
MEIDÄN VETELI      VETELIN KUNTATIEDOTE 1/2021

VETELIN KUNTA  vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112

PITÄISIKÖ LÄHTEÄ PÄIVYSTYKSEEN? 
Soiten yhteispäivystyksen numero on muuttunut. Numero 116117 korvaa yhteispäivystyksen 
vanhan numeron (068264500) 4.1.2021 alkaen.

Pitäisikö lähteä päivystykseen?
Soiten yhteispäivystyksen numero

on 4.1.2021 alkaen 116117.
Numero korvaa yhteispäivystyksen

vanhan numeron (06 826 4500).



Arvoisat Kuntalaiset,
Viime vuoden kuntataloudesta näyttää muodostuvan poikkeuksellisen hyvä. Alkuperäinen kuntamme 
budjetti viime vuodelle oli liki 700 t€ negatiivinen. Nyt näyttäisi, että kunnan tuloksesta tulee kuitenkin 
positiivinen. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat vielä Soiten loppuvuoden kustannukset ja tasauslaskut. 
Näyttäisi, että Soitelta on tulossa vähän lisälaskua viimevuodelle eli meidän sote-kustannukset tulevat 
olemaan budjetoitua ja ennakkolaskutusta suuremmat. Suurimmat tekijät selkeästi budjetoitua parem-
paan tulokseen olivat valtionosuuksien ja verotulojen kasvu. 
Uimahallin ja Passeli-liikekeskuksen remontit ovat loppusuoralla ja valmistunevat helmikuun lopussa. 
Uimahallin remontin valmistuttua aukioloaikoihin tulee muutoksia siten, että uimahalli on avoinna myös 
sunnuntaisin. Liikekeskuksen keskiosassa on vielä tilaa ainakin yhdelle liikkeelle tai muutamalle pienem-
mälle toimijalle. Liikekeskuksessa ei ole muuta vanhaa kuin ulkokuori, kaikki kiinteistötekniikka ja sisustus 
on uusittu täysin. 
Vetelin lukion, samoin kuin lukion kannatusyhdistyksen, toiminta on saatu hienosti käyntiin ja uusi yh-
teishaku on nyt tulossa. Pienen lukion yksilöllinen opetus ja oppilaan ohjaus ovat kiistaton etu opiskelijal-
le. 
Koululaisten kerhotoimintaa käynnistellään pitkän tauon jälkeen ja koululla työnsä on aloittanut koulu-
nuorisotyöntekijä.
Liikuntaan ja liikuntapaikkoihin panostaminen on Vetelin kunnan strateginen valinta ja yksi kunnan ke-
hittämisen painopiste. Valtuusto päätti viime vuoden lopulla, että kunnan liikuntapaikkojen kehittämises-
tä tehdään kokonaissuunnitelma, jolloin voidaan varmemmin hyödyntää tarjolla olevat liikuntapaikkojen 
rakentamiseen ja kehittämiseen tarjolla olevat tuet. Suunnittelussa kuullaan mahdollisimman laajasti 
käyttäjiä, seurojen edustajia ja päättäjiä. Kokonaissuunnitelmassa on tarkoitus priorisoida ja aikatauluttaa 
kaikki toteutettavat liikuntapaikkojen kehityshankkeet, joista moni on ollut jo esillä ja suunnitelmissakin, 
mutta tarvittavaa rahoitusta ei ole löytynyt ja hankkeita on jouduttu siirtämään. 
Kuntastrategian mukaisesti olemme tämän vuoden aikana siirtämässä kunnan omistamat asunnot kun-
nan tytäryrityksen VetelinRaitin omistukseen ja kaikki kunnan omistamat yritys- sekä liikekiinteistöt kun-
nan tytäryhtiön Vetelin Liikekiinteistöjen omistukseen. Kunta on myös halukas myymään omistamiaan 
yritys- ja liikekiinteistöjä niissä toimiville yrityksille tai yrittäjille, samoin kuin omistamiaan asuntoja ja 
asunto-osakkeita vuokralla oleville asukkaille. Nykyisellä korkotasolla kiinteistön tai asunnon ostaminen 
omaksi on monelle hyvä vaihtoehto pitkällä aikavälillä. 

Hannu Jyrkkä, kunnanjohtaja 

ANNETAAN KÄYTÖSTÄ POISTETTUA TAVARAA
Vetelin kunta antaa käytöstä poistettua tavaraa. Tuoleja, pöytiä, pulpetteja, sänkyjä, liitutauluja ym. Ta-
varat sijaitsevat osoitteessa Emäntäkouluntie 20 C (Taidekartanon alue). Opastus paikan päällä. Tavaran 
luovutus tapahtuu keskiviikkona 3.2. klo 12–15. Ei ennakkovarauksia tai -näyttöä. Muistetaan noudon 
yhteydessä voimassa olevat koronaohjeistukset. 

Ekorosk muutti asemien aukioloaikoja vuodenvaihteesta
AUKIOLOAJAT 1.1.2021 ALKAEN 
VETELI tiistai klo 11:30–18 ja kuukauden kolmas lauantai klo 9–13 
RÄYRINKI kuukauden ensimmäinen lauantai klo 9-15:30

HIIHTOLATUJEN YLLÄPITO
Talvikaudella 1.12.20-31.3.21 hiihtolatujen viikonloppuylläpitoa hoitavat Vetelin ja Kaustisen kunnat 
yhteistyössä. Parittomilla viikoilla vetovastuussa on Kaustisen kunnan tekninen toimi ja parillisilla viikoil-
la Vetelin kunnan tekninen toimi. Vetovastuussa oleva ajaa ensin oman kunnan ladut, ennen siirtymistä 
toiseen kuntaan. LATUTILANNE LÖYTYY OSOITTEESSA HIIHTOLADUT.FI

TEKNINEN TOIMI



SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

ESIKOULULAISEKSI  ELOKUUSSA 
2021
Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe 
lapsen elämässä. Lapsi oppii leik-
kimällä, liikkumalla, tutkimalla ja 
kokeilemalla, vuorovaikutuksessa 
toisten lasten ja aikuisten kans-
sa. Esiopetuksen tehtävänä on 
yhteistyössä kotien kanssa tukea 
lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä 
kehitystä, oppimisen halua ja iloa 
sekä tervettä itsetuntoa. Lapsen 
on osallistuttava ennen oppivel-
vollisuuden alkamista vuoden 
kestävään esiopetukseen tai 
muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. Vuonna 
2015 syntynyt lapsesi voi aloittaa 
11.8.2021 esiopetuksen. Esiope-
tukseen osallistuminen on mak-
sutonta. 
Esikouluun ilmoittautuminen 
tapahtuu helmikuussa 2021. 
Sivistystoimi lähettää helmikuun 
alussa tulevien esioppilaiden 
koteihin tiedot ja ohjeet Wilmassa 
tapahtuvaan esiopetuksen ilmoit-
tautumisesta. 

SHOWTANSSIRYHMÄT
Showtanssiryhmät kokoontuvat 
liikuntakeskuksen näyttämöllä.
4-6lk:n Daaliat ma klo 15.15-
16.15. Ohjaajina Elli Siirilä ja Vilma 
Klemola.
0-1lk:n Codeliat to klo 16.00-
17.00. Ohjaajana Selina Puusaari.
2-3lk:n Liljat pe klo 15.00-16.00. 
Ohjaajana Oona Anttila.
7lk – Estellet pe klo 16.00-17.00. 
Ohjaajana Salla Valo.

4H-KERHOTOIMINTA 
Heppakerho Hevospalvelu Puu-
saaren tilalla ma klo 17.30-19.00. 
Ohjaajina Juulia Nykänen ja Veera 
Puusaari.
4H-kerho Ylipään koululla ti klo 
18.00-19.00. Ohjaajina Oona Ant-
tila ja Sara Patana.
International club nuorisotiloissa 

parillisilla viikoilla ti klo 17.30-
19.00. Ohjaajana Ulla Järvelä.
4H-kerho Tunkkarin koululla ke 
klo 17.00-18.00. Ohjaajana Erika 
Österlund.
Yläkouluikäisten laskettelukerho 
Lakeaharjulla Vimpelissä ke klo 
16.00 lähtö keskuskoululta, klo 
16.10 Räyringin Salesta ja klo 
16.20 Ylipään koululta. Ilmoittau-
tumiset p. 0407472347 kyseisen 
viikon maanantaihin mennessä. 
Linja-autokyyditys. Täysin ilmai-
nen kerho, sis. lippu, välineet ja 
kyyti. Kerho koostuu 10 kerhoker-
rasta. Säävaraus.
Luistelukoulu 6-vuotta täyttäneil-
le liikuntapuiston jääkiekkokauka-
lossa ke klo 18.00-19.00. Ohjaajina 
Oskari Rannila ja Sofia Huusko.
Jääkiekkokoulu 6-vuotta täyttä-
neille liikuntapuiston jääkiekko-
kaukalossa ke klo 16.00-17.00. 
Ohjaajina Oskari Rannila ja Sofia 
Huusko.
4H-kerho nuorisotiloissa to klo 
17.00-18.00. Ohjaajana Alisa Luh-
tasela
Airsoftkerho Halsualla Meriläisen 
montulla la klo 12.00-14.00. Oh-
jaajat Halsualta.
Eräkerho vaihtuvin paikoin ja 
ajankohdin
Sirkuskerhot alkavat torstaisin 
4.2. Ohjaajana Sirkuskoulu Kuusta 
Elina Holopainen. Ilmoittautumi-
set www.sirkuskoulukuu.fi/tunti-
kuvaukset
    - Ylipään koulu klo 12.30-13.30
    - Tunkkarin koulu klo 14.30-
15.30
    - Keskuskoulu 1-3 lk, liikunta-
keskus klo 16.00-17.00
    - Keskuskoulu 4-6 lk, liikunta-
keskus klo 17.00-18.00

 
NUORISOTILAT

keskiviikkoisin klo 19.00-21.00 
(kaikille nuorille)

torstaisin klo 19.00-21.00 (kaikille 
nuorille)
perjantaisin klo 17.00-19.00 (ala-
kouluikäisille) ja klo 19.00-23.00 
(yläkoululaisille ja sitä vanhem-
mille).
Nuorisotilat tarjoavat nuorille 
mahdollisuuden tavata toisiaan, 
pelata pelejä (mm. biljardi, pin-
gis, Wii, Playstation) ja kehittää 
nuorisotoimintaa. Tiloissa on 
käytettävissä myös televisio ja 
tietokoneita. Nuorisotilat sijait-
sevat Harmaakivellä K-maatalo-
uskaupan vieressä osoitteessa 
Äijäpatintie 1. Ohjaajina: Leila Aho 
ja Juho Santala.
KORIPALLOKERHO
Liikuntakeskuksen salissa ke klo 
15.00-17.00. Kerho on suunnattu 
9-12-vuotiaille. Ohjaajana Mats-
houda Bakadiasa Kokkolasta.

LIIKUNTAKESKUS
Harrastustoimintaa koskevat 
suositukset
• Yli 20-vuotiaiden harrastustoi-
minnassa suositellaan, että kes-
keytetään kaikenlainen sisätilois-
sa järjestettävä, ryhmämuotoinen 
harrastustoiminta. 
• Lasten ja nuorten harrastustoi-
minta, jossa ryhmäkoko on alle 
20, voidaan toteuttaa turvae-
täisyydet ja hygieniakäytännöt 
huomioiden. 
KUNTOSALI avoinna klo 5-23 
avainkortin lunastaneille (ovikort-
ti sulkeutuu klo 22).
UIMAHALLI remontti jatkuu edel-
leen. Seuraa ilmoittelua uimahal-
lin avautumisesta.



Hiihtokampanja
 
Kaustisen seutukunnan 
nuoriso- ja vapaa-aikatoimet 
julistavat yhdessä Perhon va-
paa-aikatoimen kanssa hiihto-
lomaviikolle (1.3.-7.3) hiih-
tokampanjan. Viikon aikana 
hiihdetyt kilometrit ja tunnit 
otetaan kuntien kesken ver-
tailuun suhteutettuna kuntien 
väkilukuihin. Osallistuneiden 
kesken arvotaan palkintoja 
ja myöskin hiihtokampanjan 
pääpalkinto: uudet sukset!  
Osallistuminen tapahtuu täyt-
tämällä hiihtopäiväkirjaa ja 
toimittamalla sen kampanjan 
jälkeen kotikuntasi vapaa-ai-
katoimelle. Toivomme Hyviä 
hiihtokilometrejä kaikille 
osallistujille! 

 KAUSTISEN SEUTUKUNNAN JA PERHON HIIHTOKAMPANJA
1.3.-7.3.2021

Nimi: ___________________________________________
Osoite: __________________________________________
Puhelin: ________________________________

PVM KM H
1.3.  
2.3.  
3.3.  
4.3.  
5.3.  
6.3.  
7.3.  

Kilometrit yht: 
Tunnit yht:

Merkitse hiihtopäiväkirjaan päivän aikana hiihdetyt kilometrit ja tunnit.  
Suorituskortti pitää olla palautettuna
Kunnantalon postilaatikkoon/ vapaa-aikatoimelle 21.3. mennessä
laskemista ja palkintojen arpomista varten. Osoite Kivihyypäntie 1.

TALVILOMAN TOIMINTA

Ma 1.3. Lasketteluilta Lakeaharjulla Vimpelissä klo 17.00-20.00. 
Lipun hinta 7€ ja välineet 7€. Ilmoittautumiset 26.2. mennessä 
Satulle whatsappilla p. 0407472347.

Ti 2.3. Koko perheen ulkoilupäivä liikuntakeskuksen ympäris-
tössä klo 14.00-17.00. Ohjelmassa pulkkamäki, luistelua, nap-
pulahiihdot (kaikki palkitaan), talutusratsastusta (ilmainen), 
makkaranpaistoa ja lämmintä mehua sekä puuhapisteitä. Omat 
välineet mukaan.

Ke 3.3. Seutukunnallinen airsoftturnaus Halsualla Meriläisen 
montulla klo 12.00-15.00. Ei ennakkoilmoittautumista. Turnaus 
on 7-vuotta täyttäneille. Alle 7-vuotiailla tulee olla huoltaja mu-
kana. Maski ja tukevat kengät mukaan. Voit lainata tarvittaessa 
aseita ja maskeja järjestäjiltä. Makkara- ja mehutarjoilu.

Seutukunnan piirustuskil-
pailu 2021
Aiheena "Ilon pilkahduksia arjen kes-
kellä".

Sarjat: 
Sarja I: 1-3lk
Sarja II: 4-6 lk
Yläkoulu

Palkinnot:
- 1. sija 50€
- 2. sija 35€
- 3. sija 25€

Palauta yksi A4 kokoinen piirustus oma 
kuntasi nuorisotoimeen viimeistään 
26.3.2021 klo 14 mennessä. Laita nime-
si, ikäsi ja osoitteesi työn kääntöpuo-
lelle. Käytössä ainoastaan piirustusväli-
neet, ei akvarelli- ja öljyvärejä. 

Järjestää Halsuan, Kaustisen, Lestijär-
ven, Perhon, Toholammin sekä Vetelin 
kunnan nuorisotoimet. 



Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 
Sähköposti: veteli.kunnankirjas-
to@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Eepos-verkkokirjasto: https://
eepos.finna.fi FB: http://www.
facebook.com/VetelinKunnankir-
jasto/ 
Instagram: https://www.insta-
gram.com/vetelinkirjasto/
AUKIOLOAJAT: ma-to 13-19 ja pe 
12-16, lisäksi kirjasto on avoinna 
kevätkaudella kerran kuussa sun-
nuntaina klo 12-15 seuraavasti: 
14.2., 7.3., 11.4. ja 16.5.

NÄYTTELYT: Kameraseura Knäps 
vuosinäyttely esillä 1.2. alkaen 
helmikuun ajan. Lämpimästi ter-
vetuloa tutustumaan!

UUSIMMAT KIRJANÄYTTELYT: 
1. Väinö Linnan syntymästä 100 
vuotta
2. Monenlaiset ihmiset, tyypit ja 
hahmot kirjallisuudessa
3. Sinikka Nopola 1953-2021
4. Ystävänpäivä 14.2.2021. ”En 
tarvitse mitään niin paljon kuin 
hunajaa…”, sanoi Puh katsoessaan 
Nasua, ”…paitsi sinua, ystäväni.” 
- A. A. Milne –

KUN PAINETUN KIRJAN LUKEMI-
NEN ON HANKALAA:
Oletko jo kuullut lukemisesteisille 
tarkoitetusta Celian äänikirjapal-
velusta? Celia on saavutettavan 
kirjallisuuden ja julkaisemisen 
asiantuntijakeskus ja se tuottaa 
kustantajien kirjoja äänikirjoiksi, 
jopa 2000 uutta äänikirjaa vuo-
dessa.
Celian äänikirjapalvelussa on yli 
45 000 kirjaa kattavasti eri aloilta 
– tietokirjoja, runoja, satuja, dek-
kareita, elämäkertoja, historiaa, 
viihdekirjallisuutta, Finlandia-pal-

kittuja teoksia ja paljon muuta 
uutuuskirjoista klassikoihin. Kau-
no- ja tietokirjallisuuden ohella 
Celia tuottaa myös oppikirjoja eri 
kouluasteille.
Celian äänikirjoja voivat kuunnel-
la ikään katsomatta kaikki henki-
löt, joille lukeminen on vaikeaa tai 
mahdotonta esimerkiksi lukivai-
keuden, vamman tai sairauden ai-
heuttaman lukemisesteen vuoksi. 
Syitä lukemisesteisyyteen voivat 
olla mm: lukivaikeus (lukihäiriö), 
oppimisvaikeus, näkövamma, hei-
kentynyt näkö (esim. ikäihmisillä), 
kehitysvammaisuus, cp-vamma, 
reuma, ms-tauti, lihastaudit, 
heikentynyt lihaskunto, afasia, 
kehityksellinen kielihäiriö, kes-
kittymishäiriöt, hahmotushäiriöt, 
muistihäiriöt, tilapäinen käyttö 
esim. toipilasaikana
Celian äänikirjapalvelu on käyt-
täjälleen maksutonta. Voit liittyä 
Celian asiakkaaksi kirjastossasi. 
Todistusta tai diagnoosia luke-
misesteestä ei tarvitse esittää 
kirjaston henkilökunnalle, oma 
suullinen ilmoitus riittää. Myös 
yhteyshenkilö voi toimia valtakir-
jan avulla.

Celian äänikirjoja voi kuunnella 
kahdella tapaa – kumpi sopii 
sinulle paremmin?
Lukemisesteinen asiakas voi joko 
lainata Celian Daisy -cd-äänikirjo-
ja tai rekisteröityä verkossa toimi-
van äänikirjapalvelun käyttäjäksi. 
1. Daisy-äänikirjat eli cd-äänikirjat: 
Vetelin kirjastossa on vajaan 4000 
levyn valikoima Daisy-äänikirjoja. 
Näitä cd-levyjä voivat vapaasti 
lainata lukemisesteiset asiakkaat 
tai heidän puolestaan asioivat 
henkilöt ilman rekisteröitymistä. 
Äänikirjoja voi kuunnella esim. 
mp3-tiedostoja toistavalla cd-soit-
timella tai tietokoneella. Cd-levyjä 
lainaavat asiakkaat voivat myös 
saada Daisy-soittimen lainaksi 
kuuntelua varten Näkövammais-
ten liiton Daisy-soitinpalvelusta.

2. Celian äänikirjapalvelu verkos-
sa: Niillä lukemisesteisillä asiak-
kailla, joilla on käytettävissään 
sähköposti ja internet-yhteys, on 
mahdollista rekisteröityä Celian 
verkossa toimivan äänikirjapalve-
lun käyttäjäksi. Verkkopalveluun 
tarvitset käyttäjätunnuksen ja 
salasanan, jotka saat kirjastossa 
tapahtuvan rekisteröinnin jälkeen 
omaan sähköpostiisi.
Miten Celian verkkopalvelun kir-
joja kuunnellaan?
Kirjoja voi ladata tai kuunnella 
suoratoistona verkossa Celiane-
tissä. Lataamisen voi tehdä tieto-
koneella, tabletilla tai älypuheli-
mella. Ladattuja kirjoja voi siirtää 
esim. muistitikulle tai toiselle 
laitteelle. Älypuhelimille ja table-
teille voi asentaa maksuttoman 
Pratsam Reader -sovelluksen, jolla 
kirjoja on helppo kuunnella.
Miten Celian verkkopalvelun käyt-
täjäksi pääsee?
Jos sinä tai läheisesi on lukemises-
teinen (ja käytettävissä on sähkö-
posti ja internet-yhteys), palvelun 
käyttäjäksi voi liittyä omassa 
lähikirjastossa. 

KIRJAKASSIPALVELU: Jos tarvit-
set lukemista tai kuuntelemista, 
mutta et halua itse tulla kirjastoon 
valitsemaan aineistoa, niin muis-
tathan, että kirjakassipalvelumme 
toimii edelleen. Ota yhteyttä kir-
jastoon, niin kokoamme kirjakas-
sin sinulle valmiiksi ja sovimme 
noudosta. 
Kirjakassipyynnön voit tehdä pu-
helimitse (050-5790171), sähkö-
postitse (veteli.kunnankirjasto@
veteli.fi) tai varaamalla aineistoa 
verkkokirjaston kautta (eepos.
finna.fi). Huomaathan, että mikäli 
varaat aineistoa suoraan verk-
kokirjastosta ja haluat saada ko. 
aineiston kirjakassipalveluna, niin 
ilmoita asiasta kirjastoon, että tie-
dämme pakata aineiston valmiiksi 
noutoa varten. 
Tervetuloa kirjastoon!



KASEKA
www.kaseka.fi

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA 
KOSKEVA HAKEMUS VIIMEISTÄÄN 
17.2.2021
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja 
siipikarjatilat voivat hakea eläinten 
hyvinvointikorvausta vuodelle 2021. 
Hakemus on jätettävä viimeistään 
17.2.2021. Voit valita eläinlajeittain 
toimenpiteitä, jotka parantavat eläin-
ten hyvinvointia. Korvaus maksetaan 
niiden laskennallisten kustannusten 
perusteella, jotka aiheutuvat toimen-
piteen toteuttamisesta, esimerkiksi 
työtuntien ja materiaalien perusteel-
la.

Sitoumus tehdään ajalle 1.1.–
31.12.2021.

Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien 
tilojen pitää noudattaa sitoumuseh-
toja 1.1.2021 alkaen. Sitoumusehdot 
ruokaviraston sivuilla. 
Sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)

ELÄINMÄÄRÄILMOITUKSET 17.2.2021 
MENNESSÄ
Vipu-palvelussa on mahdollista 
tehdä eläinmääräilmoitus v. 2020. 
Eläinmääräilmoitukset koskevat 
tiloja, jotka ovat hakeneet eläinten 
hyvinvointitukea v. 2020 sioista tai 
siipikarjasta.
Myös tilat, jotka ovat hakeneet v. 
2020 luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotusta tai sikatalouden 
tuotannosta irrotettua tukea, voi-
vat ilmoittaa hevoset ja ponit sekä 
siipikarjan. llmoitus on syytä tehdä, 
ellei vaadittava eläintiheys 0,35 ey/
ha täyty naudoilla, sioilla, lampailla ja 
vuohilla. 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
17.2.2021. Lisätietoja maataloustoi-
mistosta.

VILJELYKASVIEN SÄNKEÄ EI SAA 
POLTTAA

Maatalouden täydentäviin ehtoihin 
on tullut muutos: viljelykasvien sän-
keä ei saa polttaa.

Valtioneuvosto on hyväksynyt viljeli-

jätukien täydentäviä ehtoja koskevan 
asetusmuutoksen. Viljelykasvien sän-
keä ei saa jatkossa polttaa, jos viljelijä 
haluaa saada viljelijätuet täysimääräi-
senä. Asetusmuutos tulee voimaan 
vuoden 2021 alusta. Muutos tehtiin 
Euroopan komission näkemyksen 
vuoksi.

Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykas-
vien, kuitukasvien, palkokasvien tai 
siemenmausteiden sänkeä eli leika-
tun kasvin maahan jäävää tyviosaa.

MUUTOKSIA TUKIEN HAKUAJOISSA
Alkuvuoden 2021 tukihakujen 
aikatauluissa on muutoksia viime 
vuoteen nähden. Seuraavien tukien 
hakuajat siirtyvät helmi–maaliskuulle 
samaan ajankohtaan:

• pohjoisen kotieläintuen ennakko: 
haku viime vuotta aikaisemmin 
• sika- ja siipikarjatalouden tuo-
tannosta irrotettu tuki: haku viime 
vuotta aikaisemmin 
• sokerijuurikkaan kuljetustuki: haku 
viime vuotta aikaisemmin 
• kasvihuonetuotannon tuki: haku 
viime vuotta myöhemmin. 

Tiedotamme hakuajoista tarkemmin, 
kun ne ovat varmistuneet.

MAKSUTIEDOT UUDISTUIVAT VI-
PU-PALVELUSSA
Näet nyt Vipu-palvelussa viime 
vuonna maatilallesi maksettujen 
tukien määrät sekä tiedot mahdolli-
sista kuitatuista takaisinperinnöistä, 
ulosotoista, panttauksista ja lisäseu-
raamuksista. Tiedot saat Maatila-vali-
kosta kohdasta Maksutapahtumat.

Maksutapahtumien näkymä on 
uudistunut. Näkymässä on eritelty 
tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuk-
sessa. Samanlainen erittely on nyt 
myös maksutapahtumista saatavalla 
tulosteella.

Ruokavirasto ei postita enää kaikille 
maatiloille yhteenvetoja maksetuista 
viljelijätuista. Yhteenvedot postite-
taan vain, jos tietoa ei ole saatavilla 
Vipu-palvelusta. Tällaisia tietoja ovat:

• takaisinperinnät, jotka on maksettu 

maksulipuilla tai peritty ulosoton 
kautta 
• tuensaajalle palautetut liikamaksut 
• takaisinperintöihin kohdistuneiden 
tukimaksujen kuittausten peruutuk-
set ja palautukset. 

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JAT-
KUVASTI
Maatalouden investointitukea voi ha-
kea jatkuvasti. Hakemukset ratkais-
taan tukijaksoittain, jotka ovat:

16.10. – 15.1. 
16.1. – 15.3. 
16.3. – 15.8. 
16.8. – 15.10.

Investointitukea voi hakea sähköises-
ti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.
ruokavirasto.fi/hyrra.

Älä aloita rakentamisinvestointia 
tai muuta toimenpidettä äläkä 
allekirjoita sopimusta (mm. lopul-
linen luovutuskirja, tilaussopimus 
tai urakkasopimus) ennen kuin olet 
saanut ELY-keskuksesta päätöksen. 
Ennen päätöstä tehdyt hankinnat 
eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa 
lisätietoja asiasta: heikki.rautio@
ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 
0295 028 500.

Hierontaa  
Heikkilän entisellä koululla kai-
kenikäisille, 
klassista hierontaa ja urheilu-
hierontaa. Osoite Rantatie 110, 
Veteli.
Palvelemme ajanvarauksella:
Koulutetut hierojat 
Merja Lappi 
puh. 040 5325 696
Noora Kaariniemi 
puh. 040 9624 302



MUKAAN Hanke 
 
”Terveys reistailee, huolet painavat, ei saa
nukuttua, rahahuolet kasaantuvat, yksinäisyys
painaa, harrastuksia ei ole, kukaan ei tunnu
välittävän…”

Ei kenenkään tarvitse yrittää yksin jaksaa. Ota meihin yhteyttä niin aukaistaan
solmut yhdessä.
Hankkeessa saat turvaa ja tukea elämän- sekä arjenhallintaan. Tavoitteena on
tukea elämän solmukohdissa ja auttaa pääsemään elämässä eteenpäin.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun omiin vahvuuksiisi ja tuemme tavoittamaan
yhdessä mietittyjä tavoitteita askel kerrallaan.
Päätavoitteesi voivat olla esimerkiksi etenemistä kohti koulutusta, työelämää tai
muuta osallisuutta tukevaa toimintaa.
Hankkeessa otetaan huomioon pitkät välimatkat sekä tuodaan palvelut
osallistujan luo, tarvittaessa kotiin saakka.
Hankkeessa on myös ryhmätoimintoja, joiden sisältöä suunnitellaan osallistujien
tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
MUKAAN voi tulla 16–64-vuotiaat henkilöt,
jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, opinnot keskeyttäneitä, kotiäidit ja – isät,
pitkään sairauslomalla olleet tai muuten syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt.

MUKAAN pääset ottamalla yhteyttä Mauriin tai
projektipäällikköön, kummatkin ovat mukavia ja helposti
lähestyttäviä ja ennen kaikkea luotettavia

Mauri Uusitalo 
Sosiaaliohjaaja 
0404838718 
mauri.uusitalo@ 
kaustisenseutukunta.fi 
Projektipäällikkö 
0401867351



VETELIN KUNTA
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9-15
Neuvonta 050 5790 100
www.veteli.fi
vetelin.kunta@veteli.fi

YLEISHALLINTO
Kunnanjohtaja, Hannu Jyrkkä……………………….. 050 5790 101
Hallintosihteeri, Antti Tattari………………………… 050 5790 102
Talousjohtaja, Jyri Myllymäki………………………… 050 5790 105
Kirjanpitäjä, Krista Änäkkälä……………..…………… 050 5790 106
Kanslisti, Susanna Hotakainen………………………. 050 5790 100
ICT tukihenkilö……………….…………………………..… 050 5790 108
Taloussihteeri, Katriina Takala………………………. 050 5790 109
Konsernikirjanpitäjä, Erna Hilli………………………. 050 5790 194
Johtaja maaseutuasiamies, Jukka Hautamäki 050 5790 111
Johtava lomittaja, Tuula Pulkkinen…….…………..040 7601 357
Yritysneuvoja, Erkki Laide………………….…………. 044 5612 154
Yrityskehittäjä, Jarmo Finnilä………………………. 050  337 3538

TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMI

PÄIVYSTYS ………………………………….………………. 0505 790 112
Tekninen johtaja Tero Uusitalo…………….…….… 0505 790 180
Kiinteistöpäällikkö Jussi Mikkola……………………. 0505 790 190
Projektipäällikkö Anssi Torppa……………………... 044 974 8822
Ympäristösihteeri, Pia-Lena Närhi…(ma)……… 0407 393 977
Rakennustarkastaja, John Nyman (ti)………….. 0407237020
Toimistosihteeri, Santtu Lehto……..………………. 0505 790 184
Vetelinraitti, vuokra-asunnot, Katja Palosaari 0505 790 183
Vetelin Vesi Oy, vesihuoltomestari, 
Aleksi Ala-Korpi…………………………………………….. 0505 790 193
Vetelin Vesi Oy, asentaja, Ilkka Mäkelä…………                                           0505 790 187
Ammattimies, Joonas Heikkilä..…………………….. 0505 790 185
Ammattimies, Antti Järvelä…………………………… 0505 790 186
Ammattimies, Jukka-Pekka Ahonen………………. 0505 790 188
Kirvesmies, Juha Takala………………………………… 0505 790 191
Ammattimies, Sakari Sillanpää …………………….. 0505 790 199
Ammattimies, Marko Viiperi…………………………. 0406 615 606
Ammattimies, Mika Torppa ………………………… 0406 692 828
Ammattimies, Antti Läspä ………………………..….. 0406 692 252
Ammattimies, Pietari Varila……….....……………..
Ammattimies, Ilkka Pannula………………………….

0406 411 223
0505 790 182

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö,
Leppävuori Niina…………………………………………... 050 5790 195
Siivoustyönohjaaja, Stina Huhmarsalo…….… 050 5790 197
Keittiö TK  esimies, Seija Nykänen…..….………… 050 5790 189
Kunnanvirasto, Janika Kuokkanen………………… 050 5790 196
Keittiö Harjukoti……………………………………………. 040 6623 496
Keittiö Kivitasku……………………………………………. 050 5794 980
Keittiö Keskuskoulu…………………………………….… 050 5790 198
Keittiö Terveyskeskus……………………………………. 040 6623 468
Keittäjä/ siivooja, Tunkkarin koulu ……………….. 050 5790 148
Keittiö Ylipään koulu…………………………………….. 050 5790 153

SIVISTYSTOIMI JA KANSALAISOPISTO
Sivistysjohtaja, Maria Keltti-Heikkilä………….……… 050 5790 114
Sivistystoimen toimistosihteeri, palkat        
KVTES, TS ja TTES, Pauliina Koivisto…………………… 050 5790 107
Opettajien palkat ja kansalaisopisto,
Mervi Haavisto ( sij. Sirpa Leppäniemi)……………… 050 5790 151
Koulusihteeri, Tuulia Haapala……………….…………… 050 5790 152
Lukion rehtori, Petri Saari…………………………………. 050 5790 157
Perusopetuksen rehtori, Miia Pakkala……..……….. 050 5790 154
Kansalaisopiston rehtori ja opinto-ohjaaja,
Aino Salo…………………………………………………………… 050 5790 163
Keskuskoulun Apulaisjohtaja, Tero Lahtinen………050 5790 156
Kunnan Nepsy-koordinaattori, Elina Huusko…….. 040 6623 497

Iltapäiväkerho Keskuskoulu.…………………………….. 050 5790 159

Liikunnanopettaja……………………………………………. 050 5790 110
Liikunnanopettaja……………………………………………. 050 5790 104
Kotitalous………………………………………………………… 050 5790 181
Esikoulu……………..……………………………………………. 050 5790 162
Erityisopettaja yläluokat…………………………………… 050 5790 161
Erityisopettaja alaluokat…………………………………… 050 5790 149
Kuraattori, Sarita Pohjolainen ………………………….                                         050 5790 166
Kouluterveydenhoitaja, Terttu Alanko….............. 040 8045 629
Ylipään koulu …………………………………………………… 050 5790 169
Ylipään koulu Apulaisjohtaja, Henna Mäkelä…… 040 6531 226
Tunkkarin koulu opettajienhuone…………..………… 050 5790 165
Tunkkarin koulu Apulaisjohtaja,
Satu Tuominiemi………………………………………………. 050 5790 170
Päiväkoti Kivitasku, Saara  Kangas……………………..
Päiväkoti Kivitasku, Pääskyt (vuorohoito)………...

050 5790 150
040 6737 573

Päiväkoti Kivitasku, Peukaloiset (1-2 v)……………. 050 5790 144
Päiväkoti Kivitasku, Satakielet (3-6 v)………………. 050 5790 146
Päiväkoti Kivitasku, Tintit (3-6 v)………….……………     050 5790 145
Lemmenranta…………………….…………………………….. 050 5790 147
Papupata………………………………………………….………. 040 6744 115
Vaapukka……………………………………..…………………… 050 5790 120
Pääkirjasto…………………………………..050 5790 171, 050 5790 172
Vapaa-aikasihteeri, Satu Koski…………………………… 050 5790 173
Etsivä nuorisotyö, Tero Puusaari……….................. 040 6527 488
Kahvila Auringonkukka…………………………………….. 050 5790 175
Uimahalli…………………………………………………………. 050 5790 176

VETELIN KUNNAN PUHELINNUMEROT 


