaustisen urheilualueen
parantamiseksi!
Energiset eläkeläiset, jotka tunnetaan Talkooryhmä PohjanVaarit -nimellä, ovat muun muassa korjanneet pururadan siltoja, uudistaneet katsomot sekä parhaillaan kunnostavat urheilualueella sijaitsevan kioskikopin. Samainen talkooporukka on
rakentanut myös Kaustisen kunnan keskustaa koristavat kukkalaatikot.
Kaikki kuntalaiset varmasti yhtyvät kiitokseemme ja toivottavat
Pohjan-Vaareille hyvää alkanutta syksyä!

Kunnan postiosoite 16.5.2022 alkaen on Kappelintie 13, 69600 Kaustinen.
Myös kunnan laskutusosoite on muuttunut. Ensisijaisesti laskut tulee toimittaa aina e-laskuina.
Paperilaskut toimitetaan skannauspalveluun osoitteella: Kaustisen kunta, PL 897, 00074 CGI ja
laskun vastaanottajan kohdalla tulee olla tuo PL-osoite.

Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset vuodelle 2023 on tehtävä sähköisesti 30.9. mennessä. Lomitusnetti
löytyy osoitteesta www.mela.fi/fi/asiointipalvelut.
Vuoden 2022 lomat on varattava 30.9. mennessä! Pitämättömiä vuosilomapäiviä, joista ei ole em. päivään mennessä tehtyä varausta, ei voida siirtää.
Lisätiedot ja yhteydenotot oman alueen johtavaan lomittajaan tai sähköpostilla lomitus@kaustinen.fi.
Turkistuottajan oikeutta lomituspalveluihin vuonna 2023 on haettava kirjallisesti 31.10. mennessä.

Verhoilupalvelu Eija Rauma on aloittanut toimintansa Salonkylässä tammikuussa 2022. Toimialana on huonekalu- ja ajoneuvoverhoilu sekä myös korjausompelut. Osoite Salonkyläntie 160, puh. 040 749 1439.

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!
Luontovalokuvanäyttely Osku Valon muistolle
Maanantaina 10.10. klo 18.00 näyttelyn avajaistilaisuus. Saavuthan paikalle hieman ennen kello kuutta, sillä
kirjaston ovet menevät lukkoon klo 18. Kahvitarjoilu. Avajaistilaisuuden järjestävät näytteilleasettajat.
Näyttely on katsottavissa kunnanviraston kokoustilojen aulassa aina lokakuun loppuun asti kirjaston palveluaukioloaikoina. Tervetuloa avajaistilaisuuteen ja näyttelyyn!

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 mm. biljardi, pingis, ilmakiekko, pöytäfutis ja pelikonsoleita sekä erilaisia lautapelejä, tietokoneita ja TV. Voit myös kokkailla ohjaajien kanssa tai viettää aikaa kavereiden seurassa kahvikupposen äärellä.
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. 040 547 9308.
Sählyä & muita pelejä
Alakouluikäisten liikuntakerho Urheilutalon salissa tiistaisin 20.9. alkaen klo 17.30-19.00. Kerhon aiheet vaihtelevat viikoittain: sähly, nerf ja kaupunkisota. Syksyn aikana mahdollisuus kokeilla myös seinäkiipeilyä ja jousi-,
ilmakivääri- sekä ilmapistooliammuntaa. Kerho on maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ohjaajina Alpi Palola ja Roni Varila.
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.
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Tiistai:

Alakoulu 6. lk – yläkoulu 9. lk klo 16.00-17.30

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 040 675 3150. Viestiin
osallistujan nimi, ikä ja kumpaan ryhmään on tulossa.
II Alakoulu 6. lk – yläkoulu 9. lk Selina Puusaari. Ilmoittautuminen tekstiviestillä numeroon 045 158 2314. Viestiin
osallistujan nimi ja ikä.
Osallistumismaksu: Lukukausimaksu on 45 € /syyskausi tai 5 € /kerta. Ohjaajat keräävät maksutiedot ensimmäisen tanssitunnin yhteydessä laskutusta varten.
Kuntonyrkkeily
Torstaisin 22.9. alkaen (HUOMIOI korjattu päivämäärä) klo 17.30-19.00 Urheilutalon tatamilla nuorille ja aikuisille. Vuoro on maksuton! Ohjaaja Niiles West. Lisätiedot puh. 040 413 4424.
Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta
Ammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin 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. 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 lomakkeet-kohdasta tai kirjaamalla suorituskerrat vaikka
ruutupaperille. Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä kävely tai juoksu sekä osallistuminen jumppaan. Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja.
Palauta suorituskorttisi kunnantalolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon tammikuun puoliväliin mennessä.
ELOKUVATOIMINTA KINO KANSANTAITEENKESKUS
Su 11.9 klo 14.00 ja ma 12.9 klo 19.00
Su 18.9 klo 19.00 ja ma 19.9 klo 19.00
Su 25.9 klo 14.00 ja ma 26.9 klo 18.00
Su 2.10 klo 14.00 ja ma 3.10 klo 19.00

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä. K 7. Liput 11 €.
Suon villi laulu. K 12. Liput 11 €.
Pelle Hermanni. S. Liput 9 €.
Karaokeparatiisi. S. Liput 11 €.

Sivistyslautakunta valitsee syksyisin Vuoden arkiliikkujan. Valinnalla halutaan nostaa myönteisellä tavalla esille
kuntalaisia, jotka omilla arkipäivän valinnoillaan edistävät terveyttä ja ympäristöasioita. Vuoden arkiliikkujana
palkitaan henkilö, joka tavallisia arkipäivän asiointi-, työ- ja vapaa-ajanmatkoja tehdessään toteuttaa liikunnallista
elämäntapaa kulkemalla näitä matkoja esimerkiksi jalan tai polkupyörällä. Valintaperusteena voidaan huomioida
myös muu arki- ja hyötyliikunta kuten esimerkiksi marjastus tai sienestys.
Voit auttaa meitä valinnassa kertomalla, kuka mielestäsi täyttää nämä ehdot parhaiten. Ehdotukset 21.10.2022
mennessä sähköpostilla sivistys@kaustinen.fi.
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KP-V:n ja Kaustisen kunnan yhteisenä tavoitteena on terve ja hyvinvoiva kuntalainen. Urheiluseura tuottaa kunnalle liikuntapalveluja yhteistyösopimuksen mukaan. Kaikkeen seuran toimintaan ovat kuntalaiset tervetulleita
ilman seuran jäsenyyttä. Harjoituksissa käyminen ei vaadi seuran jäsenyyttä (10 €/vuosi) tai lisenssien tai kilpailulupamaksujen maksamista. Kausi-/harrastusmaksut pystymme pitämään kohtuullisena kuntayhteistyön ansiosta. Jokaisen harrastajan tulee huolehtia itse vakuutusturvansa ajantasaiseksi, niin että se korvaa mm. harrastuksissa sattuneet tapaturmat. Usein lajilisenssit sisältävät vakuutuksen, joka kattaa harjoitus- ja kilpailutoiminnassa
sattuneet loukkaantumiset. Joissakin tapauksissa lisenssin hankkimalla saa hyvän vakuutusturvan erillistä vakuutusta edullisemmin.
Jumppakausi 2022-2023
Maanantai
18.00-19.00 Tanssillinen jumppa, urheilutalon peilisali
Tiistai
19.00-20.00 Kahvakuula, urheilutalon peilisali
Syyskuun ajan tiistaisin 18.00-18.45 Ulkotreeniä kuntoportailla
Keskiviikko
19.15-20.00 Folkjam, urheilutalon peilisali
Keskiviikko
20.00-20.45 Venyttely, urheilutalon tatami
Torstai (parilliset viikot) 19.00-20.00 Matalan kynnyksen jumppa, urheilutalon peilisali
Kausimaksu 65 € (55 €, jos jäsenmaksu maksettu) tai 6 €/jumppa. Huom! Venyttely on kaikille ilmainen.
”Ukkojumppa” on nimeltään ehkä hiukan harhaanjohtava, sillä mukana on miehiä noin 15-vuotiaasta eteenpäin.
Ukkojumppa tiistaisin kello 19.00–20.30 Puumalan koululla 20.9. alkaen. Jumpalla verrytellään aluksi sen verran,
ettei paikat revähdä. Sitten pelataan lentopalloa tai jotain muuta pallopeliä, lopuksi hiukan lihaskuntoharjoitteita ja
venyttelyt. Ukkojumppa on maksuton. Yhteyshenkilö Vesa Peltoniemi 0400 733 331. Ilmoita Vesalle jos haluat
mukaan ryhmän WhatsApp-ryhmään, jossa aina tiedotetaan mahdolliset viimehetken muutokset ohjelmaan.
Judo
Judon harjoitukset peruskurssin käyneille junioreille ja aikuisille viikosta 38 lähtien seuraavasti:
Ti klo 18.00-20.30
Pe klo 18.00-20.30
La klo 10.00-12.00
Judon peruskurssi järjestetään talven aikana, tästä ilmoitetaan ajankohdan tarkennuttua myöhemmin.
Ammunta
Ilma-aseammuntaa urheilutalolla ma, ke ja to klo 18-20 kilpaileville ampujille. Osallistujilla oltava omat aseet sekä
harrastaja-/kilpailijalisenssi. Yhteyshenkilö Pekka Puumala, pekkapu@gmail.com, 040 550 0874. Ilmaaseammunnassa pääsee alkuun kunnan kerhossa tiistaisin.
Jalkapallo/Futsal
Joukkueet siirtyvät harjoittelemaan urheilutalolle lokakuun aikana. Harjoitusajat talvikaudella ovat alla. Kaikkiin
joukkueisiin ovat uudet pelaajat tervetulleita mukaan, alkuun voi kokeilla maksutta. Lisätietoja saa joukkueiden
yhteyshenkilöiltä.
Tytöt ja pojat 2016-2017
Tytöt 2014-2015
Pojat 2014-2015
Pojat 2012-2013
Tytöt 2011-2013
Pojat 2010-2011
Pojat 2008-2009
Tytöt 2009-2010
Naiset
Miehet
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11.00–12.00
17.30–19.00
12.00–13.30
17.30–19.00
16.30–17.30
15.00–16.30

su
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to
ma

13.30–15.00
19.00–20.30
13.00–15.00
19.00–20.30
18.00-19.30
19.00-20.30
19.30-21.00
20.30-22.00

Santtu Lehto 040 579 6773
Kiia Lemmetti 040 185 9049
Maria Puronaho, 040 865 1526
2012: Jukka Järvelä, 0400 868 255
2013: Kristiina Koivusalo, 040 727 4070
2011:Päivi Westerholm, 040 733 3222
2012-2013: Antti Vintturi, 040 719 1917
2010: Jaana Pekkarinen, 044 302 8360
Jarno Lyytikäinen, 050 579 1154
Jukka Honkonen, 0400 761 741
Juho Viiperi, 045 112 5980
Juho Koivukangas 045 631 6168

Lukioikäiset ja yläasteen viimeistä vuotta käyvät ovat erittäin tervetulleita aikuisten futsal- ja salibandyjoukkueisiin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä yhteyshenkilöihin ja tulkaa kokeilemaan!
Salibandy
Salibandyssä on junioirijoukkueet 2010 ja 2012 syntyneille sekä miehille. Juniorit harjoittelevat talvikaudella torstaisin ja lauantaisin, miehet perjantaisin.
Lisätietoja antavat: Esko Järvelä, esjarvel@gmail.com, 0400 757273 juniorit
Miesten joukkue Tommi Järvelä, topelius.j@gmail.com ja Petteri Myllymäki 040 1882332
Yleisurheilu
Tiistaisin klo 16-17.30 Kaikille avoin heittotreeni, jossa harjoitellaan heittotekniikkaa ja kehitetään fyysisiä ominaisuuksia. Opastusta saa kaikkien heittolajien tekniikoihin.
Torstaisin klo 18.30-19.30 Taapero- ja liikkisjumpat. Taaperot harjoittelevat perusliikuntataitoja liikuntaleikkien
avulla. Liikkiksessä harjoitellaan perusliikuntataitoja. Taaperot 0-4 v, liikkis 5-7v.
Perjantaisin klo 17.30-19.00 SisuElmo -treenit. Monipuolisuus- ja lajiharjoitus 8-17 -vuotiaille. Myös lasten ja
nuorten vanhemmat/huoltajat ovat tervetulleita treenaamaan yhdessä.
HIIHTOHARJOITUKSET ALKAVAT 16.9.2022 KLO 18.00
Aloitetaan syksyn kausi Tastulan leirinnässä perinteisellä sauvalenkillä perjantaina 16.9. klo 18.00. Tehdään noin
1-1,5 h sauvalenkki Tastulan poluilla. Lenkin jälkeen paistetaan makkaraa ja sauna on lämmin. Varaathan mukaasi sauvat, otsavalon, pyyhkeen ja uikkarit jos aiot lenkin päätteeksi pulahtaa järveen virkistäytymään. Harjoitukset jatkuvat maanantai 26.9. klo 18.00 alkaen joka viikko. Syksyn harjoituksissa tehdään hiihtoa tukevia monipuolisia harjoituksia. Hiihtojaoston väki toivottaa tervetulleeksi kaikki mukaan!!!
Uudet seura-asut tulevat syksyn 2022 aikana tilattavaksi. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja seuran somekanavilla.
Seuran toimisto on talvikauden avoinna ma-ke 10-16 ja to 12-18. Seuravastaavan tavoittaa seuran numerosta
040 522 8977 soittamalla/viestillä sekä sähköpostilla veikot@kp-v.fi työaikana.

Lasten harrastustoiminta:
Yleiskerhot: Yleiskerhomme ovat ilmaisia, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.
Kirkonkylän 4H-kerho 4.-6. lk maanantaisin klo 13.45-15.00, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Järvelän 4H-kerho 1.-2. lk tiistaisin klo 13.00-14.30, Järvelän koulu
Salonkylän 4H-kerho 1.-6. lk tiistaisin klo 17.00-19.00, Salonkylän nuorisoseurantalo
Puumalan 4H-kerho 1.-3. lk keskiviikkoisin klo 12.35-13.45, Puumalan koulu
Kirkonkylän 4H-kerho 1.-3. lk torstaisin klo 15.15-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Puumalan 4H-kerho 4.-6. lk torstaisin klo 12.35-13.45, Puumalan koulu
Jylhän 4H-kerho 1.-6. lk perjantaisin klo 13.15-14.30, Jylhän kylätalo
Teemakerhot: Tarjoamme erilaisia teemakerhoja joista osa on ilmaisia, osa maksullisia ja osa suunnattu vain 4Hjäsenille.Osa teemakerhoista vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Kirkonkylän leivontakerho 4.-6. lk tiistaisin klo 15.15-17.15, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Syyskausi vko 36-48, 12 kertaa / 20€, kevätkausi vko 3-15, 12 kertaa / 20 €. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Jousiammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin klo 17.30-20.00 Urheilutalon juoksusuoralla
4H-Jäsenille ja alle 18-vuotiaille ilmainen, muut 2 €/kerta. Maksu käteisellä. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista.
Askartelukerho 1.-2. lk keskiviikkoisin klo 15.15-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Salonkylän leivontakerho 1.-6. lk torstaisin klo 16.30-18.30, Salonkylän nuorisoseurantalo
Syyskausi vko 36-48, 12 kertaa / 20 €, kevätkausi vko 3-15, 12 kertaa / 20 €, Vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Askartelukerho 3.-4. lk perjantaisin klo 15.15-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4
Ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
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https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/

Marjanosto
Ostamme puhdistamatonta puolukkaa maanantaisin ja torstaisin klo 17.00-19.00, Kaustisen Osuusmeijeri, Siltatie 20. Puolukan hinta selviää meillekin myyntiaamuna ja se ilmoitetaan Kaustisen 4H-yhdistyksen nettisivuilla ja
facebook-sivuilla.Tutustuthan laatuvaatimuksiin ja hygieniaohjeistuksiin ennen marjan tuomista marja-asemalle.
https://kaustinen.4h.fi/palvelut/marjan-osto/

Tekninen toimi on saanut monta hanketta päätökseen kuluneen kesän ja alkusyksyn aikana. Muun muassa:
−
−
−
−

Kinon esikoulun piha-alueen kunnostus saatiin valmiiksi elokuun alussa.
Puumalan koulun piha-aluetta valmistui kiertämään 285 metriä pitkä aita, joka helpottaa muun muassa koululaisten ja esikoululaisten leikkien valvomista.
Pajalan virastotalosta Soitelle vuokratut, entiset verotoimiston tilat kunnostettiin ilmanlaadun sekä viihtyvyyden parantamiseksi.
Järvelän koululle tehtiin pituushyppypaikka.

Meneillään olevia hankkeita ovat muun muassa:
−
−
−
−

Tekonurmikentän rakentaminen urheilualueen hiekkakentälle
Oosinharjun pulkkamäen muotoilu ja levennys sekä valaistuksen rakentaminen
Ylijoentien ja Salpatien välisen jalankulkuväylän valaiseminen
Pururadan valaistuksien uusiminen led-valaistukseksi

Ilmoittelemme hankkeiden etenemisestä kunnan verkkosivuilla sekä some-kanavilla.

Kunta järjestää hakemuksesta avustuksena maksuttoman pihatien aurauspalvelun kotona asuville ikääntyneille
yli 70-vuotiaille ja niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on pysyvästi alentunut.
Talvihoitopalvelua tulee hakea Kaustisen kunnan tekniseltä toimelta 31.10.2022 mennessä.
Hyväksytyn hakemuksen jälkeen palvelu on voimassa yhden talvikauden (1.11.–30.4.) kerrallaan.
Pihatieksi katsotaan hakijan asunnolta lähtevän tien osuus, jonka tien käyttöoikeus on ainoastaan hakijan asuinkiinteistöllä. Pihatie ei esim. ole peltotie/metsätie, joilla on useampi eri kiinteistönomistaja ja tien käyttöoikeus on
useammalla kiinteistönomistajalla.
Talvihoito käsittää vain pihatien koneellisen aurauksen. Muuta palvelua ei voi ostaa kunnalta.
Hakemuslomake löytyy kunnantoimistolta sekä kunnan verkkosivuilta:
https://kaustinen.fi/wp-content/uploads/2022/08/Aurauspalveluhakemus.pdf

Kansanmusiikki-instituutin Elävän perinnön Pelimannitalo -hankkeessa kehitetään Pelimannitalon toimintaa yhteisölähtöisesti ja pyritään lisäämään talon ympärivuotista käyttöä. Vastaa kyselyyn osallistumisesta Pelimannitalon talkootoimintaan ja tutustumismatkaan Palokan pelimannitaloon Jyväskylään!
Kysely löytyy osoitteesta https://forms.gle/WxnDRjSQ6Rzndp7s5 tai Kansanmusiikki-instituutin verkkosivun
https://kansanmusiikki-instituutti.fi/ Ajankohtaista-osion kautta. Kyselyyn vastausaikaa
on 18.9.2022 asti. Elävän perinnön Pelimannitalo -hankkeen rahoittaa Pirityiset.

Taide kuuluu kaikille - ja niin kuuluvat Taiteen päivän tapahtumatkin. Taiteen päivä
on täynnä pientä ja suurta tekemistä ja kokemista kaikille. Tule kohtaamaan kaksin,
kolmin tai suuremmalla porukalla. Tarkan ohjelman löydät lokakuun kuntatiedotteesta. Vapaa pääsy.
Yhteistyöterveisin Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry
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Perjantai 16.9.
TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET klo 17.30 Kalliosali, Kansantaiteenkeskus. Vuoden kuvataiteilija Kaj Lindgårdin puuveistosten
näyttely sekä Rebecka Sofia Ahvenniemen ääniteos WINDS.
TAPAA TAITEILIJA klo 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 klo 18.00 Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus. Mukana illan muusikot sekä säveltäjä ja tietokirjailija
Osmo Tapio Räihälä.
KAKSIN – YHDESSÄ 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus, Liput 24/19 €
Maria Puusaari, viulu & Sonja Fräki, piano
Igor Stravinsky, Osmo Tapio Räihälä, Witold Lutosławski, Ellen Taaffe Zwilich, John Adams
Sunnuntai 18.9.
LUMO klo 14.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus, Liput 24/19 €
Piia Komsi, sopraano ja sello, Maria Puusaari ja Kaija Saarikettu, viulu; Mauno Järvelä, alttoviulu; Ulla Lampela,
sello; Sonja Fräki ja Kimmo Hakola, piano
Rebecka Sofia Ahvenniemi, Kimmo Hakola, Heinz-Juhani Hofmann, Kaija Saarikettu, Piia Komsi
ILTAMUSIIKKI – BACHIA KYNTTILÄNVALOSSA klo 18.00 Kaustisen kirkko, Liput 24/19 €
Kreeta-Maria Kentala, barokkiviulu & Tea Polso, cembalo
Johann Sebastian Bach
Yhteislippu sunnuntain konsertteihin 35/30 €
Katso lisätietoa ohjelmasta ja esiintyjistä kotisivultamme kamarimusiikkiviikko.net
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Tervetuloa kuulemaan mitä muutoksia hyvinvointialueelle siirtyminen tuo aikuisten palveluihin ja keskustelemaan
kehittyvistä aikuisten palveluista ke 14.9. klo 17-20 järjestettävään tilaisuuteen. Tilaisuudessa esitellään osana
valtakunnallista Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa kehitettyjä alueellisia aikuisten palveluita ja 1.1.2023 käynnistyvän Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-palveluita.
Tilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena Soiten auditoriossa (Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola) sekä
Teams-etäyhteydellä. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Paikan päällä on kahvitarjoilu. Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuutta paikan päälle seuraamaan tulevilta toivotaan ennakkoilmoittautumista to 11.9. mennessä. Ilmoittaudu mukaan täällä: https://link.webropolsurveys.com/
S/560635A793CD028A tai hankesihteeri Tiina Rahkonen puh. 040 804 3725. Tilaisuus tallennetaan ja on katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen samasta linkistä.
Aikuisten palvelut sote-keskuksessa on toinen osa tulevan hyvinvointialueen palveluita esittelevistä Tervetuloa
sote-keskukseen -tilaisuuksista. Vastaavanlainen tilaisuus järjestetään syksyn aikana perheiden palveluista.
Aiheina mm:
− Soiten uudistuvat vastaanottopalvelut
− Suun terveydenhuollon palveluiden kehittäminen
− Aikuisten sosiaalipalvelujen kehittäminen
− Nopeasti kuntoutuksen alkuun: lääkinnällinen, sosiaalinen sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuspalvelut
hyvinvointialueella
− Asiakas keskiössä - asiakaslähtöinen sote-palveluiden yhteensovittaminen
− Terveellisten elintapojen tukeminen Keski-Pohjanmaalla
− Soiten digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi
− Kuinka vaikutan palveluihin? Asiakasosallisuus Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialueella
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu
iiris.jurvansuu@soite.fi, puh. 044 780 9976
Seuraa tilaisuutta etänä
QR-koodin kautta!
Seuraava tiedote ilmestyy lokakuussa 2022.
Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi (Annika Rauma, Varpu Järvilä)
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

Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

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

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

https://twitter.com/kaustinenkunta

