
   

       

     

Kokoustilat ovat poissa käytöstä  joulusulun aikana. 

Kaustisen kunnan henkilökunta ja luottamushenkilöt toivottavat kaikille kuntalai-

sille ja  yhteistyökumppaneille hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta 2023! 

 

Lomituksen järjestämisvastuu siirtyy Toholammin kunnalle 1.1.2023. Kaikki dokumentit tulee toimittaa vuoden 
vaihteen jälkeen Toholammin kunnantoimistolle osoitteeseen Lampintie 5, 69300 Toholampi tai lomi-
tus@toholampi.fi.  

Lomitushallinnon puhelinnumerot ja sähköpostit muuttuvat ensi vuoden alusta. Uudet yhteystiedot ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Hyvää joulua! 

 

Myymme kaikki kirjat  ja levyt puoleen hintaan jouluun saakka, maksu käteisellä tai pankkikortilla.  Tietoa myytä-
vistä kirjoista löytyy kotisivuiltamme. 
 
Tarjous ei koske välitysmyynnissä olevia yksityisten kustantamia kirjoja, jotka myymme pankkisiirrolla. 
Tervetuloa ostoksille! 

mailto:lomitus@toholampi.fi
mailto:lomitus@toholampi.fi
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Kunnassamme on haettavana kunnanjohtajan virka! 

Lisätietoja www.kaustinen.fi tai https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kunnanjohtaja-483025/ 

Asiointipisteessä voit saada yleisluontoista neuvontaa ja opastusta Kelan, TE-toimiston, Digi– ja väestöviraston 
(entinen maistraatti) sekä Veron palveluihin kunnan työntekijältä. Asiakkailla on mahdollisuus saada asiointipis-
teeltä lomakkeita, sekä jättää sinne asiakirjoja eteenpäin toimitettavaksi. Asiointipisteessä on asiakaspääte 
verkkoasiointia ja etäpalveluasiointia varten, joiden käytössä tarvittaessa opastetaan asiakasta. Asiointia varten 
kannattaa varata mukaan henkilöllisyystodistus sekä verkkoasioinnissa tarvittavat tunnukset. 
 
Asiointipiste on avoinna ma–to klo 9.00–12.00 osoitteessa Kappelintie 13 (nk. TE-toimiston pääty).  
Perjantaisin Asiointipiste on suljettuna.  
 
Pyydämme huomioimaan joulunajan ja vuodenvaihteen poikkeavat aukioloajat: 
 

• Asiointipiste on suljettuna itsenäisyyspäivän 6.12. sekä   

• kunnanviraston joulusulun ajan 22.12.2022–1.1.2023. 
 
Kelalla ei ole enää erillistä toimipistettä Kaustisella, vaan Kelan työntekijä on paikalla Asiointipisteen tiloissa ai-
noastaan ajanvarauksella. Ajanvaraus Kelan valtakunnanverkosta. Puhelinnumerot löytyvät osoitteesta 
www.kela.fi/soita-kelaan. 
 
Netistä etsimällä moni on löytänyt vanhoja aukioloaikatietoja. Oikeat aukioloajat löytyvät verkosta hakutermillä 
”Asiointipiste Kaustinen”. TE-toimiston henkilökunta ottaa vastaan asiakkaita maanantaisin ilman ajanvarausta, 
muulloin pelkästään ajanvarauksella. 

Kaustinen–Veteli pyöräilykampanja 

Kaustisen ja Vetelin välinen pyöräilykampanja päättyi syyskuussa Vetelin voittoon. Veteliläiset kävivät Kausti-

sella 1561 kertaa ja kaustislaisten suorituksia kirjattiin 1395 käynnin verran.  

Kampanjassa palkitut: 

 Ostokortit: Mikko Kinnunen, Marja-Leena Kola ja Jani Koskinen 

 Elokuvalippuja: Riikka-Liisa Rantamäki ja Aimo Järvelä 

Kuntolaatikkokäynnit 

Kaustisen kylien kuntolaatikoilla käytiin maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana ahkerasti.  

Osallistuneiden kesken arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä: 

 Ostokortit: Jari Pollari, Markku Sillanpää, Leena Känsäkangas, Arja Penttilä ja Auno Jylhä 

 Elokuvalippuja: Niilo Lustila, Tuomo Heikkilä, Sisko Lehto, Raimo Viiperi ja Helena Koskinen 

Molempien kampanjoiden palkinnot voi noutaa Urheilutalolta vapaa-aikatoimistosta. 

Kaukalovuorot  

Koulujen kaukalovuorot 

ma, ke ja pe  8.00 - 14.45                     

ti ja to      8.00 - 15.45 

Alakouluikäisten pelivuoro  

ma, ke ja pe  14.45 - 16.30 

ti ja to      15.45 - 16.30   

Iltavuorot  

ma, ke ja pe  16.30 - 19.00  luistelu 

ti ja to    16.30 - 19.00  mailallinen luistelu   

ma - pe     19.00 - 22.00  jääkiekko 

https://kaustinen.fi/wp-content/uploads/2022/08/Aurauspalveluhakemus.pdf
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kunnanjohtaja-483025/
http://www.kela.fi/soita-kelaan
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Kirjaston oma joulukalenteri on ilmestynyt YouTubeen! 
 
Joulukuussa kirjaston YouTube-kanavalla seikkailee jälleen kirjastohiiri jouluntaikaa tassuissaan. Mitähän hiiri 
tänä jouluna keksiikään?  Kirjaston videot löydät YouTubesta hakusanalla Kaustisen kirjasto.  
 

Kirjaston joulukuun poikkeusaukioloajat 

Kirjasto on suljettuna jouluna 27.12.2022–5.1.2023.  

Omatoimiaika on käytössä normaalisti klo 7–22 koko joulun ajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaustisen kirjaston väki kiittää kuluneesta vuodesta sekä 
toivottelee rauhallista joulunaikaa ja  
onnea tulevalle vuodelle 2023! 

Viikonloppuvuorot (myös pyhäpäivät) 

klo 9 - 11    luistelu  

klo 11 - 13  mailallinen luistelu 

klo 13 - 15  luistelu 

klo 15 - 17  alakouluikäisten pelivuoro 

klo 17 - 22  jääkiekko  

Mailallinen luistelu: alle kouluikäiset luistelijat voivat luistella ja harjoitella perheen kanssa, myös mailat sallittu.                               

Luistelu: Ei mailoja eikä kiekkoja. 

Jumpat siirtyvät joulutauolle 5.12.  

Kevätkausi alkaa viikolla 2 eli 9.1.2023. Tarkkaile naisvoimistelijoiden sosiaalista mediaa väli-

päivien Kinkunsulatusjumpan varalta. Jumppatiimi kiittää syyskaudesta ja toivottaa tervetulleek-

si vanhat tutut ja uudet jäsenet jälleen uudelle jumppavuodelle 2023! 

Hiihtoharjoitukset ovat tauolla. Jäädään odottelemaan lumen saapumista ja jatketaan hiihto-

koulua tammikuun alkupuolella, jolloin päästään hiihtämään uusilla Maakuntaviestibaanoilla. 

Lähikunnissa on hyvin ensilumen latuja auki, joten kaikki suksille ja hakemaan lumituntumaa talven tulevia koi-

toksia ajatellen.  

Vuoden viimeiset taapero- ja liikkisjumpat pidetään tonttujumppailuina 15.12. klo 18.30-19.30. Jumpan lopuksi 

mehu ja piparitarjoilu, sekä kesän aikana täyden Neste-passin keränneiden palkitseminen. Kevätkauden 

jumppailut aloitetaan torstaina 12.1.2023 

Ohjatut yleisurheiluharjoitukset ovat viimeisen kerran ennen joulua 16.12 ja jatkuvat jälleen Loppiaisen jäl-

keen.  

Tiistain touhutunti jää toistaiseksi tauolle 13.12 jälkeen, jolloin viimeinen kerta. Touhutunnit jatkuvat tulevai-

suudessa jos ryhmälle löytyy uusi innokas vastuuvetäjä. Jos olet vapaaehtoinen tähän tehtävään, ota rohkeasti 

yhteyttä toimistoon. Touhutuntia ei ole itsenäisyyspäivänä! 

Maakuntaviesti hiihdetään 6.1.2023. Maakuntaviesti on iso tapahtuma, jonka valmistelut alkavat aikaisemmin 

ja purkaminen kestää viikonlopun. Kaikki urheilutalon vuorot on peruttu vähintään torstai 5.1 – sunnuntai 7.1 

välisen ajan.  

KP-V toimiston puhelin 040 522 8977 ja sähköposti veikot@kp-v.fi 
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Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti järjestetään Kaustisella loppiaisena 

6.1.2023. Kilpailu avataan klo 10.45, ja klo 11.00 ampaisevat noin 40 

joukkueen ensimmäiset viestinviejät urheilukeskuksen maastoon. 

Kaustiselle saapuu hiihtäjiä eri puolilta maakuntaa Uudestakaarlepyys-

tä Pyhäjärvelle.  

Kyseessä on 71. kerta, kun tämä viesti järjestetään. Kaustisella on 

vastaava viesti hiihdetty kolme kertaa:1963, 1980 ja 1999. Viimevuo-

tista voittoa puolustaa Kalajoki. Oma joukkueemme oli B-sarjassa vii-

me vuonna yhdeksäs. Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on puitteil-

taan ainutlaatuinen ja yhä Suomen suurin viestihiihtotapahtuma vuo-

sittain. 

Kisapaikalle pääset jännittämään 10 euron pääsylipulla. Alle 15-

vuotiaat pääsevät katsomaan ilmaiseksi. Kisapaikalla on runsaasti 

kahvi-, ruoka- ja makkarapisteitä. Joukkueet ovat maalissa noin klo 

14, jonka jälkeen siirrytään Kansantaiteenkeskukseen juhlalliseen palkintojenjakoon. Voittajajoukkue saa Keski-

pohjanmaa-lehden kiertopalkinnon. Lukuisia muitakin palkintoja jaetaan. 

Kisa-alueelle kulkeminen käy normaalisti Urheilukentän suuntaan, joka toimii kisakeskuksena. Jätä autosi pysä-

köintialueille viitoituksen mukaan keskustan tuntumassa ja reippaile loppumatka kävellen Urheilutietä tai Kallion-

tietä pitkin. 

Voit ilmoittautua myös talkoolaiseksi maakuntaviestiin. Heille järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuus 15.12. klo 

18.00 Urheilutalolla. Voit tulla sinne myös suoraan, mutta auttaisi paljon, jos voit ilmoittautua etukäteen Tanja 

Kaustiselle puh. 040 522 8977, sähköpostilla  veikot@kp-v.fi tai maakuntaviesti2023.fi sivujen kautta. 

Maakuntaviestin järjestelystä vastaavat Kaustisen kunta yhteistyössä Kaustisen Pohjan-Veikkojen kanssa. 

Seuraa viestin järjestelyjä ja ennakkotunnelmia https://veikot.kaustinen.fi/hiihto/joukkueet/11385   

sekä Facebookissa  https://www.facebook.com/maakuntaviesti2023 ja Instagramissa  maakuntaviesti2023 

Harrastustoimintamme jää joulutauolle viikon 50 jälkeen ja jatkuu jälleen viikolla 3. Seuraa 

tarkempaa informointia nettisivuillamme ja facebook-sivuillamme. 

Lumityöt 

Tarvitsetko apua lumitöihin? Teemme tilauksesta yksityisten asiakkaiden lumitöitä asiakkaan 

työvälineillä. 

Olemme tehneet Soiten kanssa sopimuksen aputyömiestoiminnasta joka on suunnattu 75 vuotta täyttäneille 

kotona asuville vanhuksille. Hinta 20 €/h + alv (muut kuin aputyömiestoiminnan kautta tulevat tilaukset). Huomi-

oi kotitalousvähennysmahdollisuus! 

Tilaa itsellesi tai joululahjaksi läheiselle! 

Tilaa sähköpostitse: Emilia Känsälä / 4hkaustinen@gmail.com  

Tai sähköisen lomakkeen kautta: https://kaustinen.4h.fi/palvelut/lumityot/ 

Haluatko tienata lumitöiden teolla? 

Palkkaamme nuoria lumitöiden tekoon yksityisasiakkaiden pihoihin talvelle 2022-2023. Työ soveltuu hyvin opin-

tojen ohessa suoritettavaksi. Työtuntien määrä ja työpäivät riippuvat lumentulosta. Palkkaus 11,05€/h 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse: Emilia Känsälä / 4hkaustinen@gmail.com 

Tai täytä lomake osoitteessa: https://kaustinen.4h.fi/toita/ 

Kaustisen 4H-yhdistys kiittää yhteistyökumppaneita ja harrastustoiminnassa mukana olleita vuodesta 2022! 

https://veikot.kaustinen.fi/hiihto/joukkueet/11385
https://www.facebook.com/maakuntaviesti2023
mailto:4hkaustinen@gmail.com
https://kaustinen.4h.fi/palvelut/lumityot/
mailto:4hkaustinen@gmail.com
https://kaustinen.4h.fi/toita/
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Lunta alkaa leijailla taivaalta ja auraukset alkavat olla 

ajankohtaisia. 

Tekninen toimi muistuttaa, että aurauspalvelua tulee ha-

kea joka vuosi uudelleen. 

Kunnan verkkosivuille on nyt tehty myös sähköisesti täy-

tettävä lomake. Sähköisen lomakkeen lähettäminen vaatii 

vahvan tunnistautumisen. 

Voit edelleen toimittaa hakemuksen myös paperilla. 

Lomakkeet löydät osoitteesta: https://kaustinen.fi/

kuntainfo/asiointijaneuvonta/lomakkeet/ 

Paperisia lomakkeita löytyy myös kunnantalolta. 

Mikäli et ole vielä toimittanut hakemusta tälle talvelle teet-

hän sen pikimmiten. 

 

 

 

 

 

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on avattu! 

KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta perustettu 

Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoitteessa 

https://suurhanketoimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne 

yrityksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoitumisen suurhanketoimijoiden kanssa.  

Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040-142 4257. 

Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden toi-

mijat etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen myös säh-

köpostitse ja puhelimitse.  

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma 
-hankekokonaisuus. 

 

https://kaustinen.fi/kuntainfo/asiointijaneuvonta/lomakkeet/
https://kaustinen.fi/kuntainfo/asiointijaneuvonta/lomakkeet/
https://suurhanketoimisto.fi/
mailto:tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
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Alkuvuodesta 2023 alkavia lyhyt-
kursseja, joilla on vielä tilaa: 

HALSUA 

LUOVAA KIRJANSIDONTAA (110410) 10.1.–21.2. ti 
klo 18.00–20.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Eeva-Riitta 
Forsberg, 20 € 
 
SPR ENSIAPUKURSSI EA1 (830203) la–su 28.–
29.1. ti klo 9.00–16.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Kirsi 
Korkeakangas, 55 € 
 
PUUTARHAPALSTAN HOITO (710306) ke 22.2. klo 
17.30–20.30, Halsuan yhtenäiskoulu, Marko Ahola, 10 
€ 
 
TARINATEATTERI (110202) 1.3.–19.4. ke klo 18.00 
– 20.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Katja Hakala, 20 € 
 
KAUSTINEN 

KOHTI KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA 
(910002) 12.1.–16.2. to klo 17–19, Hotelli Kaustinen, 
Anette Hietalahti, 25 €  
 
KANTELE ALKEISKURSSI (110126) 28.1.–18.2. la 
klo 10.00–13.30, Senni Heiskanen, 20 €  
 
FARKUISTA TEHTYÄ (110452) 31.1.-21.2. ti klo 18–
20.15. Mäntymaja, Köyhäjoki, Tiina Kivelä, 15 € 
 
PAJUNPUNONTAA ALOITTELIJOILLE (110424) 
2.2.–30.3. to klo 11.00–14.00. Mäntymaja, Köyhäjoki, 
Kaisu Kuusjärvi, 25 € 
 
SPR ENSIAPUKURSSI EA1 (830204) la–su 11.–
12.2. klo 9.00–16.15, Kaustisen keskuskoulu, Kirsi 
Korkeakangas, 55 € 
 
YSTÄVYYDEN KUKKAKIMPPU (710305) ke 15.2. 
klo 17.30–20.00, Kaustisen keskuskoulu, Marko Aho-
la, 10 € 
 
KOTIVIDEOIDEN KEVYT EDITOINTI (340106) ma 
20.2. klo 18.00–20.30, Kaustisen keskuskoulu, Riina 
Varila, 10 € 
 
RETKEILYTAIDOT HALTUUN (010009) 26.4.–21.5. 
ks. tarkemmat aikataulut ohjelmasta / netistä, Jahtila, 
Timmerpakantie 17, Rauno Karhukorpi, 40 € 
 

PERHO 

KÄSITYÖPAJA (110425) 17.1.–4.4 ti klo 11–14, Kivi-
kankaan kylätalo, Kaisu Kuusjärvi, 35 € 
 
HOPEA- JA METALLILANKAKORUT (110426) (8.3. 
–26.4 ke klo 13.00–15.15, Kivikankaan kylätalo, Lee-
na Kivijärvi, 20 € 
 
TRIKOO-OMPELUVIIKONLOPPU (110457) la–su 25. 
–26.3. ja to klo 10–15, Perhon kirkonkylän koulu, Tar-
ja Perälä, 15 € 
 
KASVIHUONEVILJELYN ALKEET KOTIPUUTAR-
HURILLE (710308) ma 24.4. klo 17.30–19.45, Kirkon-
kylän koulu, Marko Ahola, 10 € 
 
VETELI 

LÖYDÄ VAPAAN LIIKKEEN ILO (830132) 11.1.–8.2. 
ke klo 17–18, Tunkkarin koulu, Anette Hietalahti, 15 €. 
UUSI KURSSI! 
 
POWTOON – ANIMOITUJA ESITYKSIÄ KOTI-
KONSTEIN (340107) ma 16.1. klo 18.00–20.30, Vete-
lin keskuskoulu, Riina Varila, 10 € 
 
TIFFANYLASITYÖT (110427) 7.3.–25.4 ti klo 17.00– 
19.15, Taidekartano, Leena Kivijärvi, 20 € 
 
PERENNAPENKIN SUUNNITTELU JA HOITO 
(710307) la 11.3. klo 10.00–13.45, Vetelin keskuskou-
lu, Marko Ahola, 10 € 
 
METSÄJOOGA (830114) 1.4.–13.5. la klo 13–14, 
kokoontuminen Pärinäpirtin pihalla, Anette Hietalahti, 
15 € 
 
RETKIEVÄIDEN VALMISTAMINEN (910007) la 29.4. 
klo 10–15.00. Pulkkisen–Haukilahden nuorisoseuran-
talo, Helena Oravasaari, 10 € 
 
KASVIVÄRJÄYS (110416) ti–to 4.–6.7. ke klo 10–16, 
Taidekartano, Eeva-Riitta Forsberg, 30 € 
 
 

Kursseille on ilmoittauduttava viimeistään 7 vrk ennen kurssin alkamista. Monilla syksyllä alkaneilla kurs-
seillakin on tilaa. Kysy vapaita paikkoja!  
 
Ilmoittautumiset joko netin kautta: https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso tai puhelimitse 050-5790 
151 / 050-5790 163.  
 
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista. 
 

     Hyvää joulua ja uutta vuotta 2023! 

https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso


7  

  Kaustisen kamarimusiikkiviikko palaa koronavuosien jälkeen tutulle talviselle paikalleen tarjoamaan musiik-
kielämyksiä kaikenikäisille.  
 
Vuonna 2023 tapahtuman taiteellisena johtajana aloittava Tiila Kangas on kokkolalaislähtöinen alttoviulisti, 
jonka taustasta löytyy myös kaustislaisuutta (ja veteliläisyyttä). Hän on Helsingin kaupunginorkesterin, Tempe-
ra-kvartetin ja Helsingin Barokkiorkesterin jäsen. 
 
Viikon nuoret taiteilijat ovat kokkolalaislähtöinen käyrätorvisti Iiro Koskinen sekä kaustislainen Veikko Virkkala, 
kontrabasso. He soittavat festivaalin useassa eri konsertissa ja kokoonpanossa. 
 
OHJELMA 

Perjantai 27.1.  18.00  Taidenäyttelyn avajaiset, Kallio-sali, Kansantaiteenkeskus      
    Vuoden kuvataiteilijat Anni Laukka ja Leif Strengell 

   19.00  Musiikkilukion ilta, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus  

Lauantai 28.1. 18.00  Tunes & Mascarades, Kaustisen kirkko   
  Barokkiyhtye Baccano 

21.00  Pelimannijamit, Ravintola Pelimanni  

Sunnuntai 29.1. 14.00  Konsertti-intro, Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus 

   15.00  Ballad, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus     
     Motiv-kvartetti 

  19.00 Tunnelmointia nyckelharpalla, Pelimannitalo      
    Torbjörn Näsbom, avainviulu 

Maanantai 30.1.  18.00 Aurinkokuninkaan oikut - konsertti koko perheelle,  
Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

     Anni Elonen, barokkiviulu 
     Hanna Haapamäki, nokkahuilut ja traverso 
     Tatu Ahola, barokkisello 
     Mikko Ikäheimo, barokkikitara ja luuttu 

   Ikäsuositus 5–100 v.   

Tiistai 31.1. 15.00  Torbjörn & kaverit kylillä, Nikulan kylätalo 
    Torbjörn Näsbom, avainviulu 
    Veikko Virkkala, kontrabasso 

Keskiviikko 1.2.  20.00 Jazzduo Eero Savela ja Simo Laihonen,  Ravintola Pelimanni 
     Eero Savela, trumpetti 
     Simo Laihonen, lyömäsoittimet 

Torstai 2.2.   18.00 Konsertti-intro, Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus 
19.00 Virralla, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

     Helena Juntunen, sopraano 
     Eveliina Kytömäki, piano 
     Iiro Koskinen, käyrätorvi 

Perjantai 3.2. 18.00  Konsertti-intro, Kahvila Konserttiina, Kansantaiteenkeskus 
   19.00 Pimeydestä valoon, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 
     Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 
     viulisti–johtaja Malin Broman 

Lauantai 4.2. 18.00 Kamarimusiikkitalkoot, Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Lisäksi Musiiki Ry järjestää konserttien jälkeiset jatkot Ravintola Pelimannissa klo 21.30:  

   to 2.2. Tallari 
   pe 3.2.  Häävi 
   la 4.2.  Torviseitsikko 

Lisätietoa lipuista, ohjelmasta ja taiteilijoista löytyy tapahtuman kotisivuilta osoitteesta 

www.kamarimusiikkiviikko.net 

Viikkolipun hinta on 140 € ja sillä pääsee kaikkiin konsertteihin!  

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa! 

 

http://www.kamarimusiikkiviikko.net
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Artringin perinteinen joulutupa avataan 

jälleen. Tällä kertaa joulutupa sijaitsee 

Osuuspankin vieressä, entisissä MM-Toolsin 

tiloissa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulutupa on avoinna 7.–22.12.2022 seuraavasti: 

 ma–pe klo 10–18, la klo 10–16, su suljettuna 

Seuraava tiedote ilmestyy tammikuussa 2023.  

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 

Joulukuu    ma 5.12.2022 klo 15 ke 14.12.2022 

     

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

  

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

 

 https://twitter.com/kaustinenkunta  
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Kunnanvirasto avoinna 

ma-pe klo 8.00 -15.00 


