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ILMOITUS

-viesti
Terveisiä Vetelistä!
Vuonna 2017 juhlittiin 100-vuotiasta Suomea. Juhlahumu nostatti samalla myös kansallista itsetuntoamme ja toi luultavasti oman osansa talouden elpymiseen. Kaiken
kaupallisuuden keskellä monen koteihin kertyi jotain miltä voimme ehkä myöhemmin
odottaa arvonnousua rajallisen myyntiajan vuoksi.
Itse keräilin Arabia posliinimukeja kaappiini. Nämä mukit eivät jääneet kylläkään arvonnousua odottamaan vaan katetaan pöytään kahvivieraille.
Toisena muistona juhlavuodesta on pieni pinssi, jonka kohtaloa en ole vielä päättänyt.
Mitä sellaisella ylipäätään voi tehdä, missä sitä enää voi käyttää, eli joutaako se pois
vai laitanko varmuuden vuoksi vielä talteen jonkun laatikon pohjalle ja unohdan sinne.
Ehkä säästän sen ainakin ensi vuoteen tai seuraavaan suursiivoukseen.
Näin juhlavan vuoden jälkeen onkin hienoa aloittaa perään heti seuraava. Vuonna
2018 juhlimme naapurien tavoin 150 vuotta täyttävää Veteliä. Nyt saamme ihan luvan
kanssa laittaa ”Veteli-lasit” päähän ja katsoa niiden läpi kaunista kotikuntaamme. Odotan tältä vuodelta vähintään yhtä riemullista paikallisen itsetunnon nostatusta Perhonjokilaakson kunnissa. Tässä ei tarvitse kilpailla, sillä kaikki voimme pönkittää oman kuntamme parhaita puolia ja olla tukemassa juhlavuoden tapahtumia myös yli kuntarajojen.
Vain Vetelissä -kirja ilmestyi äskettäin ja Vetelin kunnan historiikkikirja on tekeillä.
Onko sinulla oma tarina kerrottavana Vetelistä? Helmikuun alussa tempaistaan käyntiin kampanja, jonka avulla toivomme että saadaan 150 päivän aikana vähintään 150
tarinaa Vetelistä. Osan tarinoista julkaisemme Perhonjokilaakso-lehdessä ja lisää tarinoita on luettavissa kunnan kotisivulla.
Laitahan siis kynä sauhuamaan ja lähetä minulle kesäkuun loppuun mennessä Veteliaiheinen tarinasi mielellään kuvan kera. Osallistujien kesken arvotaan huikeita palkintoja!
Tällä Veteli viesti -sivulla haluamme noin kerran kuukaudessa tiedottaa ajankohtaisten
asioiden lisäksi avoimista työpaikosta, sillä useat yritykset Vetelissä etsivät parhaillaan
osaavaa työvoimaa rekrytoimalla tai hakemalla jatkajaa yritystoiminnalleen.
Työllistymistä ja yrityksen perustamista helpottamaan on avattu myös sähköposti
rekry@veteli.fi, jonka kautta saat yhteyden suoraan yritysneuvojaan sekä kunnanjohtajaan. Mikäli työllistyminen tälle seudulle mietityttää ja paluumuutto houkuttelee ota
rohkeasti yhteyttä ja autamme käytännön asioissa.
Sen verran vielä kurkistetaan tämän vuoden tapahtumakalenteriin, että olemme varanneet poutasäätä Koulutiellä 30.6. pidettävien kesämarkkinoiden ajaksi. Luvassa on
lisäksi mm. liikuntapuiston avajaiset sekä toivottavasti läpi vuoden veteliläisten näköistä juhlaa kulttuuriavustusten innoittamana.
Kuulemme mielellämme myös mitä sinä toivoisit tulevaisuuden Vetelin olevan? Osallistu järjestettävälle kyläkierrokselle ja olet mukana elinvoimaisen Vetelin rakentamisessa. Käy myös äänestämässä Vetelin kunnan facebook-sivulla minkä Veteli-aiheisen
tuotteen sinä haluaisit loppuvuodesta kaapistasi löytyvän.
Pidetään juuret Vetelissä!

KYLÄKIERROS 2018
Tule keskustelemaan, millainen on meidän Veteli tulevaisuudessa!
Kunnanjohtajan alustus kunnan kehittämisestä ja
maakuntauudistuksesta
Keskustellaan yhdessä elinvoimaisen Vetelin rakentamisesta
Mukana tilaisuuksissa kunnan johtavat viranhaltijat

AIKATAULU valisse isse misä nähään!
ke 7.2.

klo 19 Patanan koulu (Patanantie 774)

ke 21.2. klo 19 Pulkkinen-Haukilahti NS-talo (Haukilahdentie 144)
ti 6.3.

klo 19 Räyringin koulu (Palokankaantie 81)

ke 7.3.

klo 19 Tunkkarin koulu (Räyringintie 38)

su 11.3. klo 13 Vetelin kunnanvirasto (Kivihyypäntie 1)

Tervetuloa!

150

TARINAA VETELISTÄ

Susanna Hotakainen-Karvonen
paluumuuttajana maaseudulla vuodesta 2006

Vetelistä. Tarinat voivat kertoa henkilöstä,
rakennuksesta, paikasta, perinteistä tai mistä

Vetelissä on paljon erilaisia työpaikkoja
tarjolla. Tarkemmat tiedot löydät kunnan
internet-sivuilta www. veteli.fi/rekry.
Avoimena: toimitusjohtajia, kehitysjohtaja, tekninenjohtaja, metallialan ammattilaisia, rakennusalan ammattilaisia, LVIalan ammattilaisia, ruokahuollon ammattilaisia, siivousalan ammattilaisia, sähköasentajia, työterveyslääkäri, yleislääkäri, psykologi, ravintola-alan osaajia kiireajoille ja kesätyöntekijöitä

Vetelissä on myös mahdollisuuksia uusille
yrittäjille sekä useita yrityksiä jotka hakevat
jatkajaa yritykselleen. Tule keskustelemaan
mahdollisuuksista kunnanjohtajan ja/tai
yritysneuvojan kanssa.
Jatkajaa vailla: metallialalle, rakennussuunnittelu- ja –valvontapalveluihin, kaupan alalle, korjauspalveluihin, kiinteistönhoitoon ja
isännöintiin sekä kotihoito- ja hoiva-alalle.
Vetelissä on myös loistavat puitteet tehdä etätyötä.

taustalla voi olla historiaa, mutta myös
nykyhetkeä tai ihan keksittyä sadutusta lasten
kertomana. Lisäksi voi olla myös tarinaan liittyvä
kuva tai piirros. Huomioi, että kuvaan tulee olla
käyttölupa, jotta se voidaan julkaista.
Tavoitteena on saada 150 tarinaa kokoon 150
päivän aikana.

Kulttuuriavustukset 2018
Vetelin kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi v. 2018 kulttuuriavustukset 30.1.2018 klo 15
mennessä. Kulttuuriavustusta myönnetään Veteli
150 vuotta tapahtumiin sekä muihin eri kohderyhmille suunnattuihin tapahtumiin. Hakemuksesta tulee
ilmetä tapahtuman luonne, kohderyhmä, rahoitus ja
ajankohta.
Avustushakemukset tulee toimittaa osoitteella Vetelin sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
tai sähköpostilla pauliina.koivisto@veteli.fi. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Maria Keltti-Heikkilä,
p. 050-5790114 tai maria.keltti@veteli.fi.

tahansa, jonka koet liittyvän Veteliin. Tarinoiden

Osallistuneiden kesken arvonta!

1

2

Rekisteröi itsesi Kalajokilaakso+
-palvelun käyttäjäksi osoitteessa:

Lisää sähköpostiosoitteesi
ja luo salasana, jonka muistat
helposti jatkossakin.

www.kalajokilaakso.fi/
rekisteröidy

1.2.-30.6.2018 välisenä aikana kootaan tarinoita

Työpaikkoja

KESTOTILAAJA,
TILAUKSEESI SISÄLTYY MYÖS
KALAJOKILAAKSON DIGILEHTI
- OTA SE KÄYTTÖÖSI!

OHJELMA

Osa tarinoista tullaan
julkaisemaan
Perhonjokilaakso
lehdessä Veteli-viesti
-sivulla ja lisää tarinoita
luettavissa
www.veteli.fi.
Tarinoita voi lähettää
sähköpostilla
susanna.hotakainen@
veteli.fi tai
kunnanviraston
osoitteeseen
Kivihyypäntie 1,
69700 Veteli.

Syötä asiakasnumerosi (asiakasnumeron löydät
etukortista tai laskustasi) tai mikäli olet antanut
lehden tilausta tehdessäsi puhelinnumerosi voit
rekisteröityä myös antamallasi puhelinnumerolla.
Näin voimme tunnistaa tilauksesi.

Rekisteröitymisen jälkeen voit kirjautua
kaikilla päätelaitteilla osoitteessa:

www.kalajokilaakso.fi/kirjaudu

Kalajokilaakson toimitus seuraa
viikon jokaisena päivänä paikallisia
uutisia, ilmiöitä ja puheenaiheita.
Digipalveluun uutiset tulevat
tuoreina myös paperilehden
ilmestymispäivien välillä.

Rekisteröidy ja voit valita itsellesi lahjan
toimitusmaksun hinnalla (5,90e)
Vaihtoharjat
sähköhammasharjaan
Laadukkaat vaihtoharjakset 8kpl,
jotka sopivat yhteen Oral-B
sähköhammasharjan kanssa.

Nappikuulokkeet

Linssisetti ykeisimpiin
älypuhelimiin

Älypuhelimen
panssarisuojakalvo

Ulkoilijoiden mm. hiihtäjien
hittituote

Nappikuulokkeet korkealla äänenlaadulla. Kuulokkeisiin kuuluu myös
mikrofoni ja kaukosäädin äänen
säädölle ja puheluille.

Makrolinssillä otat kauniit lähikuvat.
Laajakulmalinssillä saat panoraamakuvia. Kalansilmäobjektiivia käytetään
yleisimmin vauhtilajeissa.

Huippuohut iskun kestävä, öljyä hylkivä,
naarmu ja kulumissuoja huippuohuella
ja miellyttävän tuntuisella pinnalla.
Sopii yleisimpiin puhelimiin.

Talviurheilumaskilla suojaat kasvot,
korvat ja kaulan kylmältä kovassakin
pakkasessa. Hengittäminen on tehty
helpoksi hengitysventtiilillä.

Vetelin Energia tuo kevään aikana markkinoille

AURINKOPANEELI -järjestelmiä
• omakotitaloihin
• maatiloille
• yrityksille jne.

Toimi nopeasti, lahjakampanja on voimassa 10.2.2018 saakka.

Kysy tarjous!
puh. 06 866 3600

+

■ Viikon lehti digi- ja näköislehtenä sekä lehtiarkisto
■ Keskiviikon Kalajokilaakso
■ Viikon mittaan vaihtuvaa uutta sisältöä

