Kunta edote 9/2022

Lokakuu

Hallinto– ja kehi ämispalvelut
Kuulutus korttelin 63 asemakaavaluonnoksesta
AsemakaavaluonnosÊ sekäÊ osallistumis-Ê jaÊ arviointisuunnitelmaÊkorttelissaÊ 63Ê onÊ nähtävänäÊkunnanÊ
kotisivuillaÊjaÊteknisessäÊtoimistossaÊ22.9.Ê–Ê24.10.2022ÊvälisenÊajan.
MielipiteetÊ kaavaluonnoksestaÊ tuleeÊ toimittaaÊ kunnanhallitukselleÊ osoitettuinaÊ sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi taiÊpostitseÊKaustisenÊkunta,Êkunnanhallitus,ÊKappelintieÊ13,Ê69600Ê
Kaustinen.
LisätietojaÊantaaÊkaavoittajaÊjaÊtekninenÊjohtajaÊIlkkaÊNärhi.
KaustisellaÊ22.9.2022
Kunnanhallitus

Äi enpäiväkunniamerkkien hakeminen vuodelle 2023
Länsi-ÊjaÊSisä-SuomenÊaluehallintovirastoÊpyytääÊ4.11.2022ÊmennessäÊesityksiäÊvuodenÊ2023ÊäitienpäiväkunniamerkkienÊ saajiksiÊ toimialueellaan.Ê VuodenÊ 2023Ê enimmäiskiintiöÊ alueellaÊ onÊ kahdeksanÊ
äitienpäiväkunniamerkkienÊsaajaa.
ÄitienpäivänÊ kunniamerkki,Ê SuomenÊ ValkoisenÊ RuusunÊ RitarikunnanÊ IÊ luokanÊ mitaliÊ kultaristein,Ê
myönnetäänÊlastenÊjaÊnuortenÊesimerkillisestäÊkasvatustyöstäÊsekäÊperhe-elämänÊjaÊvanhemmuudenÊ
edistämisestäÊansioituneelle.ÊPerustelunaÊvoiÊollaÊmyösÊlaajemmanÊyhteisvastuullisenÊkasvatustehtävänÊ toteuttaminenÊ esimerkiksiÊ lastensuojelu-Ê jaÊ perhejärjestöissä,Ê nuoriso-Ê jaÊ urheilujärjestöissäÊ taiÊ
muissaÊyhteiskunnallisissaÊjärjestöissä.ÊAmmatissaanÊkasvattajinaÊtoimivilleÊkunniamerkkiäÊeiÊmyönnetä.ÊKunniamerkinÊsaajaksiÊvoiÊesittääÊ40ÊvuottaÊtäyttänyttäÊbiologistaÊäitiä,ÊadoptioäitiäÊtaiÊsijaisäitiä.
PyrkimyksenäÊon,ÊettäÊpalkittavatÊäiditÊedustavatÊmahdollisimmanÊerilaisiaÊryhmiä,ÊesimerkiksiÊansiotyössäÊkäyviä,Êyksinhuoltajia,ÊmaaseudunÊemäntiäÊjne.ÊsekäÊmyösÊeriÊvähemmistöryhmiä,ÊkutenÊromaneja,ÊsaamelaisiaÊjaÊmaahanmuuttajia.
EhdokkaidenÊtuleeÊedustaaÊtasapuolisestiÊäitejäÊmyösÊikänsäÊpuolesta.ÊLastenÊlukumääräÊeiÊoleÊmäärääväÊperusteÊpalkitsemiselle.
AmmatissaanÊ kasvattajinaÊ toimivilleÊ äitienpäiväkunniamerkkiäÊ eiÊ oleÊ tarkoitusÊ myöntää.Ê VastaavaaÊ
kasvatustyötäÊ tehneetÊ muutÊ hyvätÊ kasvattajat,Ê kutenÊ isät,Ê sisarukset,Ê muutÊ lähisukulaisetÊ jne.Ê palkitaanÊ6.12.,ÊjolloinÊmuutÊvaltiollisetÊkunniamerkitÊjaetaan.
OmienÊ lastenÊ tekemissäÊ kunniamerkkiesityksissäÊ tuleeÊ ollaÊ vähintäänÊ kaksiÊ luotettavaa,Ê toisistaanÊ
riippumatontaÊpuoltavaaÊlausuntoaÊsellaisiltaÊjärjestöiltäÊtaiÊmuiltaÊyhteisöiltä,ÊjotkaÊtuntevatÊhyvinÊkyseessäÊ olevanÊ perheen.Ê JosÊ äitienpäiväkunniamerkkiäÊ ehdotetaanÊ muilleÊ kuinÊ biologisilleÊ äideille,Ê
esim.Êkasvatti-,Êsijais-ÊtaiÊtukiperheidenÊäideille,ÊehdotukselleÊolisiÊeduksi,ÊjosÊsenÊmukanaÊolisiÊesim.Ê
perheenÊhyvinÊtuntevanÊjaÊperheessäÊasuneenÊlapsenÊpuoltokirje.ÊMuutkinÊomaiset,ÊtuttavatÊjaÊnaapuritÊvoivatÊollaÊaloitteellisia,ÊmuttaÊesityksenÊtekijänäÊtuleeÊtällöinÊkuitenkinÊollaÊviranomainen,ÊjärjestöÊ
taiÊmuuÊyhteisö.Ê

ÄitienpäiväkunniamerkkienÊhakumenettelyssäÊaluehallintovirastoÊnoudattaaÊsosiaali-ÊjaÊterveysministeriönÊjaÊritarikuntienÊohjeidenÊmukaanÊseuraaviaÊperiaatteita:
·
·

vähintäänÊpuoletÊritarikunnilleÊesitettävistäÊhakemuksistaÊtuleeÊkunnilta,ÊjärjestöiltäÊtaiÊvastaaviltaÊ
yhteisöiltä
enintäänÊpuoletÊhakemuksistaÊonÊpalkittavaksiÊesitettyjenÊäitienÊomienÊlastenÊjättämiä.ÊEhdotusta,Ê
jossaÊonÊvainÊyksiÊpuoltolausuntoÊtaiÊsellainenÊpuuttuuÊkokonaan,ÊeiÊotetaÊvastaan,ÊennenÊkuinÊseÊ
onÊtäydennettyÊriittävilläÊpuolloilla.

KunniamerkkiesityksetÊ tuleeÊ toimittaaÊ viimeistäänÊ 4.11.2022Ê osoitteella:ÊLänsi-ÊjaÊSisä-SuomenÊ
aluehallintovirasto,Ê PLÊ 5,Ê 13035Ê AVI.Ê LisätiedotÊ jaÊ ohjeetÊ lomakkeisiinÊ sekäÊ vaadittavatÊ RitarikuntienÊ
kunniamerkkiehdotuslomakeÊ jaÊ liitelomakeÊ äitienpäiväkunniamerkkihakemukseenÊ löytyvätÊ osoitteesta:
https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdastaÊhakulomakkeet).
LomakkeetÊ toimintaohjeineenÊ löytyvätÊ myösÊ julkishallinnonÊ verkkopalvelusta www.suomi.fi .Ê LomakkeetÊvoiÊtilataÊmyösÊaluehallintovirastosta.
LisätietojaÊ asiastaÊ antaaÊ tarkastajaÊ KirsiÊ Mäenpää,Ê puhelinÊ 0295Ê 018Ê 518Ê taiÊ sähköposti: kirsi.maenpaa@avi.fi

Sivistystoimi
Kirjasto
LuontovalokuvanäyttelyÊOskuÊValonÊmuistolleÊ
NäyttelyÊOskuÊValonÊluontokuvistaÊonÊkatsottavissaÊkunnanvirastonÊkokoustilojenÊaulassaÊainaÊlokakuunÊloppuunÊastiÊkirjastonÊpalveluaukioloaikoina.ÊTervetuloaÊnäyttelyyn!
Satutunnit
SyyskaudenÊsatutunnitÊjärjestetäänÊparittomienÊviikkojenÊkeskiviikkoinaÊkloÊ9.15Ê–Ê10.00.ÊÊLokakuussaÊkokoonnummeÊ26.10.,ÊmarraskuussaÊ9.11.Ê/Ê23.11.ÊjaÊjoulukuussaÊ7.12.ÊTervetuloa!

Vapaa-aikatoimi
AIRSOFT-TURNAUS
NikulanÊsoftisÊpark,ÊKokkolantieÊ700ÊmaanantainaÊ 17.10.ÊkloÊ16Êalkaen.Ê PeliinÊosallistutaanÊomallaÊ vastuulla.Ê
PakollinenÊvarusteÊsuojalasitÊjaÊalleÊ12Êv.Êkokomaski.ÊAseitaÊjaÊvarusteitaÊonÊmahdollistaÊlainata,ÊkysyÊniitäÊetukäteen,Ê jottaÊ vältytäänÊ yllätyksiltä.Ê KenttäÊ onÊ vanhaanÊ hiekkamonttuunÊ rakennettuÊ alue.Ê MyösÊ aikuisetÊ voivatÊ
osallistuaÊ airsoftiin,Ê jokaÊ onÊ eriomaistaÊ kuntoiluaÊ jaÊ sykeÊ nouseeÊ varmasti.Ê LisätietojaÊ saaÊ kyselläÊ numerostaÊ
045Ê1316Ê175.Ê
KURSSIPÄIVÄTÊKELTAISELLAÊTALOLLA
Tiistai-torstaiÊ18.Ê-Ê20.10.ÊkloÊ10Ê-14ÊKeltaisellaÊtalollaÊ(PelimannintieÊ4).ÊPäivienÊaikanaÊvalmistetaanÊitseÊruokaÊ
sekäÊleivotaan,ÊvalmistetaanÊsaippuaaÊsekäÊmuutaÊmukavaaÊtoimintaa.ÊPäivätÊovatÊmaksuttomiaÊosallistujille.Ê
IlmoittautuminenÊ4H:nÊnettisivuiltaÊlöytyvänÊlomakkeenÊkauttaÊhttps://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kurssit-jakoulutukset/
KOKOÊPERHEENÊRETKIÊKÄRPÄTÊVS.ÊÄSSÄTÊJÄÄKIEKKO-OTTELUUNÊOULUUNÊ
ReissuunÊlähdetäänÊtiistainaÊ18.10.ÊPelimannitoriltaÊkloÊ15.10.ÊOtteluÊalkaaÊkloÊ18:30.ÊTakaisinÊlähdetäänÊOttelunÊ päätyttyä.Ê MatkanÊ hintaÊ 30Ê €Ê (sisältääÊ ottelulipunÊ jaÊ matkan)Ê maksetaanÊ käteiselläÊ SatuÊ KoskelleÊ linjaautossa.Ê AlleÊ 10-vuotiaillaÊ onÊ oltavaÊ huoltajaÊ mukana!Ê IlmoittautumisetÊ 10.10.Ê mennessäÊ sähköpostillaÊ osoitteeseenÊaija.jarvenpaa@kaustinen.fiÊLaitaÊilmoittautumiseenÊomaÊnimesiÊjaÊpuhelinnumerosi.ÊJosÊjoudutÊperumaanÊosallistumisesiÊteeÊseÊ10.10Êmennessä,ÊmuussaÊtapauksessaÊperimmeÊ15Ê€Êperuutusmaksuna.ÊRetkenÊ
järjestävätÊyhteistyössäÊEvijärven,ÊKaustisenÊjaÊVetelinÊkunnat.
JOUSIAMMUNTA
TuleÊ kokeilemaanÊ jousiammuntaaÊ tiistainaÊ 18.10Ê kloÊ 17.30Ê –Ê 20Ê UrheilutalonÊ juoksusuoralle.Ê KokeilukertaÊ onÊ
ilmainenÊkaikille.ÊEiÊvaadiÊennakkoilmoittautumista.
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VESIDISCOÊ
VetelinÊUimahallillaÊkeÊ19.10.ÊkloÊ18.00Ê–Ê19.30.ÊOsallistumismaksuÊ5Ê€,Êsis.ÊuintimaksunÊjaÊpientäÊnaposteltavaa.ÊUimataitoÊvälttämätön.ÊLuvassaÊonÊmusiikkia,ÊhillitöntäÊmenoaÊjaÊtietenkinÊherkuttelua!ÊEiÊennakkoilmoittautumista.
PERHEUINTIÊ
VetelinÊuimahallillaÊpeÊ21.10.ÊkloÊ11.00Ê–14.00.ÊPerheenÊalleÊ15-vuotiaatÊlapsetÊhuoltajanÊseurassaÊilmaiseksiÊ
uimaan!
VETELINÊUIMAHALLINÊSYYSLOMAVIIKONÊAUKIOLOAJATÊ
MaÊ6.30Ê-Ê8.30,Ê16Ê-Ê20Ê
TiÊ14Ê-Ê18Ê
KeÊ6.30Ê-Ê8.30,Ê14Ê-Ê17.30Ê
ToÊ16Ê-Ê20Ê
PeÊ11Ê-Ê14Ê
SuÊ10Ê-Ê13.Ê
ViikonÊtapahtumatÊjärjestetäänÊVetelinÊjaÊKaustisenÊvapaa-aikatoimienÊjaÊ4H-yhdistystenÊyhteistyönä.
KukaÊkulkeeÊpisimmälle?Ê-liikuntakampanja
KaustisenÊseutukunnanÊkuntienÊvapaa-aikatoimet,ÊsekäÊPerhonÊkuntaÊjärjestävätÊyhdessäÊkilpailunÊsiitä,ÊmikäÊ
kuntaÊ liikkuuÊ pisimmälle.Ê KilpailunÊ aikaväliÊ onÊ marraskuussaÊ 1.11.Ê –Ê 30.11.2022.Ê KaikenlaisetÊ liikuntamuodotÊ
(hyötyliikunta,Êlihaskuntoilu,ÊkestävyysliikuntaÊjaÊurheilu)Êhyväksytään.ÊOsallistuaÊvoitÊsiisÊvaikkapaÊharavoimalla,Ê kolaamalla,Ê pyöräilemällä,Ê taiÊ kuntosalillaÊ painojaÊ nostelemalla.Ê MerkkaaÊ osallistujakorttiinÊ yhteystietosi,Ê
liikuntaanÊ käyttämäsiÊ aikaÊ jaÊ marraskuunÊ päätteeksiÊ laskeÊ liikuntatunnitÊ yhteen.Ê Vapaa-aikatoimetÊ laskevatÊ
myöhemmin,ÊmitenÊpitkälleÊliikuntaanÊkäytetylläÊajallaÊolisiÊkeskivertoaikuinenÊkulkeutunutÊ(keskivertoaikuinenÊ
liikkuuÊtuntiinÊn.Ê5,4ÊkmÊmatkan).ÊKatsotaanÊmikäÊkuntaÊpääseeÊpisimmälle!ÊVapaa-aikatoimetÊarpovatÊkaikkienÊ
osallistuneidenÊkeskenÊPolarinÊurheilukellonÊ(arvoÊn.Ê200Ê€).ÊLisäksiÊvapaa-aikatoimetÊarpovatÊomanÊkuntansaÊ
keskenÊ kolmeÊ palkintoa.Ê OsallistujakorttejaÊ saatÊ kunnantalonÊ infotiskiltä,Ê UrheilutaloltaÊ yläaulanÊ ovensuussaÊ
olevaltaÊ pöydältäÊ taiÊ leikkaamallaÊ lokakuunÊ kuntatiedotteesta.Ê PalautaÊ korttiÊ täytettynäÊ 7.12.2022Ê mennessäÊ
kunnantalonÊ aulanÊ infotiskilläÊ olevaanÊ palautuslaatikkoonÊ taiÊ urheilutalolleÊ vapaa-aikasihteerinÊ työhuoneenÊ
ovessaÊolevaanÊpostiluukkuun.

PalautaÊtäytettynäÊÊ7.12.2022Êmennessä.
Nimi________________________________________________________________________________
Osoite______________________________________________________________________________
PuhelinÊ_____________________________________________________________________________

Pvm
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
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SuoritusÊ
SuoritusÊ
SuoritusÊ
(aika)
Pvm
(aika)
Pvm (aika)
11.11.
21.11.
12.11.
22.11.
13.11.
23.11.
14.11.
24.11.
15.11.
25.11.
16.11.
26.11.
17.11.
27.11.
18.11.
28.11.
19.11.
29.11.
20.11.
30.11.

Elokuvat
SyyslomaviikonÊleffaputki
suÊ16.10.ÊkloÊ4.00ÊSupermarsu,ÊÊ-S-,ÊliputÊ9Ê€
maÊ17.10.kloÊ19.00ÊEiffelÊ.-K12-,ÊliputÊ11Ê€
tiÊ18.10.Ê19.00ÊMetsurinÊtarina,Ê-K12-,ÊliputÊ11Ê€
keÊ19.10.Ê19.00ÊRakkaaniÊmerikapteeni,Ê-S-,ÊliputÊ11Ê€
toÊ20.10.Ê19.00ÊTytöt,Êtytöt,Êtytöt,Ê-K12-,ÊliputÊ11Ê€
peÊ21.10.Ê19.00ÊMajaÊlapsuudenÊreunalla,Ê-K7-,ÊliputÊ11Ê€
laÊ22.10.Ê14.00ÊKätyrit:ÊGrunÊtarina,Ê-K7-,ÊliputÊ9Ê€
laÊ22.10.Ê19.00ÊBlackÊAdamÊWarnerÊbrosmÊ,Ê-ikärajaton,ÊliputÊ11Ê€
suÊ23.10.ÊkloÊ14.00ÊjaÊmaÊ24.10.kloÊ19.00ÊDcÊSuperlemmikkienÊliiga,Ê-K7-,ÊliputÊ9Ê€
suÊ20.10.kloÊ14.00ÊjaÊmaÊ31.10.ÊkloÊ19.00ÊHalloweenÊends,Ê-K16-,ÊliputÊ11Ê€.
LisätietojaÊtapahtumistaÊjaÊtoiminnastaÊvapaa-aikasihteeriÊAijaÊJärvenpäältäÊpuh.Ê040Ê5168Ê404ÊtaiÊ
sähköpostillaÊaija.jarvenpaa@kaustinen.fi.Ê

Kaustisen 4H
UusiaÊkerhoja!Ê
TietoaÊ4H-kerhoistaÊsekäÊilmoittautumislomakkeetÊlöydätÊ
https://kaustinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/
KöyhäjoenÊ4H-kerhoÊ6Ê-12-vuotiailleÊtorstaisinÊkloÊ18.00Ê–Ê19.00ÊMäntymajalla.Ê
JärvelänÊ1.Ê-Ê4.ÊlkÊ4H-kerhoÊeriÊteemoinÊkeskiviikkoisinÊkloÊ12.45Ê–Ê14.30,ÊJärvelänÊkoulu.
Keppari-ÊjaÊpehmopajaÊtiistaisinÊ25.10-22.11.2022Ê(5Êkrt)ÊkloÊ15.00Ê–Ê16.30ÊLuolassaÊ(SiltatieÊ3).ÊValmistetaanÊ itseÊ keppariÊ taiÊ pehmolelu.Ê TarjollaÊ pieniÊ välipala.Ê PajaÊ onÊ tarkoitettuÊ yliÊ 6-vuotiailleÊ jaÊ onÊ
ilmainen,ÊmuttaÊvaatiiÊerillisenÊilmoittautumisen.Ê
MukaanÊmahtuuÊ15ÊensiksiÊilmoittautunutta.ÊPajanÊjärjestääÊyhteistyössäÊ4HÊjaÊseurakunta.Ê
IlmoittautumislomakeÊhttps://forms.office.com/r/iZu04ASFYB.Ê

Kaustisen Pohjan-Veikot
SyksyÊtulee,ÊlehdetÊvarisevatÊpuistaÊjaÊvalonmääräÊvähenee.ÊHaluammeÊmuistuttaaÊ
kaikkiaÊharrastajiaÊsekäÊUrheilutalonÊjaÊulkoilualueidenÊkäyttäjiäÊturvallisestaÊliikkumisesta,ÊerityisestiÊpimeäänÊaikaan.ÊKäytetäänÊheijastimiaÊjaÊvalojaÊsekäÊlenkillä,ÊettäÊ
matkallaÊharrastuksiin.ÊUrheilutalonÊpihassaÊliikkuuÊsekäÊpäivällä,ÊettäÊilta-aikaanÊpaljonÊlapsia.ÊMoottoriajoneuvoillaÊkulkijoidenÊtuleeÊliikkuaÊalueellaÊhiljakseenÊjaÊnoudattaaÊerityistäÊvarovaisuutta.
VieläÊmuistutuksena,ÊettäÊKAIKKIÊMOOTTORIAJONEUVOLIIKENNEÊONÊKIELLETTYÊkaikillaÊurheiLu-ÊjaÊulkoilualueilla!Ê
SeuranÊharrastetiedoteÊsyksy/talviÊ2022ÊonÊnytÊjulkaistu.ÊEsitteestäÊlöytyyÊkaikkiÊtalvikaudenÊharrastusryhmätÊ jaÊ yhteyshenkilöt.Ê EsitteitäÊ löytyyÊ urheilutaloltaÊ yläaulastaÊ sekäÊ kotisivuiltaÊ osoitteestaÊ
https://veikot.kaustinen.fi/uutiset/50709/talvi-syyskauden-harrastustiedote-julkaistuÊ
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YLEISURHEILU
HEITTOLAJIENÊ harjoitteluaÊ monipuolisesti.Ê TiistaisinÊ 27.9Ê alkaenÊ urheilutalonÊ salissaÊ kloÊ 16.00Ê –Ê
17.30.Ê MukaanÊ voiÊ tullaÊ 7.Ê täyttäneetÊ jaÊ siitäÊ ylöspäin!Ê SyksynÊ aikanaÊ käymmeÊ kaikkiÊ heittolajitÊ läpiÊ
monipuolisinÊmenetelminÊjaÊliikunnanÊiloÊhuomioiden!
Osallistumismaksu:Ê20Ê€ÊsyksyÊjaÊ20Ê€ÊkevätÊaloittelijat,ÊÊ50Ê€ÊsyksyÊjaÊ50Ê€ÊkevätÊjoÊpidemmälleÊehtineetÊ sekäÊ useammissaÊ yleisurheiluryhmissäÊ kävijät.Ê LisätietojaÊ antaaÊ mielelläänÊ NiinaÊ KivinenÊ 050Ê
549Ê8868
YLEISURHEILULEIRI
LauantainaÊ22.10.ÊkloÊ9.00Ê-Ê17.00
TuleÊkokemaanÊkanssammeÊliikunnanÊriemuaÊsamallaÊsaatÊmahdollisuudenÊ”kurkistaa”ÊeriÊyleisurheilulajienÊmaailmaan!ÊLeiripäivänÊaikanaÊnautitaanÊyhdessäÊolostaÊjaÊsaadaanÊmyösÊuusiaÊystäviä!ÊPäiväÊ onÊ jaettuÊ kolmeenÊ liikuntaÊ osioon.Ê OsiotÊ katkaistaanÊ ruokailullaÊ jaÊ välipalalla.Ê TaukojaÊ pidetäänÊ
muutenkinÊtarvittaessa.ÊMukaanÊ uskaltaaÊ tullaÊmatalallaÊ kynnyksellä.Ê MukaanÊ voiÊ osallistuaÊ myösÊ joÊ
kokeneemmat,Ê heilleÊ räätälöidäänÊ päiväänÊ sopivaÊ ”paketti”.Ê RyhmätÊ 6Ê -Ê 10-vuotiaatÊ jaÊ 11-vuotiaistaÊ
ylöspäin.ÊTarkemmatÊryhmäjaotÊilmoittautumisenÊjälkeen.
LeirimaksuÊonÊ10Ê€Êsisältää:ÊkoulutettujenÊjaÊkokeneidenÊohjaajienÊohjauksen,ÊiltapäivälläÊtarjottavanÊ
välipalan.ÊJokainenÊottaaÊomatÊeväätÊmukaanÊlounaaksiÊ(säilytysÊmahdollinenÊjääkaapissa).ÊIlmoittautuminen:Ê20.10.2022ÊmennessäÊhttps://veikot.kaustinen.fi/yleisurheilu/lomakkeet/5606/yleisurheiluleiri
-22102022
LisätietojaÊantaaÊNiinaÊKivinenÊ050Ê5498Ê868ÊkloÊ16.00Ê-Ê20.00Êpäivittäin.

Nikulan ravirata
RavitÊNikulassa:
27.10.2022
7.11.2022ÊÊjaÊ
15.11.2022.

Liikenneturvallisuus - Heijastin - ole vahvasti näkyvä!
JalankulkijanÊnäkyminenÊpimeällä
JalankulkijanÊonÊlainÊmukaanÊpimeälläÊliikkuessaanÊyleensäÊkäytettäväÊheijastinta.ÊKaukovaloillaÊajavaÊ
autoilijaÊnäkeeÊilmanÊheijastintaÊpimeälläÊtielläÊkulkevanÊjalankulkijanÊnoinÊ150ÊmetrinÊetäisyydeltäÊvaatetuksestaÊjaÊautonÊvaloistaÊriippuen.ÊHeijastintaÊtaiÊheijastinliiviäÊkäyttäväÊnähdäänÊjopaÊyliÊ600ÊmetrinÊ
päästä.
KohtaamistilanteessaÊ lähivaloillaÊ ajavaÊ autoilijaÊ havaitseeÊ ilmanÊ heijastintaÊ kulkevanÊ henkilönÊ vastaÊ
noinÊ50ÊmetrinÊpäästä,ÊkunÊjalankulkijanÊheijastinÊvoiÊnäkyäÊjoÊ350ÊmetrinÊetäisyydeltä.ÊValaistuissaÊtaajamissakinÊ voiÊ ollaÊ vaikeaÊ havaitaÊ pimeänÊ aikaanÊ liikkuviaÊ jalankulkijoitaÊ jaÊ pyöräilijöitä.Ê Katu-Ê jaÊ mainosvalotÊsekäÊpuidenÊjaÊpensaidenÊvarjotÊhankaloittavatÊhavainnointia.ÊSade,ÊsumuÊjaÊhuurtuneetÊikkunatÊ heikentävätÊ kuljettajanÊ näkymää.Ê NäkemiseenÊ vaikuttavatÊ myösÊ valojenÊ kuntoÊ sekäÊ tuulilasinÊ likaantuminen.
KiinnitäÊheijastinÊoikein
HeijastimiaÊonÊvapaastiÊriippuvia,ÊirrotettaviaÊjaÊkiinteitä.ÊRiippuvaÊheijastinÊkiinnitetäänÊpolvenÊkorkeudelleÊniin,ÊettäÊseÊpääseeÊvapaastiÊheilumaan.ÊAutoilijaÊhavaitseeÊparhaitenÊtienÊpuoleiselleÊsivulleÊkiinnitetynÊ heijastimen.Ê RiippuheijastimenÊ pitääÊ päästäÊ heilumaanÊ vapaastiÊ jaÊ näkyäÊ sekäÊ eteen,Ê taakseÊ
ettäÊsivulle.ÊKiinnitäÊstretch-ÊtaiÊjousiheijastinÊkumpaankinÊkäsivarteen,ÊjolloinÊnäytÊjokaÊsuunnasta.ÊHeijastimenÊvoiÊkiinnittääÊmyösÊsääreen,ÊjosÊkäytössäÊonÊuseampiaÊheijastimia.ÊErilaisetÊheijastimetÊeivätÊ
oleÊtoisiaanÊpoissulkeviaÊvaanÊtoisiaanÊtäydentäviä.ÊMitäÊuseampiaÊheijastimiaÊkäytetään,ÊsenÊparemminÊautoilijaÊnäkeeÊpimeässäÊtaiÊhämärässäÊkulkevanÊjalankulkijan.ÊMolemminÊpuolinÊkiinnitetytÊheijastimetÊ takaavatÊ näkyvyydenÊ jokaÊ suunnasta.Ê Lähde:Ê https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/heijastin/
#d0cbeb7eÊ
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Tekninen toimi
Ton kampanja 31.12.2022 saakka
KaustisenÊkunnanÊkaavoitetutÊomakotitontitÊmyydäänÊ154Ê€:llaÊvuodenÊloppuunÊsakkaa.ÊLisätiedotÊtekninenÊjohtajaÊIlkkaÊNärhiÊjaÊwww.kaustinen.fi

Kaus sen kunta myy Köyhäjoen koulun sekä Markkulan palvelukeskuksen
KÖYHÄJOENÊKOULU
KöyhäjoenÊkouluÊjaÊkoulunÊyhteydessäÊolevatÊasunnotÊonÊrakennettuÊ1963.ÊAsuntojaÊonÊyhteensäÊneljäÊkappaletta.ÊAsuntojenÊyhteenlaskettuÊkerrosalaÊonÊ332Êm².
KoulunÊyhteenlaskettuÊkerrosalaÊonÊ470Êm².ÊKoulunÊlämmitysmuotonaÊonÊkalliolämpö.ÊKoulunÊlämmityslaitteistollaÊ lämmitetäänÊ myösÊ koulunÊ yhteydessäÊ olevatÊ asunnot.Ê KiinteistönÊ muodostuuÊ kahdestaÊ tontista,Ê joidenÊ
yhteenlaskettuÊpinta-alaÊonÊ0,9538Êha.
KöyhäjoenÊkoulullaÊpidetäänÊnäyttöÊkeskiviikkonaÊ26.10.2022ÊkloÊ9:00Ê-Ê11:00.
MARKKULANÊPALVELUKESKUS
MarkkulanÊpalvelukeskusÊkoostuuÊasuinkerrostalosta,ÊkahdestaÊpalvelutalostaÊsekäÊkahdestaÊtalousrakennuksesta,ÊjoistaÊtoisessaÊonÊkiinteistökokonaisuudenÊlämmityslaitteisto.
MarkkulanÊ asunnotÊ ovatÊ valmistuneetÊ 1956.Ê ViidenÊ asunnonÊ yhteenlaskettuÊ kerrosalaÊ onÊ 275Ê m²..Ê KaustisenÊ
puoleinenÊpalvelukeskusÊonÊvalmistunutÊ1954.ÊRakennuksenÊkerrosalaÊonÊ1.280Êm².ÊVetelinÊpuoleinenÊpalvelukeskusÊonÊvalmistunutÊ1943.ÊPalvelukeskukseenÊonÊtehtyÊlaajennusÊvuonnaÊ1982.ÊRakennuksenÊyhteenlaskettuÊ kerrosalaÊ onÊ 2.470Ê m².Talousrakennus,Ê jossaÊ sijaitseeÊ lämpökeskus,Ê onÊ rakennettuÊ 1956.Ê RakennuksenÊ
kerrosalaÊonÊ430Êm².ÊKylmänÊtalousrakennuksenÊkerrosalaÊonÊnoinÊ150Êm².ÊRakennuksienÊyhteisenÊlämmityslaitteistonÊ lämmitysmuotonaÊ onÊ kevytÊ polttoöljy.Ê LämmitysmuotonaÊ onÊ aikaisemminÊ toiminutÊ turve.Ê KiinteistöÊ
muodostuuÊkahdestaÊtontista,ÊjoidenÊyhteenlaskettuÊpinta-alaÊonÊ3,3730Êha.
MarkkulanÊpalvelukeskuksellaÊpidetäänÊnäyttöÊkeskiviikkonaÊ26.10.2022ÊkloÊ12:00-14:00.
OSTOTARJOUKSET
KunnanhallitukselleÊosoitetutÊostotarjouksetÊtuleeÊjättääÊ30.11.2022ÊkloÊ12:00ÊmennessäÊosoitteeseenÊkaustisen.kunta@kaustinen.fiÊ taiÊ vaihtoehtoisestiÊ osoitteeseenÊ KappelintieÊ 13,Ê 69600Ê Kaustinen.Ê KaustisenÊ kuntaÊ
pidättääÊoikeudenÊhylätäÊtaiÊhyväksyäÊtarjoukset.

Muita edo eita ja tapahtumia
Kaus sen seutukunta edo aa
KaustisenÊ seutukuntaÊ kehittääÊ yhteistäÊ aluettamme.Ê LuommeÊ yhteistyölläÊ alueellemmeÊ elinvoimaaÊ jaÊ
hyvinvointia.Ê OlemmeÊ kuntienÊ yhteistyömalli,Ê kehittämistyökalu,Ê osaÊ laajaaÊ jaÊ monipuolistaÊ yhteistyöverkostoa.ÊLueÊlisääÊKaustisenÊseutukunnanÊtoiminnastaÊjaÊajankohtaisistaÊasioistaÊuudistetuiltaÊkotisivuiltammeÊosoitteessaÊkaustisenseutu.fi
KaustisenÊseutukuntaÊlähteeÊmukaanÊvaltakunnallisenÊkiertotaloudenÊgreenÊdealÊ-sopimuksenÊvalmisteluun.ÊValmisteluunÊosallistuuÊ80ÊtoimijaaÊjaÊmukanaÊovatÊlähesÊkaikkiÊmaakunnat,ÊisoimmatÊkaupungit,Êyritys-ÊjaÊtoimialajärjestöjä,ÊmetsäteollisuudenÊsuurimmatÊyrityksetÊsekäÊrakentamisenÊalanÊtoimijoita,ÊmikäÊantaaÊvahvatÊlähtökohdatÊvaikuttavuudelle.ÊKaustisenÊseutukuntaÊonÊmukanaÊainoanaÊseutukuntanaÊ jaÊ maaseutualueistaÊ onÊ mukanaÊ KaustisenÊ seudunÊ lisäksiÊ vainÊ UtajärvenÊ kuntaÊ PohjoisPohjanmaalta.ÊÊLueÊtiedoteÊkokonaisuudessaanÊseutukunnanÊwww-sivuilta!
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ProxionÊPlanÊOyÊsuorittaaÊradioÊverkkojenÊmittauksiaÊKaustisenÊseutukunnanÊkuntienÊalueellaÊlokakuussa.
MittauksetÊsuorittavaÊliikkuvaÊ5G-mittalaboratorioÊautoÊmittaaÊKaustisenÊseutukunnanÊalueenÊradiotaajuuksiaÊjaÊtietoliikenneverkonÊtoimivuutta.ÊAutoÊonÊvarustettuÊ
ProxioninÊtarroillaÊjaÊerottuuÊnormaalistaÊtieliikenteestä.ÊAutoÊeiÊliikuÊkotitalouksienÊ
pihapiireissä,ÊmikäliÊasiastaÊeiÊoleÊerikseenÊkiinteistöjenÊomistajienÊkanssaÊsovittu.Ê
MittaustenÊtarkempiÊajankohtaÊilmoitetaanÊPerhonjokilaaksoÊjaÊLestijokilehdissä.Ê
MittauksetÊovatÊosaÊKaustisenÊseutukunnanÊ5GÊScoutÊ–hanketta.
ValokuituaÊ-ÊkyläiltojaÊSalonkylässäÊjaÊKöyhäjoella
TervetuloaÊkyläiltaan!ÊKASEÊSmartÊCountryside:ÊKuituaÊkylilleÊ-hankeÊjärjestääÊavoimiaÊ
kyläiltoja:ÊSalonkylä:ÊmaanantaiÊ31.10.ÊkloÊ19ÊSalonkylänÊNuorisoseurantalolla
Köyhäjoki:ÊtiistaiÊ15.11.ÊkloÊ19ÊMäntymajallaÊ
TuleÊmukaanÊedistämäänÊvalokuituverkonÊkehittämistäÊomallaÊkylälläsi.ÊKuituaÊkylilleÊhankeÊedistääÊvalokuituverkonÊrakentumistaÊalueilla,ÊmissäÊsitäÊeiÊvieläÊoleÊsaatavilla.Ê
LisätietoaÊosoitteessaÊ
www.kuituakylille.fi

KAIKUMA-hankkeen koulutuksia loka-marraskuussa
KAIKUMAÊ–hankeÊjärjestääÊkoulutustyöpajojaÊkulttuurimatkailuunÊjaÊdigitaaliseenÊlöydettävyyteenÊliittyen.ÊKoulutuksetÊovatÊ
maksuttomiaÊ jaÊ sopivatÊ monenlaisilleÊ toimijoilleÊ (yritykset,Ê yhteisöt,Ê yhdistykset,Ê freelancerit,Ê joidenÊ toimintaÊ liittyyÊ matkailuun,ÊkulttuuriinÊtaiÊtapahtumanjärjestämiseen)ÊKaustisenÊseudulla,ÊjotenÊtuleÊmukaanÊavoiminÊmielin!
PaikkojaÊonÊrajoitetusti,ÊjotenÊilmoittauduÊpian,ÊkuitenkinÊviimeistäänÊ17.10.Êmennessä!
LisätietoaÊjaÊilmoittautumislinkinÊlöydätÊtäältä:ÊÊhttps://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/
hhh-1/

Pe 28.10.2022 Kaus sen XXVI Taiteen päivä K O H T A A M I S I A
JokasyksyinenÊTaiteenÊpäiväÊtarjoaaÊmonenmoistaÊtekemistäÊniinÊtekijöilleÊkuinÊkokijoillekin!
TänäÊvuonnaÊTaiteenÊpäivääÊvietetäänÊkohtaamistenÊmerkeissä.ÊNytÊkunÊkasvokkainÊkohtaaminenÊonÊjälleenÊmahdollistaÊ
kaksin,ÊkolminÊjaÊisommallaÊporukalla,ÊvoimmeÊnauttiaÊyhteisestäÊtekemisestäÊjaÊläsnäolostaÊ-ÊaidostaÊtoistenÊkohtaamisesta.
TaiteenÊpäivänÊtapahtumiinÊonÊvapaaÊpääsyÊjaÊneÊtoteutetaanÊvapaaehtoisvoimin.ÊMusiikiÊryÊvaraaÊoikeudenÊmahdollisiinÊ
muutoksiinÊjaÊtäydennyksiin.ÊLämpimästiÊtervetuloaÊmukaanÊkohtaamaan!
TaiteenÊpäivänÊohjelma:
KeltainenÊtalo:
kloÊ9.30Ê-Ê11.30ÊTAIDETTAÊERIÊAISTEINÊlapsilleÊjaÊvanhemmille,Êsormiväri-ÊjaÊkasvomaalaustaÊsekäÊaskartelua.ÊMehuaÊjaÊ
keksiä.ÊJärj.ÊMLLÊperhekahvilaÊjaÊSTEP-opistonÊlastenohjaajaopiskelijatÊ(PelimannintieÊ4)
PesolanÊleipomo:
kloÊ10.30ÊKONSTIKAS.ÊKonstaÊJylhänÊsäveliäÊsoittajainÊsormissa.ÊJärj.ÊKaikenlaisenÊmusiikinÊyhdistysÊMusiikiÊry
kloÊ11 KYLÄPELIMANNIT.ÊJylhänÊpelimannipiiriÊmusisoi.ÊJärj.ÊPerhonjokilaaksonÊkansalaisopisto
kloÊ13 KAUSTISENÊKAMARIMUSIIKKIVIIKONÊ2023ÊOHJELMANÊJULKISTUS.ÊOhjelmanÊjulkaisuÊmusiikinÊkera.ÊKaustisenÊ
kamarimusiikkiyhdistysÊry
Seurakuntatalo:
KloÊ11Ê-Ê14
UKRAINALAINENÊLOUNAS.ÊSukellusÊukrainalaiseenÊruokakulttuuriinÊborssikeitto-lounaanÊsekäÊVareniapiirakanÊjaÊkahvinÊkera.ÊTuottoÊtapahtumastaÊlahjoitetaanÊpaikallistenÊukrainalaistenÊauttamiseksiÊK-ÊjaÊSryhmänÊ lahjakortteina.ÊLippujaÊmyyvätÊennakkoonÊMartatÊsekäÊSininenÊSivellin,Êkäteismaksu.ÊLippujaÊsaaÊ
myösÊtapahtuma päivänäÊseurakuntatalolta,Êkäteismaksu.ÊSamaanÊaikaanÊMarttalassaÊvapaaÊkirpputori.Ê
VastaanotetaanÊmyösÊhyväkuntoisiaÊlasten,ÊmiestenÊjaÊnaistenÊvaatteitaÊsekäÊhygieniatuotteita.ÊJärj.ÊKaustisen-UllavanÊseurakunta,ÊKaustisenÊMartatÊryÊjaÊpaikallisetÊukrainalaiset
Jylhä:
kloÊ13Ê-Ê14.15Ê
Iltarusko:
kloÊ14Ê

HEIJASTINASKARTELUAÊLAPSILLE.Ê1.-6.-luokkalaisilleÊJylhänÊkylätalolla,Ê
JylhäntieÊ999.ÊJärj.ÊKaustisenÊ4H-yhdistys
SYYSSOITTOÊSENIOREILLEÊTALLARINÊTAHTIIN.ÊkloÊ14ÊToivola,ÊkloÊ
14.45ÊTyynelä.ÊJärj.ÊTallari

Kansantaiteenkeskus:
kloÊ15Ê NÄPPÄRITÊIRTI!Ê-konsertti.ÊJärj.ÊKaustisenÊNäppäritÊry
kloÊ17 KAUSTISLAINENÊVIULUNSOITTOÊ–ÊELÄVÄÊPERINTÖ.ÊSuomenÊkansansoitin
museonÊ uudenÊperusnäyttelynÊavajaiset.ÊNäyttelyÊavoinnaÊkloÊ19Êsaakka.ÊJärj.ÊKansanmusiikki-instituutti
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Pelimannitalo:
16.30Ê-Ê18Ê
KloÊ17

KEHYSKUDONTAAÊ MARIMBAMUSIIKINÊ TAHTIINÊ –Ê työpaja.Ê TuleÊ kokeilemaanÊ marimbanÊ soittoaÊ jaÊ
kehyskudontaaÊkokoÊperheenÊvoimin.ÊIsoÊtupa.ÊJärj.ÊLastenkulttuurikeskusÊLykkyÊjaÊTaitoÊKeskiPohjanmaa
AMMUU,Ê RÖHÊ SEKÄÊ KUKKOKIEKUU!Ê MuskarimatkaÊ maatilalleÊ lapsilleÊ jaÊ lapsekkailleÊ laulaenÊ jaÊ leikkien.ÊPikkutupa.ÊJärj.ÊKeski-PohjanmaanÊkonservatorioÊjaÊKaikenlaisenÊmusiikinÊyhdistysÊMusiikiÊry

KaustisenÊkirkko:
kloÊ18
SYYSTERVEISIÄÊKONSERVATORIOLTA.ÊLapsetÊjaÊnuoretÊsoittajatÊmusisoivat.ÊJärj.ÊKeski-PohjanmaanÊ
konservatorio
kloÊ19Ê
PELIMANNIENÊKIRKKOSOITTO.ÊPelimanniyhdistyksenÊsyyskonsertti.ÊJärj.ÊKaustisenÊPelimanniyhdistysÊ
ry,ÊYhteistyössäÊKaustisenÊjaÊUllavanÊseurakunta.ÊEsityksetÊovatÊkuunneltavissaÊKaustisenÊjaÊUllavanÊseurakunnanÊnettisivujenÊkautta.
Varila:
19Ê-Ê22

MIKKISEURANÊAVOIMETÊOVET.ÊMahdollisuusÊlaulaaÊkaraokeaÊjaÊtutustuaÊkerhonÊtoimintaan,Êkahvitarjoilu.ÊJärj.ÊPerhonjokiaaksonÊMikkiseuraÊ(KotitieÊ6)

RavintolaÊPelimanni:
kloÊ23.30Ê-Ê
ACOUSTICÊMACHINOUSÊJOHNSÊ–ÊhousebändinÊyllätystenÊyö.ÊJärj.ÊRavintolaÊPelimanni
Musiikkilukio:
KLOÊ19Ê-23Ê

MUSIIKKILUKIONÊTAITEIDENÊYÖ.ÊMusiikkia,Êtanssia,Êrunoja,ÊkuvataidettaÊsekäÊerilaisiaÊesityksiä.ÊJärj.Ê
KaustisenÊmusiikkilukio

KoulutÊjaÊvarhaiskasvatus:
KeskustanÊalakoulu:
kloÊ8.40
LAULAVAÊAAMU.ÊMusiikkilukionÊlaulajienÊaamutervehdysÊkloÊ8.40ÊjaÊ9.05.ÊJärj.ÊKaustisenÊmusiikkilukio
Yläkoulu:
kloÊ8.40
VIRKKALAÊSTREAMINGÊSERVICES.ÊMenevääÊmusiikkiaÊyläkoululaistenÊaamuun.ÊJärj.ÊVirkkalaÊ
streamingÊservices
PajalanÊpäiväkoti:
kloÊ9.30
LAPSETÊSOITTAVATÊLAPSILLEÊ-ÊkonserttiÊpäiväkodilla.ÊJärj.ÊKeski-PohjanmaanÊkonservatorionÊPerhonjokilaaksonÊtoimipiste
KloÊ10.15Ê
LASTENDUOÊVEJIE.ÊHurmaavatÊnuoretÊmuusikotÊEevaÊjaÊVenlaÊmusisoivatÊeskarilaisille.ÊJärj.ÊKaikenlaisenÊmusiikinÊyhdistysÊMusiikiÊry
PuumalanÊkoulu:Ê
MUSIIKISTAÊONÊMONEKSI.ÊAntonioÊVivaldinÊsävellyksenÊNeljäÊvuodenaikaaÊosanÊSyksyÊpohjaltaÊmaalaus-,Êtanssi-,Êrytmi-Ê
jaÊrentoutumistyöpajojaÊPuumalanÊkoululaisille.ÊJärj.ÊPuumalanÊkoulu
TaiteenÊpäivänÊtapahtumaaÊkoordinoiÊKaikenlaisenÊmusiikinÊyhdistysÊMusiikiÊry.ÊYhteistyössä:ÊKaustisenÊkuntaÊsekäÊtapahtumissaÊmainitutÊtoimijat.

SeuraavaÊtiedoteÊilmestyyÊmarraskuussaÊ2022.Ê
AineistoÊtoimitetaanÊosoitteella:Êkuntatiedote@kaustinen.fiÊÊ(AnnikaÊRauma,ÊVarpuÊJärvilä)
TulevatÊaineisto-ÊjaÊjakelupäivät
SähköinenÊ tiedoteÊ ilmestyyÊ kotisivuillemmeÊ joÊ ennenÊ koteihinÊ jakelua.Ê AikatauluÊ onÊ alustava.Ê PidätämmeÊ oikeudenÊmuuttaaÊaikataulua,ÊmikäliÊtiedotettavatÊasiatÊsitäÊvaativat.ÊMyöhästyneenäÊtoimitetutÊaineistotÊsiirtyvätÊ
seuraavaanÊkuntatiedotteeseen.
KuukausiÊ

Aineisto

LokakuuÊ
MarraskuuÊ
JoulukuuÊ

tiÊ4.10.2022ÊkloÊ15
tiÊ8.11.2022ÊkloÊ15
maÊ5.12.2022ÊkloÊ15

KaustisenÊkunta
KappelintieÊ13,Ê69600ÊKaustinen
NeuvontaÊ040Ê652Ê7692Ê
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi
www.kaustinen.fi
KunnanvirastoÊavoinna
ma-peÊkloÊ8.00Ê-15.00

Ê

JakeluÊkoteihin,ÊnettiversioÊilmestyyÊjoÊaiemmin
keÊ12.10.2022
keÊ16.11.2022
keÊ14.12.2022Ê–ÊHuom!ÊAineistopäiväÊmaanantaina.

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

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

https://twitter.com/kaustinenkuntaÊ

Sykkivä, soiva Kaus nen!
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