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Koronavirusrokotukset Soiten alueella
Väestön koronavirusrokotukset on aloitettu Soiten alueella. Väestön joukkorokotukset järjestetään niin 
nopeasti kuin rokotteiden saatavuus sen mahdollistaa. Alkuvaiheessa rokotusaikoja on kuitenkin saatavil-
la niukasti koronarokotteiden saatavuudesta johtuen. 
Soitessa rokotetaan Suomen koronarokotestrategian mukaisesti. Joukkorokotukset aloitetaan yli 80-vuo-
tiaista kotona-asuvista ikäihmisistä sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvista omaishoitajista ja 
ikääntyneistä (esim. puoliso). Tämän jälkeen koronarokotukset etenevät 70-79-vuotiaisiin ja sen jälkeen 
aloitetaan alle 70-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Soiten kotihoidon piirissä olevat asiak-
kaat rokotetaan kotihoidon käynnillä.
Rokotusaikoja lisätään sitä mukaa, kun koronarokotteita saadaan Soiten alueelle. Aikoja rokotuksiin ava-
taan viikottain, mikäli rokotteita riittää. Seuraa Soiten koronasivustolta korona.soite.fi ja some-kanavista 
sekä paikallismediasta rokotusten etenemistä ja omaa rokotevuoroasi.
Ajan koronarokotukseen voi varata joko sähköisesti tai puhelimitse. Sähköinen ajanvaraus sujuu jouhe-
vammin ja suosittelemmekin varaamaan ajan sitä kautta, jos mahdollista. Mikäli samaan aikaan rokote-
taan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse molemmille.
• puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna ma-pe klo 8-16. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen 
puolesta.

• sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi
Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), 
jolloin ajan voi varata itselleen.

Rokotusajan voi varata haluamaansa koronarokotuspisteeseen. 



KUNTAVAALIT 2021
 
Kuntavaalit toimitetaan Vetelin kunnassa sunnuntaina huhtikuun 18. päivänä 2021 klo 9-20. Vetelin kun-
nanvaltuustoon valitaan 21 jäsentä toimikaudelle 2021-2025.

Ennakkoäänestys:
Ennakkoäänestyksen voi toimittaa 7.-13.4.2021 Vetelin kunnanvirastossa (Kivihyypäntie 1). 
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

keskiviikko 7.4. torstai 8.4. ja perjantai 9.4. klo 9-18.
lauantai 10.4. ja sunnuntai 11.4. klo 12-18
maanantai 12.4. ja tiistai 13.4. klo 9-18

Vaalipäivän äänestys:
Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen voi toimittaa sunnuntaina 18.4.2021 klo 9-20 Vetelin kunnanvirastol-
la osoitteessa Kivihyypäntie 1. 

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun-
nassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 
keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 6. huhtikuuta 2021 klo 16 men-
nessä os. Vetelin kunta, keskusvaalilautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, vetelin.kunta@veteli.fi tai 
puh. 050 579 0102. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Äänestäjän on esitettävä virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyy-
destään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle etukäteen pyynnöstä maksutta väliaikaisen 
henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi 
poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä noudattamaan äänestyspaikalla Koronaohjeistusta, turvaväle-
jä ja hyvää hygieniaa. 
 
Keskusvaalilautakunta

KUNTAVAALIT 2021
 
Kuntavaalit toimitetaan Vetelin kunnassa sunnuntaina huhtikuun 18. päivänä 2021 klo 9-20. Vetelin kun-
nanvaltuustoon valitaan 21 jäsentä toimikaudelle 2021-2025.

Ehdokashakemukset ja hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkistamisesta sekä 
ilmoitukset vaaliliiton ja yhteislistan muodostamisesta on jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti 
Tattarille kunnanvirastoon (Kivihyypäntie 1) viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta 2021 klo 16.00 mennessä 
asianmukaisin tiedoin varustettuina. 

Ehdokaslistan yhdistelmä on nähtävänä kunnan kuulutuksissa http://www.veteli.fi/kunta/kuulutukset/  
sekä keskusvaalilautakunnan vaalihuoneistossa (Kivihyypäntie 1) perjantaina 19. maaliskuuta 2021 al-
kaen.  

Vetelin Keskusvaalilautakunta



Vetelin kunnan kesätyötuki nuorille 2021
Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria työllistymään kotikuntaan. Nuori tekee kirjallisen työso-
pimuksen kesätyöstä, saa työn päätyttyä työtodistuksen sekä työkokemusta työelämää varten. Kesälle 
2021 nuorten työllistämiseen on varattu yhteensä 4400 €. Tukea myönnetään 200 euroa/nuori. Infopa-
ketteja voi noutaa kunnanviraston neuvonnasta. Lomake löytyy kunnan kotisivulta http://www.veteli.fi/
kesatyollistamistukihakemus.pdf. 
Infopaketti sisältää tukihakemuksen, ohjeen työhakemuksen tekemiseen kesätyötä haettaessa, nuoren 
kesätyöntekijän perehdyttämisestä sekä mallin ansioluettelosta, työsopimuksesta ja työtodistuksesta. 

Tukea myönnetään pe 24.9.2021 klo 15.00 mennessä saapuneille hakemuksille. Tuen myöntäminen 
edellyttää, että työnantaja palauttaa hakemuksen liitteenä palkkatodistuksen, josta selviävät myös teh-
dyt työtunnit. Tukea nuorten työllistämiseen voivat saada veteliläiset maatilat, rekisteröidyt yritykset ja 
yhteisöt. Yksityiset henkilöt voivat työnantajana saada avustusta ainoastaan, mikäli he palkkaavat nuo-
ren hoitamaan vanhusta, lasta, kehitysvammaista tai muuta hoidon tarpeessa olevaa henkilöä. Tukea 
ei voi saada, jos vanhemmat voivat hoitaa lapsen itse, tai lapsella on päivähoitopaikka. Kesätyötuki ei 
myöskään koske työnantajaa, joka saa valtion työllistämis- tai muuta tukea työntekijän palkkaamiseen.  
 
Lisätietoa 
http://www.veteli.fi/vetelin-kunta/nuorten-kesatyotuki/

Vetelin kunnan talousjohtaja Jyri Myllymäki 0505790105

 

Avoimet työpaikat
Nuori! Hae kesätöihin 31.3. klo 15 mennessä  

Haussa mm.:
- Ohjaajia leirille, retkelle ym.
- Uimakoulun apuohjaajia
- Puutarhanhoito- sekä viherpalvelutyöntekijöitä
- Kiinteistöhuollon apulaisia
- Taidekartanon näyttelyn asiakaspalvelijoita
- Aumamuovien kerääjiä turvesuolle
- Marja-aseman hoitajia 
 
Vetelin kunnan, 4H:n ja Vetelinraitin avoimet kesätyöpaikat 
on julkaistu kuntien yhteisessä Kuntarekry -järjestelmässä. 
Työnhakua varten tulee luoda tunnukset ja kirjautua järjes-
telmään https://www.kuntarekry.fi/. 



TEKNINEN TOIMI

Tekninen lautakunta ilmoittaa 
haettavaksi YKSITYISTEIDEN 
KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUK-
SET vuodelle 2021 Hakemukset 
on toimitettava tekniselle lauta-
kunnalle viimeistään 16.4.2021 
klo 14. Hakemuslomakkeita saa 
kunnan teknisestä toimistosta 
tai voit tulostaa sen www.veteli.
fi/tieavustushakemus.pdf. Hake-
muksen liitteenä on esitettävä 
selvitys vuoden 2020 avustuksen 
käytöstä.  Kunnan nyt haettavana 
oleva kunnossapitoavustus on 
tarkoitettu käytettäväksi avustuk-
sen myöntämisvuotta koskevaan 
tien kunnossapitotyöhön.

VETELIN YKSITYISTEIDEN TIE-
KUNTIEN VUOSIKOKOUKSET 
2021. Tiekuntien puheenjohtajat 
voivat     ilmoittaa kokousajat 
puhelimitse 0505790100 tai säh-
köpostilla susanna.hotakainen(at)
veteli.fi.  Julkaisemme  kokouk-
sien päivämäärät verkkosivulla 
http://www.veteli.fi/yleinen/vete-
lin-yksityisteiden-tiekuntien-vuo-
sikokoukset-2021/. Julkaisemme 
kokousten päivämäärät verkkosi-
vulla ilmoitusten perusteella.

KASEKA
www.kaseka.fi

Maaseutuyksikkö KaseKa tiedot-
taa
www.kaseka.fi

Kansallisten kotieläintukien haku 
2021
Kansallisten kotieläintukien en-
nakko on haettavissa viimeistään 
10.3.2021. Tällä alueella ennakkoa 
voi hakea emolehmistä, emoleh-
mähiehoista, sonneista, häristä, 
kutuista, uuhista, teurashiehoista 
sekä sioista ja siipikarjasta. Ennak-
koa voi hakea Vipu-palvelussa tai 

lomakkeella 139.
Huom! Sika- ja siipikarjatalouden 
tuki haetaan kokonaisuudessaan 
viimeistään 10.3.2021. Sitä ei voi 
enää hakea päätukihaun yhtey-
dessä keväällä.
Kotieläintukien osallistumisil-
moitus tulee myös olla voimassa. 
Jos et ole jättänyt osallistumisil-
moi-tusta 2015 - 2020, palauta se 
ennakkoa hakiessa tai viimeistään 
15.6.2021. Osallistumisilmoituk-
sen voi jättää Vipu-palvelussa tai 
lomakkeella 184.
Neuvontakorvaus jatkuu
Nykyistä maaseutuohjelmaa 
jatketaan siirtymävuosien 2021–
2022 ajan. Maatilojen neuvontaan 
on näille vuosille varattu yhteensä 
13 miljoonaa euroa. Neuvonnan 
tilakohtaista ylärajaa on korotettu 
15 000 euroon, kun enimmäis-
määrä on tähän asti ollut 10 000 
euroa. Lue lisää: https://mmm.
fi/-/maatilat-voivat-jatkossa-saa-
da-neuvontaa-15-000-eurolla
Hyvinvointiwebinaareja maatalo-
usyrittäjille
Mela järjestää keväällä hyvinvoin-
tiwebinaareja maatalousyrittä-
jille. Tapahtumat pidetään etänä 
ver-kon välityksellä, joten osallis-
tuminen onnistuu paikasta riip-
pumatta. Aiheina webinaareissa 
on hy-vinvointi ja työturvallisuus. 
Webinaareihin osallistuminen on 
maksutonta. Lisätiedot ja osallis-
tumis-ohjeet: mela.fi/tapahtumat. 
Webinaarit
25.2. klo 10 Voimana toivo (ilmoit-
tautumiset 23.2. mennessä) 
17.3. klo 10 Miten saan tunnit 
riittämään? 
26.3. klo 13 Työturvallisuuden 
rakennuspalikat 
14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin 
vai yhdessä? 
21.4. klo 13 Ensiapua maatalo-
usyrittäjälle!

Tietolinkki-hankkeen tapahtumat

Tutustu tapahtumiin ja ilmoittau-
du sivulla https://www.kpedu.fi/
tietolinkki/tapahtumat
Seuraavat tapahtumat:

Luomuviljakatsaus kasvukaudelle 
2021 - Webinaari ke 24.2.2021 klo 
10.00-12.00
Kotimaista papua pelloille, pöt-
siin ja possuille - Webinaari to 
12.3.2021 klo 10-12.30

Tietolinkki-hankkeen Eläinvalvon-
tainfojen kaikki videotallenteet 
on julkaistu. Kannattaa tutustua! 
Selkeitä puheenvuoroja, joista sel-
viää miten valvonnat tapahtuvat, 
kuka tarkastaa mitäkin ja miten 
välttyä virheiltä. Videotallenteisiin 
ja pdf-aineistoihin on linkit täällä:   
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/
materiaalit



SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

Vetelin kunnan varhaiskas-
vatus tiedottaa
Nyt on aika hakea varhaiskasva-
tuspaikkaa kaudelle 2021 – 2022. 
Varhaiskasvatuspaikkaa hakevat 
myös ne perheet, joiden lapsi/lap-
set ovat tällä hetkellä varhaiskas-
vatuksen piirissä ja tarve jatkuu 
myös ensi kaudella. Varhaiskasva-
tuspaikkaa voi hakea myös ympä-
rivuotisesti vanhempien äkillisen 
työllistymisen tai opiskelujen 
johdosta viimeistään kaksi (2) viik-
koa ennen tarvetta. Haku on auki 
maaliskuun alusta lähtien
Varhaiskasvatusta järjestetään 
päiväkoti Kivitaskussa (vuorohoi-
to vain päiväkodissa) ja ryhmä-
perhepäiväyksiköissä Papupadas-
sa Patanassa, Lemmenrannassa 
Räyringissä ja Vaapukassa Vetelin 
keskustassa.
Hae varhaiskasvatuspaikkaa ensi 
syksylle 30.4. mennessä! Koskee 
uusia hakemuksia että nyt hoi-
dossa olevia. Sähköinen hakemus 
täytetään Vetelin kunnan nettisi-
vulla osoitteessa https://pedanet/
veteli/varhaiskasvatus
Päätöksiä tehdään sitä mukaan, 
kun hakemuksia saapuu.
Lisätietoja: Maria Keltti-Heikkilä, 
sivistysjohtaja p. 050-5790114 
maria.keltti@veteli.fi
Saara Kangas, päiväkodin johtaja 
p. 050-5790150 saara.kangas@
veteli.fi

TALVILOMAN  
TOIMINTA

Ma 1.3. Lasketteluilta Lakeahar-
julla Vimpelissä klo 17.00-20.00. 
Lipun hinta 12€ ja välineet 12€. 
Ilmoittautumiset 26.2. men-
nessä Satulle whatsappilla p. 
0407472347.

Ma 1.3. klo 20.00 – ti 2.3. klo 10.00 
Lanit 5-9-luokkalaisille nuoriso-
tiloissa. Tule mukaan pelaamaan 
yhdessä. Ota mukaan oma tieto-
kone tai muu pelikone, patja, peit-
to, tyyny, lakanat tai makuupussi 
ja omat eväät. Jokainen osallistuja 
vastaa itse omasta koneestaan ja 
oheislaitteistaan. Ohjaajina Leila 
Aho apulaisineen. Ilmoittautumi-
set Leilalle p. 0451118200 26.2. 
mennessä. 

Ti 2.3. Koko perheen ulkoilupäivä 
liikuntakeskuksen ympäristössä 
klo 14.00-17.00. Ohjelmassa pulk-
kamäki, luistelua, nappulahiih-
dot klo 15.00 (kaikki palkitaan), 
talutusratsastusta klo 14.30-16.30 
(ilmainen), makkaranpaistoa ja 
lämmintä mehua sekä puuhapis-
teitä. Omat välineet mukaan.

Ke 3.3. Kokkikurssi yli 7-vuotiaille 
klo 13.00-16.00 Kaustisen yläkou-
lun kotitalousluokassa. Kurssin 
aikana valmistetaan pizzaa ja 
laskiaispullia. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot https://kaustinen.4h.fi/
kurssit-jakerhot/ -sivulla tai sähkö-
postilla 4hkaustinen@gmail.com 
1.3 mennessä . Mukaan otetaan 
15 ensimmäiseksi ilmoittautunut-
ta. Ei osallistumismaksua. Ohjaaji-
na Emilia Känsälä ja Leila Aho. 

Ke 3.3. Seutukunnallinen airsoft-
turnaus Halsualla Meriläisen mon-
tulla klo 12.00-15.00. Ei ennak-
koilmoittautumista. Turnaus on 

7-vuotta täyttäneille. Alle 7-vuoti-
ailla tulee olla huoltaja mu-kana. 
Maski ja tukevat kengät mukaan. 
Voit lainata tarvittaessa aseita ja 
maskeja järjestäjiltä. Makkara- ja 
mehutarjoilu.

To 4.3. Jousiammuntaa klo 11.00-
15.00 Kaustisen urheilutalon 
juoksusuoralla. Ammuntavuorot 
on jaettu siten, että joka tasatunti 
vaihdetaan ryhmää. Ammun-
ta-aika 45min/ryhmä. Ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot https://
kaustinen.4h.fi/kurssit-jakerhot/ 
-sivulla tai sähköpostilla 4hkaus-
tinen@gmail.com. 3.3. mennessä. 
Ei osallistumismaksua. Ohjaajana 
Atte Karvonen.

Oma 4H-yritys
Helppo tapa kokeilla, millaista on 
olla yrittäjä. Oma 4H-yritys antaa 
sinulle mahdollisuuden kokeilla 
yrittäjyyttä turvallisesti ja ohja-
tusti. 4H-yritys on keino tienata 
rahaa, mutta elinkeinosta ei ole 
kysymys. Yritys on harrastustoi-
mintaa, ja etenet siinä aina omaan 
tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä 
tapa selvittää, sopiiko yrittäminen 
sinulle.
• Olet 13–28-vuotias.
• Saat kokeilla yrittäjyyttä harras-
tuksena ja toimit 4H-yrittäjänä 
itse haluamasi ajan.
• Toimit yksin tai ryhmässä.
• Sinulla on oma yritysohjaaja ja 
saat apua 4H-yhdistykseltä.
• Yrityksesi myynti on 50 € – 7 000 
€ vuodessa.
• Voit osallistua Vuoden 4H-yritys 
-kilpailuun.
• Saat 4H-yrittäjän digitaalisen 
osaamismerkin
• Voit saada opintopisteitä yrittä-
jänä toimimisesta.
• Sitoudut 4H:n arvoihin
Tänä vuonna Vetelin kunta avus-
taa ensimmäistä kertaa uusia 

4H-yrittäjiä 200€:n 4H-yrityssete-
lillä. Jos kiinnostuit perustamaan 
4H-yrityksen, ota yhteyttä Satuun 
p. 0407472347 tai veteli@4h.fi 

Aikuisten ilma-aseammunta-
vuoro Suojalan yläkerrassa pe 
klo 17.30-19.30. Ei osallistumis-
maksua eikä ennakkoilmoittau-
tumista. Ohjaajana Mirja Aho. 
Lisätietoja p. 0400429639/Mirja. 
Mahdollisuus lainata aseita, jos 
sinulta ei löydy omaa.



Kerro tai lähetä meille 
KURSSITOIVEESI JA –
IDEASI
lukuvuodelle 2021 – 
2022

Soita, lähetä sähköpostia tai jätä 
kurssitoiveesi ja –ideasi 
opiston kotisivujen tai face-
book-sivujen kautta. 
Yhteystiedot alla.

Ota rohkeasti yhteyttä myös, 
jos olet itse halukas pitämään                                            
kurssin kansalaisopistos-
sa tai tunnet jonkun, jolla                                                                 
on osaamista ja kiinnostusta 
siihen. 
 
050-5790151, 050-5790163
info@perhonjokilaaksonkansalai-
sopisto.fi
www.perhonjokilaaksonkansalai-
sopisto.fi
facebook.com/perhonjokilaak-
sonkansalaisopisto

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: 
7.3., 11.4. ja 16.5.
Poikkeukset pääsiäisen aikana: 
kiirastorstaina 1.4. suljetaan klo 
16, pe 2.4.-ma 5.4. suljettu

NÄYTTELYT: Maaliskuun ajan on 
esillä Timea Mihalyn taidenäyttely 

”Luonnon helmi”.
Kameraseura Knäps vuosinäyttely 
esillä helmikuun loppuun asti. 
Lämpimästi tervetuloa tutustu-
maan!

TALVEN PARHAAT TARINAT KIR-
JASTOSTA: 
Talviloma tulee, oletko valmis? 
Kirjaston talvihaaste on suunnat-
tu noin alakouluikäisille lapsille, 
mutta siihen voivat ottaa osaa 
myös hiukan nuoremmatkin. 
Kirjastoon on koottu tietokirjapai-
notteinen kirjanäyttely, josta saa 
lukuvinkkejä haasteeseen. Myös 
täytettäviä haastelappuja löytyy 
näyttelyn yhteydestä. Lue kirjoja, 
täytä haastelappu ja palauta se 
kirjastoon maaliskuun loppuun 
mennessä. Osallistujat saavat 
täytetyn haastelapun palauttaes-
saan pienen palkinnon! Kannattaa 
muistaa seurata myös kirjaston 
Facebookia (https://www.face-
book.com/VetelinKunnankirjasto), 
sieltä löydät hiihtoloman lähes-
tyessä myös Sivupiirin tuottaman 
kirjavinkkivideon. 
Mukavaa talvilomaviikkoa! 

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!

KULTTUURIAVUSTUK-
SET 2021
Vetelin kunnan sivistyslautakunta 
julistaa haettavaksi v. 2021 kult-
tuuriavustukset 31.3.2021 klo 12 
mennessä. Kulttuuriavustusta 
myönnetään vuonna 2021 järjes-
tettäviin tapahtumiin. Hakemuk-
sesta tulee ilmetä tapahtuman 
luonne, kohderyhmä, rahoitus ja 
ajankohta. Avustusta ei myön-
netä soitinten, vahvistimien ja 
orkesterilaitteiden hankintaan tai 
opiskeluun. Avustushakemukset 
tulee toimittaa osoitteella Vetelin 
sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 
1, 69700 Veteli tai sähköpostilla 
ma-ria.keltti@veteli.fi
Lisätietoja: Sivistysjohtaja Maria 
Keltti-Heikkilä, p. 050 5790 114

TOIMINTAA LAPSIPERHEILLE 
VETELISSÄ KEVÄÄLLÄ 2021 
http://www.veteli.fi/toiminta-

kalenteri2021.pdf



KÄVELYKAMPANJAN TULOKSET
Kävelykampanjan aikana kerättiin 
liikuntasuorituksia yhteensä 927. 
Eniten suorituksia tuli Puusaares-
sa 223 kpl, toiseksi eniten Isoky-
lässä 188 ja kolmanneksi eniten 
Rytiniemessä 162 kpl. Arvonnan 
päävoiton, 85:n euron lahjakortin 
veteliläiseen liikkeeseen voitti 
Ingbritt Mikkola, sekä tavarapal-
kintoja Pauli Hyväluoma, Ritva 
Nyman ja Helena Salmela. Onnea 
voittajille! Palkinnot voi noutaa 
kunnanvirastolta vapaa-aikatoi-
mistosta.

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.

UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT

MA 6:30 – 8:30, 15:00 – 19:45
TI 15:00 – 20:00
KE 6:30 – 8:30, 15:00 – 20:00
TO 15:00 – 19:45
PE-LA SULJETTU
SU 10:00 – 13:00
VESIJUMPAT
MA + TO 20:00 – 20:45 YLEINEN VESIJUMPPA
MA 12:15 – 13:00 MATALAN KYNNYKSEN VESIJUMPPA

Seuraa ilmoittelua uimahallin avautumisesta.

LIIKUNTAKESKUS SULKEUTUU ARKISIN KLO. 20:30.
KUNTOSALI avoinna klo. 5:00 – 23:00  avainkortin lunasta-
neille (ovikortti sulkeutuu klo.22:00).



Haasta aivosi Aivoviikon Pulmailuradalla Vetelin urhei-
lutalon maastossa 15.–21.3.
ja osallistu tuotearvontaan tekstiviestillä!

Rata sopii kaikenikäisille ja sen voi kiertää yksin tai 
yhdessä. Radan suorittamisella saavutat useita terve-
yshyötyjä, saat tietoa sydän- ja aivoterveydestä sekä 
pääset yhdistämään aivopulmailua ja liikuntaa.

15.–21.3. Urheilutalon maastossa. Ohjeistus radalle ja 
arvontaan urheilutalon ovessa
Lisätietoa p. 044 772 0093

Toimintaa aletaan pikkuhiljaa käynnistämään Koronan puitteis-
sa. 
- Paulan ohjaamat kuntosaliharjoitukset on aloitettu kahdessa 
ryhmässä eli keskiviikkoisin klo 8.30 ja klo 10. Maskia suositel-
laan käytettävän. Koska edellisistä harjoituksista on muutama 
kuukausi, aloitetaan kevyemmällä ohjelmalla. Tervetuloa mu-
kaan!
- Tikkauskerho kokoontuu Koivukulmassa seuraavan kerran 
Naistenpäivänä ma 8.3. klo 11.
- Bocciaa pelataan maanantaisin klo 10 Pulkkisessa. Maskit ja 
kertakäyttökäsineet.
- Vesijumppa jatkuu, kun uimahalli avataan. Vesijumppa jatkuu 
aluksi perjantaisin klo 12.  Aloitus on aikaisintaan viikolla 11. 
Muista piireistä ilmoitellaan myöhemmin. Seuraa Perhiksen yh-
distyspalstaa ja Facebook-sivustoa Eläkeliiton Vetelin yhdistys.
- Yhdistyksen jäsenet voivat tarvittaessa olla ulkoilu- tai juttuseu-
rana. Jos kaipaat seuraa tai omaisesi tarvitsisi seuraa, ota yhteyt-
tä yhdistyksen vapaaehtoisvastaava Pirkko Vikmaniin p. 040 356 
0799 tai puheenjohtaja Sari Torppaan, p. 050 490 9476. 

Oletko kiinnostunut toimimaan kuntavaalien vaalivirkailijana 
ennakkoäänestysaikana 7. - 13.4.? Jos kiinnostuit, ota yhteys 
Antti Tattariin p. 050 5790 102.

Jäsenmaksulaput jaetaan lähiviikkoina postilaatikkoon. Tarkkaile 
postiasi. Uudet jäsenet ovat tervetulleita joukkoon. Kun päätät 
liittyä jäseneksi, ota yhteys Katja Kiviojaan, puh. 040 838 4439. 
Katja kertoo, miten tulee toimia päästäkseen Eläkeliiton Vetelin 
yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu on tänä vuonna 12 euroa.

Vetelinraitti tiedottaa 
 
Alakerran kaksio vapautumassa 
1.3.2021 luhtitalosta, osoitteessa 
Kivihyypäntie 5, VETELI.
Asunnon koko 53,5 m² käsittäen 
2h+k+s. Asuntoon kuuluu 20 
m² parveke, autokatospaikka 
lämmityspistokkeella sekä reilun 
kokoinen häkkivarasto. Vuokra 
612 euroa/kk. Vuokra sisältää 
lämmityksen. Vesi ja käyttösähkö, 
kulutuksen mukaan.
Takuuvuokra 612 euroa.

Myös muita vapaita asuntoja. Tee 
hakemus osoitteessa: http://www.
veteli.fi/tekninen/toimi/vuok-
ra-asuminen/ohjeita-hakijalle/

Lisätietoja vetelinraitti@veteli.fi 
tai 
puhelimitse 050 5790 183 / Katja 
Palosaari, Koy Vetelinraitti 


