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Vuoden 2021 kuntavaalit ovat siirtymässä   

Hallitus on tehnyt eduskunnalle lakiesityksen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Vuoden 2021 kun-
tavaalien vaalipäivä siirrettäisiin huhtikuun 18 päivästä kesäkuun 13 päivään. Ennakkoäänestyksen 
ajanjakso tulisi olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin). Ehdo-
tusta perustellaan sillä, että tämänhetkisten asiantuntija-arvioiden mukaan covid-19 –pandemian tilanne 
Suomessa maalis-huhtikuussa 2021 tulee todennäköisesti olemaan niin vaikea, että se käytännössä tekee 
mahdottomaksi kuntavaalien toimittamisen säännönmukaisessa aikataulussa terveysturvallisesti, luotet-
tavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä niin, että vaaleissa voitaisiin saa-
vuttaa hyvä äänestysaktiivisuus. Asiantuntija-arvioiden mukaan pandemiatilanne tulee olemaan parempi 
touko-kesäkuussa 2021. 
Kesäkuun 13 päivälle siirretyissä kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaisi syyskuun 2021 
alussa ja jatkuisi toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen toimi-
kausi puolestaan jatkuisi elokuun 2021 loppuun.  
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä on tarkoitettu tulemaan voimaan maaliskuussa 2021.

Arvoisat Kuntalaiset, 

Liikekeskus Passelin tilat luovutettiin suunnitellusti 1.3. vuokralaisten käyttöön, jotka muuttavat kiinteis-
töön ja avaavat toimintansa omien aikataulujensa mukaisesti sekä tiedottavat toimintansa siirtymisestä 
ja aukioloista. Avajaismarkkinatkin järjestetään yhdessä liikekeskuksen ja siinä toimivien yritysten kanssa, 
kunhan koronatilanne sen mahdollistaa. Täysin valmis ei Passelin remontti vielä ole, sillä piha-alueet ja 
ulkovarastot kaipaavat vielä kohennusta sekä tuleville vuokralaisillekin aina tarvitaan pientä hienosäätöä 
tilojen suhteen. Uimahalli on ollut käytössä koronavarotoimin 15.3. lähtien ja toivottavasti koronatilanne 
säilyy perustasolla, jotta voimme pitää uimahallin käytössä jatkossakin. Nyt vain kaikki polskimaan, mutta 
Soiten ja kunnan suosituksia ja rajoituksia noudattaen. 

KOy Vetelin Liikekiinteistöt, joka on kunnan 100 prosenttisesti omistama tytäryritys, omistaa Liikekeskus 
Passelin. Vetelin kunta on pääomittanut ja lainannut tytäryhtiölleen remonttiin tarvittavat rahat. Remont-
ti on maksanut noin miljoona euroa, mikä olisi vain noin kolmasosa uuden vastaavan liikekeskuksen 
hinnasta. KOy Vetelin Liikekiinteistöt maksaa kunnalle saamastaan lainasta 2,5 %:in vuotuista korkoa sekä 
lainan takaisin 25 vuoden aikana. Vetelin Liikekiinteistöjen vuokralaisten vuokra on laskettu siten, että se 
kattaa kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä pääomakustannukset eli koronmaksun ja lainanly-
hennykset kunnalle. Siten kiinteistön vuokralaiset maksavat kiinteistön remontista syntyneet kustannuk-
set 25 vuoden kuluessa osana vuokranmaksua pääomakustannusten osuudella. Näin kunnan tytäryhtiö 
ei kuormita kunnan taloutta. 

Soiten, kuntien ja alueemme kaikkien asukkaiden ja toimijoiden ansiota on, että Keski-Pohjanmaa on 
pysynyt koronan perustasolla ja olemme voineet pitää oppilaat lähiopetuksessa ja sallia lasten harras-
tustoiminnat sekä olemme säästyneet tiukemmilta rajoitustoimilta. Yritetään yhdessä pitääkin tilanne 
tallaisena. 

Hannu Jyrkkä, kunnanjohtaja 



TEKNINEN TOIMI

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmi-
tysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää 
takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä 
TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).
Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen 
on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.
Avustukseen myönnettiin vuonna 2020 noin 28 miljoonan euron määräraha, ja syksyn 2020 hakemusten 
perusteella on arvioitu, että se riittää noin 7 000-8 000 kotitaloudelle. Valtion talousarviossa on varattu 
vuodelle 2021 uusi, noin 9,4 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan edelleen öljylämmityksen vaihta-
mista pientaloissa.
Aikaisemman määrärahan loputtua ELY-keskuksessa sisällä olevat ja sinne toimitettavat hakemukset 
siirtyvät jonottamaan uutta avustusmäärärahaa. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustusha-
kemukset saapumisjärjestyksessä.
Hakuohjeet sekä hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/oljylammityk-
sen-vaihtajalle

YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET vuodelle 2021 
Hakemukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle viimeistään 16.4.2021 klo 14. Hakemuslomakkeita 
saa kunnan teknisestä toimistosta tai voit tulostaa sen www.veteli.fi

HYÖTYKÄYTTÖASEMIEN AUKIOLOAJAT
Vetelin kunnan alueella jätehuollosta vastaa Ekorosk. Hyötykäyttöasemat: Veteli (Äijäpatintie 8) avoinna 
tiistaisin 11.30-18 ja kuukauden kolmantena lauantaina klo 9-13. Räyrinki (Patanantie 331) avoinna kuu-
kauden ensimmäisenä lauantaina 9 – 15.30.

 

Avoimet työpaikat
Nuori! Hae kesätöihin 31.3. klo 15 mennessä  

Työnhakua varten tulee luoda tunnukset ja kirjautua järjes-
telmään https://www.kuntarekry.fi/. 



KASEKA
www.kaseka.fi

KYSELY BIOKAASUUN LIITTYEN
Kaustisen seutukunnan alueella on 
käynnistetty Kiertoon! -hanke. Hank-
keella halutaan vauhdittaa biokaasu-
tuotannon syntymistä seutukunnan 
alueella. Hankkeen tarkoituksena on 
löytää uusia, toteuttamiskelpoisia 
toimintamalleja maaseudun elinkei-
nojen murrokseen mm. tutkimalla 
käytöstä poistuvien turvetuotanto-
alueiden jatkokäyttöä. Hankkeella 
pyritään edistämään energiabio-
massojen yhteiskäyttöä biokaasun 
raaka-aineena siten, että osa tuo-
tavasta polttoaineesta voitaisiin 
tulevaisuudessa korvata paikallisesti 
tuotetulla bioenergialla. Jos tilallasi 
syntyy lantaa tai muuta biokaasu-
tuotantoon soveltuvia jakeita ja olet 
kiinnostunut kuulemaan asiasta lisää, 
ilmoita yhteystietosi maaseutuasia-
miehelle jukka.hautamaki@veteli.fi 
viim. 31.3.2021. Ilmoittaminen ei sido 
mihinkään. Hankeasiantuntija Marko 
Noronen ottaa sinuun yhteyttä myö-
hemmin.

NEUVONTAKORVAUS NEUVO2020 
JATKUU
Nykyistä maaseutuohjelmaa jatke-
taan siirtymävuosien 2021–2022 
ajan. Neuvonnan tilakohtaista ylära-
jaa on korotettu 15 000 euroon, kun 
enimmäismäärä on tähän asti ollut 
10 000 euroa. Lue lisää: https://www.
ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-ra-
hoitus/maatilojen-neuvonta/ . Nyt 
voit teettää myös tuotantoeläinten 
hyvinvointisuunnitelman.

MELAN HYVINVOINTIWEBINAARE-
JA MAATALOUSYRITTÄJILLE
Mela järjestää keväällä hyvinvoin-
tiwebinaareja maatalousyrittäjille. 
Lisätiedot ja osallistumisohjeet: mela.
fi/tapahtumat 
 
14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin vai 
yhdessä? 
21.4. klo 13 Ensiapua maatalousyrit-
täjälle!

TIETOLINKKI-HANKKEEN TAPAH-
TUMAT

Webinaari tukiasioista ja valvonnan 
havainnoista
Keski-Pohjanmaalta alustavasti to 
15.4. klo 10-12 
Pohjois-Pohjanmaalta alustavasti pe 
16.4. klo 10-12
Yhteinen iltatilaisuus alustavasti ti 
20.4. klo 18.30-20.30
Kyselytunnit tukiasioista 
Keski-Pohjanmaalta alustavasti ti 
27.4. klo 10-11
Pohjois-Pohjanmaalta alustavasti ke 
28.4. klo 10-11
Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu 
sivulla https://www.kpedu.fi/tieto-
linkki/tapahtumat
Tietolinkki-hankkeen Eläinvalvon-
tainfojen kaikki videotallenteet on 
julkaistu osoitteessa   https://www.
kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit.

JOUTOALUEIDEN METSITTÄMI-
SEEN UUSI TUKIJÄRJESTELMÄ
Joutoalueiden metsittäminen on yksi 
keino lisätä hiilensidontaa ja vähen-
tää maankäyttösektorin kasvihuone-
kaasupäästöjä Suomessa. Metsityk-
sen määräaikaista tukemista koskeva 
laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta 
ja on voimassa vuoden 2023 lop-
puun. Kyseessä on uusi tukijärjestel-
mä ja tukea voi hakea metsäkeskuk-
sesta maaliskuusta alkaen.
Metsitystukea voidaan myöntää jou-
toalueiden, kuten maatalouskäytön 
ulkopuolelle jääneiden peltolohko-
jen ja entisten turvetuotantoaluei-
den metsittämiseen. Aktiivisessa 
viljelykäytössä olevia peltoja ei ole 
tarkoitus metsittää, joten tuen ehto-
na on, että peltoalalle ei ole myön-
netty maatalouden tukia vuoden 
2019 jälkeen.
Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta 
lausunnon ennen tukipäätöksen 
tekoa. Tukea ei esim. myönnetä 
ympäristö- ja luontoarvoiltaan 
merkittävien alueiden, kuten niitty-
jen, ahojen, ketojen tai hakamaiden 
metsittämiseen. Tavoitteena on, 
että metsitettävillä aloilla edistetään 

myös monimuotoisuutta esimerkiksi 
kasvattamalla useampia puulajeja. 
Metsitystukea myönnetään yksityi-
sille maanomistajille. Metsitettävän 
alueen tulee olla yhtenäinen, vä-
hintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja 
keskimäärin vähintään 20 metriä 
leveä alue. Alueen tulee olla luontai-
sesti ja vesitaloudeltaan metsänkas-
vatukseen sopiva. Tuen ehtona on, 
ettei saman alueen metsittämiseksi 
ole aiemmin myönnetty julkista tai 
yksityistä rahoitusta. Tavoitteena on 
pysyvän metsäalan aikaansaaminen, 
joten metsitystukea ei myönnetä 
esimerkiksi energiapajun kasvattami-
seen tai joulukuusiviljelmille. Metsi-
tetyn alueen hoitovelvoite ja metsä-
maana säilyttämisvelvoite kestävät 
kymmenen vuotta. Metsitystukeen 
liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa 
ennen tukipäätöksen saamista. Lisä-
tietoja osoitteessa https://mmm.fi/
metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmas-
tonmuutos/joutoalueiden-metsitys.

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA 
JATKUVASTI 

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. 



Kaustisen seutukunnan yrityksille 
myönnettiin koronarahoitusta viime 
vuonna lähes 4,5 miljoonaa euroa
Tukirahoituksella yritykset ovat 
kyenneet lieventämään epidemian 
negatiivisia vaikutuksia ja kehittä-
mään toimintaansa.
Koronavirusepidemia vaikutti Kaus-
tisen seutukunnan yrityksiin negatii-
visesti erityisesti epidemian alkuvai-
heessa keväällä 2020.  Jopa yhdeksän 
kymmenestä alueen yrityksestä 
kertoi heikentyneestä kysynnästä. 

Koronavirusepidemian vaikutuksia 
lieventämään luotujen julkisen rahoi-
tuksen instrumenttien kysyntä oli 
voimakasta keväällä ja alkukesällä. 
Yritykset hakivat joko Business Fin-
landin tai ELY-keskuksen tarjoamaa 
häiriötilannerahoitusta, yksinyrittäjä-
tukea tai väliaikaista alkutuotannon 
tukea. Myöhemmin haettavaksi tul-
leita ravintolatukea ja kustannustu-
kea haettiin edellä mainittuja hieman 
vähemmän. Kaikkiaan eri rahoittajat 
myönsivät koronatukia Kaustisen 
seutukunnan yrityksille vuoden 2020 
loppuun mennessä lähes 4,5 miljoo-
naa euroa.

Kiertoon! -hankkeen soittokierros 
maatalousyrittäjille käynnistyy
Kaustisen seutukunnan Kiertoon! 
-hankkeessa kartoitetaan alueella 
syntyviä lantamääriä sekä muita 
biokaasusyötteitä. Kiertoon! -hanke 
käynnistää soittokierroksen, jonka 
avulla selvitetään lantamäärien ja 
muiden teollisten syötteiden lisäksi 
maatalousyrittäjien kiinnostusta läh-
teä mukaan alueella käynnistettäviin 
biokaasuhankkeisiin.

Työllisyyden kuntakokei-
lu alkoi maaliskuussa

Kaustisen seutukunnan kunnat, 
Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, 
Toholampi ja Veteli, ovat mukana 
valtakunnallisessa työllisyyden 
kuntakokeilussa osana Kokkolan 
seudun kuntakokeilua. Kokeilu 
toteutetaan ajalla 1.3.2021-
30.6.2023 ja Kaustisen seutukunta 
vastaa jäsenkuntiensa puoles-
ta kuntakokeilun toteuttamisesta. 
Kuntakokeilun tavoitteena on 
parantaa työllisyyttä, tiivistää eri 
toimijoiden välistä yhteistyötä, 
löytää uusia tapoja tukea työllisty-
mistä ja ohjata asiakkaita oikeisiin 
palveluihin. Kuntakokeilussa kun-
tien vastuulle siirtyy osa TE-toi-
miston palveluista ja asiakkaista, 
myös TE-palveluiden henkilöstöä 
siirtyy kuntiin. Kokeiluun siirtyvil-
le asiakkaille siirrosta ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. Asiakkaan ei 
tarvitse itse tehdä mitään asialle, 
vaan häneen ollaan yhteydes-
sä kuntakokeilusta. Työnhakijaksi 
ilmoittaudutaan edelleen TE-pal-
veluiden Oma asiointi -palvelussa 
osoitteessa www.te-palvelut.fi tai 
TE-puhelinpalvelun kautta 
0295 025 500. 

 
Kuntakokeilun myötä seutukun-
nalle halutaan luoda malli, jossa 
työllisyyspalvelut tuodaan koti-
kuntaan, mahdollisimman lähelle 
asiakasta. Palvelua on mahdollista 
saada ajanvarauksella oman koti-
kunnan palvelupisteessä. Kunta-
kokeilun asiakkaat voivat asioida 
myös ilman ajanvarausta Kausti-
sen TE-toimistossa maanantaisin 
klo 9.00–12.00, ja 13.00–16.00. 

Työllisyyspalveluiden ja kunta-
kokeilun yhteyshenkilönä seutu-
kunnan alueella toimii työllisyys-
koordinaattori Anna Nieminen. 
Työllisyyskoordinaattori auttaa 
kuntakokeilun asiakkaita sekä 
muita seutukunnan työnhakijoi-
ta ja alueen työnantajia kaikissa 
työnhakuun ja rekrytointiin liitty-
vissä asioissa. 

Annan tavoitat 
puhelimitse, tekstiviestillä tai 
WhatsApp -viestillä numerosta 
040 167 8349, 
tai sähköpostilla
anna.nieminen@kaustisenseutu-
kunta.fi. 

Lisätietoa seutukunnan työllisyys-
palveluista verkko-sivuilta 
www.kaustisenseutu.fi

Kaustisen seutukunta tiedottaa



SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

Uudet kotisivut avautuvat osoit-
teessa www.veteli.fi

AUKIOLOAJAT:
Ma klo 6:30-9:30, 15:00-20:30
Ti klo 15:00-20:30
Ke klo 6:30-9:30, 15:00-20:30
To klo 15:00-20:30
Pe-La SULJETTU
Su klo 10:00-13:00

Poikkeukselliset aukioloajat
Pääsiäinen:
Pe 2.4. – ma 5.4. SULJETTU

UIMAHALLIN RAJOITUKSET:
Uimahalliin otetaan 20 henkilöä 
kerralla
Hallissaoloaika yleisövuorolla on 
max 1,5 tuntia (sisältää altaassa-
olon, peseytymisen, saunomisen 
sekä ajan pukuhuoneessa
Saunassa max 3hlö, suihkuista 4 
käytössä
Uimahalli sulkeutuu Ma+ To 19:45 
sekä Ti+Ke 20:00

VESIJUMPAT:
Ma klo 12:15-13:00 Matalan kyn-
nyksen vesijumppa
klo 20:00-20:45 Yleinen vesijump-
pa
To klo 20:00-20:45 Yleinen vesi-
jumppa
Pe klo 12:25-13:00 Vetelin ikäänty-
vien vesijumppa

Vesijumpille otetaan 10 osallis-
tujaa ja ilmoittautua tulee joka 
kerta erikseen. Ilmoittautua saa 
aikaisintaan 4 vuorokautta en-
nen jumppaa soittamalla kahvila 
Auringonkukan numeroon 15:00-
20:00 välisenä aikana.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA 
-TESTI
Ti 20.4. klo 17.00-20.00 Hygie-
niapassikoulutus ja testi Vetelin 
kunnanta-lolla. Koulutus alkaa klo 
17.00 ja testi klo 19.30. Voit tulla 
halutessasi pelkästään testiin. 
Kouluttaja Seija Varila. Hinta: Kou-
lutus on 4H-jä-senille ilmainen, 
muille 20 €. Testi on kaikille 40 € 
. Ilmoittautuminen viimeistään 
16.4. www.veteli.4h.fi sivun linkin 
kautta.

4H-YRITYSKOULUTUS
Pe 26.3. klo 15.00-16.30 Kaustisen 
4H-toimistolla. Seuraavat kokoon-
tumiset sovitaan ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. Koulutus 
on tarkoitettu 13-28-vuotiaille. 
Koulutus on osallistujille ilmainen, 
mutta sinun tulee olla 4H:n jäsen 
voidaksesi perustaa 4H-yrityksen. 
Ilmoittautuminen viestillä 24.3. 
mennessä p. 0408452480. 

VETELIN 4H-YHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ti 30.3. klo 19.00 kunnanviras-
tolla sekä teamsissa. Ilmoittaudu 
teams-kokoukseen 29.3.2021 
mennessä sähköpostiin vete-
li@4h.fi. Ansioituneiden nuorten 
palkitseminen. Tervetuloa! Halli-
tus. 

LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJES-
TÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
Liikunta- ja nuorisojärjestöjen 
toiminta-avustukset tulee hakea 
30.4. mennessä. Avustuksia voivat 
hakea veteliläiset nuoriso- ja lii-
kuntajärjestöt. Avustus on tarkoi-
tettu nuoriso- ja liikuntajärjestö-
jen säännöllisiin kerho-, ryhmä- ja 

muun toiminnan avustamiseen. 
Toiminta-avustuslomake sekä 
erilliset selvityslomakkeet löyty-
vät sivulta: http://www.veteli.fi/
sivistys/vapaa-aika-ja-liikunta/ 
Avustuslomakkeiden liitteinä tu-
lee olla järjestön edellisen vuoden 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä kuluvan vuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio.

AMMUNTAVUORO
Aikuisten ilma-aseammuntavuoro 
Suojalan yläkerrassa pe klo 17.30-
19.30. Ei osallistumismaksua eikä 
ennakkoilmoittautumista. Oh-
jaajana Mirja Aho. Lisätietoja p. 
0400429639/Mirja. Mahdollisuus 
lainata aseita, jos sinulta ei löydy 
omaa.

FRISBEEGOLFKERHO 4-7-lk
Ti klo 15.00-16.30 liikuntakes-
kuksen salissa, harjoitellaan 
frisbeegolfin alkeita. Ohjaajana 
Arto Tunkkari. Ilm. Artolle p. 
0503076510.



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 seuraa-
vina  sunnuntaina klo 12-15: 11.4 
ja 16.5. 
Pääsiäisenä: kiirastorstaina 1.4 
kirjasto on auki klo 13-16 ja 2.4.- 
5.4.2021 kirjasto on suljettu.

KULJETUKSET: Pääsiäinen vai-
kuttaa myös kirjakuljetusten 
aikatauluun. Viikolla 13 eli ennen 
pääsiäistä kirjakuljetukset nou-
detaan ti 30.3 ja tuodaan ke 31.3. 
Pääsiäisen jälkeen, viikolla 14 
kirjakuljetukset noudetaan ke 7.4 
ja tuodaan to 8.4. Jos haluat tilata 
aineistoa muista kimpan kirjas-
toista pääsiäiseksi, tulisi varausten 
olla tehtynä siis viimeistään ma 
29.3.

NÄYTTELYT: Maaliskuussa esillä 
Timea Mihalyn ”Luonnon helmi” –
taidenäyttely. Huhtikuussa lu-
vassa Juulia ja Sella Vasalammen 
taidetta.

KIRJASTON LEHDET: Tässä on 
listaus Vetelin kirjastoon vuonna 
2021 tulevista aikakaus- ja sa-
nomalehdistä:Aku Ankka, Anna, 
Antiikki & design, Askel, Avotak-
ka, Demi (ilmestyminen loppuu 

8.4.2021), Eeva, Elämä, Episodi, 
Erä, ET-lehti, Helsingin Sanomat, 
Hevoshullu, Hyvä Terveys, Ihana, 
Ilkka-Pohjalainen, Inferno, Juoksi-
ja, Järviseudun Sanomat, Kamera-
lehti, Karvinen, Keskipohjanmaa, 
Kirjailija, Kirjastolehti, Kodin 
Kuvalehti, Kodin Pellervo, Kokko-
la-lehti, Kotiliesi, Kotiliesi käsityö, 
Kotimaa, Kotilääkäri, Kotipuu-
tarha, Kunto Plus, Lego Ninjago, 
Leivotaan, Luontokuva, Maalla, 
Maaseudun Tulevaisuus, Maati-
lan Pellervo, Matkaopas, Meidän 
Mökki, Meidän Perhe, Meidän 
Talo, Metsästys ja Kalastus, Mi-
krobitti (MB), Mobilisti, Muumi, 
Neulo, Novita, Ottobre Design, 
Parnasso, Pelit, Perhonjokilaakso, 
Pets, Sanansaattaja (lahjoitus), 
Suomen Kuvalehti, Suomen 
Luonto, Suuri Käsityölehti, Taito, 
Tee Itse, Tekniikan Maailma (TM), 
Tieteen Kuvalehti, Tieteen Kuva-
lehti Historia, Tuulilasi, Tähdet ja 
Avaruus (lahjoitus), V8-Magazine 
sekä Viherpiha.

LEHTIEN LAINAAMINEN: Niin 
kuin lehtilistauksesta näkee, on 
kirjastossamme laaja valikoima 
lehtiä asiakkaiden iloksi! Hyödyn-
nä siis valikoimaa ja käy lainaa-
massa lehtipino, lainamäärää ei 
ole rajoitettu, joten voit lainata 
kerralla vaikkapa pari vuosiker-
taa suosikkiaikakauslehtiäsi, jos 
siltä tuntuu. Lehtien laina-aika 
on sama kuin kirjoilla eli 28 vrk 
ja vain kaikista uusin numero 
kustakin lehdestä ei ole lainat-
tavissa. Kertauksena vielä, että 
aikaisemmat vuosikerrat löytyvät 
lehtisalista uusimman numeron 
takaa löytyvästä lokerosta. Ja jos 

etsit vähän vanhempaa vuosi-
kertaa olevaa lehteä, kannattaa 
aina kysyä tiskiltä, hyvällä tuurilla 
tarvitsemasi numero löytyy joko 
omasta tai muiden kimpan kirjas-
tojen varastoista.

KIRJASTOKINO:  Muista tutustua 
käytössämme olevaan suoratois-
topalveluun! Kirjastokinon käyttö 
on helppoa: palveluun kirjaudu-
taan osoitteessa www.kirjastoki-
no.fi kirjastokortin ja kirjastosta 
saadun/saatavan PIN-koodin avul-
la, valitaan oma kirjastokimppa 
eli Eepos-kirjastot ja katselu voi 
alkaa. Mitään ei tarvitse lainata, 
varata tai palauttaa. Mukavia kat-
seluhetkiä!

Tervetuloa kirjastoon!



 
TULEVAT TAPAHTUMAT 
- Naistenilta ti 13.4. klo 18 
- Hoitava seurakunta ke 14.4. klo 18 
Paikka: Kaustisen helluntaisrk rukoushuone (Kaustintie 5).
Tilaisuuksien seuraaminen on mahdollista myös etänä. 
Luennoitsija Ulla Dahlen on Terapeuttisen sielunhoidon kouluttaja,terapeutti (ACC), filosofian tohtori ja 
kirjailija.
 
Linkki löytyy lähempänä tilaisuutta http://vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi  
Paikan päälle voi tulla kuuntelemaan ennakkoon varatulle paikalle.  
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://forms.gle/5MHigEzPhkAcRMS67 
Ilmoittautuminen viestinä Susannalle 040-2210008. 

Vapaa pääsy!
Järjestää Kaustisen ja Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunnat

Hyvät maakuntalaiset,

Keski-Pohjanmaan konservatori-
ossa soitto jatkuu koronapande-
miasta huolimatta.  Perjantaina 
26.3. klo 19.00 konservatorion 
sivutoimipisteiden oppilaat ha-
luavat ilahduttaa teitä konsertilla. 
Konsertti järjestetään live-stream 
konserttina konservatorion salis-
ta, ja sitä voi seurata reaali ajassa 
konservatorion Youtube kana-
valta. Konsertti on katsottavissa 
samasta osoitteesta 16.4. asti. 
Konsertissa esiintyy oppilaita 
Toholammin, Kannuksen, Kruunu-
pyyn, Kaustisen, Vetelin, Evijärven, 
Halsuan ja Perhon kunnista.
Tervetuloa viettämään musiikin-
täyteistä iltaa kanssamme!

Live- streamia pääset seuraamaan 
tästä osoitteesta: 
www.youtube.com/kpkonsa


