MEIDÄN V E TELI

V E TELIN KUNTATIEDOTE 4/2021

Mitä mieltä Vetelistä?
Tervetuloa vastaamaan sähköiseen kyselyyn Vetelin kunnan asukkaille ja vierailijoille. Kysely avoinna
16.5.2021 saakka, ja sen voi täyttää myös paperilomakkeella kirjastossa. Kaikki vastaukset käsitellään
nimettöminä.
Kyselyn löydät verkossa osoitteesta https://veteli.fi/ajankohtaista/mita-mielta-vetelista/
Jos haluat, voit myös jättää kyselyn lopuksi yhteystietosi arvontaa varten.
Lisätietoja: Tytti Pohjola / tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi
Kaustisen seutukunta tiedottaa
TIENOO –hankkeen tupailta Vetelin yksityisteiden tiekunnille
Aika: 27.4.2021 klo 18:00 - 20:00
Paikka: Vetelin kunnan virastotalon valtuustosali. Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
Aihe: Yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien avustusten hakeminen, lainsäädännön muutokset, turvallisuus, tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset asiat.
Ilmoittautuminen: 23.4.2021 klo 16:00 mennessä puh. 040 556 66 03 tai marko.noronen@kaustisenseutukunta.fi
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Osallistumislinkin saa osoitteesta: marko.noronen@
kaustisenseutukunta.fi
Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuuden rahoittaa Traficom yhdessä Vetelin kunnan kanssa.
Kyytiin2: Tarvitsemme testaajia sähköisen liikennepalvelun kehitykseen
Ansaitse 10 euron lahjakortti antamalla hetki aikaasi liikennepalveluiden testaamiseen. Kesällä julkaistaan uusi sähköinen liikennepalvelu ja testaajat voivat kevään aikana auttaa meitä löytämään ja
korjaamaan ongelmakohtia. Jos testaaminen kiinnostaa, laita sähköpostia tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi ja sovitaan ajankohdasta tarkemmin.
Lisätietoja:
Tomas Luoma
Kaustisen seutukunta
Kyytiin2 –hanke
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
040-142 4257

Vetelin kunnanvirasto suljettu
helatorstaina 13.5. sekä perjantaina 14.5.2021.
VETELIN KUNTA vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit toimitetaan Vetelin kunnassa sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä 2021 klo 9-20. Vetelin
kunnanvaltuustoon valitaan 21 jäsentä toimikaudelle 2021-2025.
Aikaisemmin jätetyt ehdokashakemukset ovat voimassa. Mahdolliset päivitykset on jätettävä
keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Tattarille tai Jyri Myllymäelle kunnanvirastoon (Kivihyypäntie 1)
viimeistään tiistaina 4. toukokuuta 2021 klo 16.00 mennessä asianmukaisin tiedoin varustettuina.
Ehdokaslistan yhdistelmä on nähtävänä kunnan kuulutuksissa www.veteli.fi
sekä keskusvaalilautakunnan vaalihuoneistossa (Kivihyypäntie 1) perjantaina 14. toukokuuta 2021
alkaen.
Ennakkoäänestys:
Kunnanvirasto (Kivihyypäntie 1) 26.5.-30.5.2021 ke-su klo 13-18
Pulkkisen nuorisoseurantalo (Haukilahdentie 144) 31.5.-1.6.2021 ma-ti klo 13-17
Ylipään koulu Patana (Patanantie 774) 2.6.-3.6.2021 ke-to klo 13-17
Räyringin NS monitoimitalo (Finniläntie 5) 4.6.-5.6.2021 pe-la klo 13-17
Kunnanvirasto (Kivihyypäntie 1) 6.6.-8.6.2021 su-ti klo 13-18
Vaalipäivän äänestys:
Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen voi toimittaa sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20 Vetelin
kunnanvirastolla 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
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen tulee
ilmoittautua keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 16
mennessä sähköpostilla vetelin.kunta@veteli.fi tai puhelimitse 050 579 0102. Ilmoituksen voi tehdä
äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.
Äänestäjän on esitettävä virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys
henkilöllisyydestään. 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 toimimaan äänestyspaikalla ripeästi, ottamaan
äänestyspaikalla huomioon muut äänestäjät ja noudattamaan koronaohjeistusta, turvavälejä ja hyvää
hygieniaa.
Keskusvaalilautakunta

Vetelin kesämarkkinat 2021
Järjestöjen ja yhdistysten vastuuhenkilöt huomio! Mikäli koronatilanne sallii, pyrimme järjestämään
Vetelin Kesämarkkinat la 3.7.2021 Kivihyypäntien alueella. Mikäli koette, että voisitte olla mukana
toteuttamassa markkinoita, tulkaa mukaan suunnittelupalaveriin ti 18.5. klo 18 kunnanvirastolle
(Kivihyypäntie 1). Palaveriin mahdollista osallistua myös Google Meetin kautta.
Ilmoittautumiset palaveriin 17.5. mennessä susanna.hotakainen@veteli.fi.

KASEKA
www.kaseka.fi
VUODEN 2021 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2021

Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen
selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamiePäätukihaku on avattu Vipu-palvelussa . heen.
Hakuaika päättyy 15.6.2021.
Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinJatkositoumuksia voi hakea päätuki- not v. 2021
haussa
ProAgria Keski-Pohjanmaa ei järjestä
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä koronavirustilanteen vuoksi kasvissuoympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa jelukoulutuksia eikä tutkintoja keväällä
päätukihaussa. Sitoumukset ja sopimuk- 2021. Kokoontumiskieltojen poistuessa
set, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan järjestettäneen koulutuksia ja tutkintoja
30.4.2022 asti.
syksyllä 2021.
Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
Tukioikeuksien varantohaku viimeis- • käytät kasvinsuojeluaineita ammatistään 15.6.2021
sasi
Tukioikeuksia voi hakea varannosta
• ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä
viimeistään 15.6.2021 lomakkeella 289. kasvinsuojeluaineita
Hakemus toimitetaan ely-keskukseen. • käytät biosideja (tuholais- ja jyrsijäMyöntöperusteet:
myrkkyjä) tilallasi
- nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen
Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin mahehdot täyttävä
dollista suorittaa verkkotenttinä osoit- uusi viljelijä; ei harjoittanut maatalo- teessa www.proagria.fi ja kirjoittamalla
ustoimintaa aloittamista edeltäneiden hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”.
5 vuoden aikana, maataloustoiminta
Tutkinnon hinta on 50€. Tutkinto on
aloitettu aikaisintaan v. 2019
uusittava viiden vuoden välein.
- tilusjärjestelyt
Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi
- LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssiostaa ja suorittaa netissä. Tutkinto on
toumusten päättyminen 1.5.2011 –
mahdollista suorittaa kahden viikon
15.6.2021
aikana ostohetkestä. Tentin suoritettuasi
- ympäristötuen 20-vuotisten erityisym- saat heti tulokset, oletko suorittanut
päristötukisopimusten päättyminen
tentin hyväksytysti vai hylättiinkö suori- tuomioistuimen päätös tai viranomai- tuksesi. Jos tutkintosi hyväksytään, saat
sen hallinnollinen määräys
saman tien käyttöösi tutkintotodistuk- ylivoimainen este
sen ladattavana pdf-tiedostona suoraan
sähköpostiisi. Hylätyn tentin jälkeen
Tukioikeuksien siirtohakemukset
sinulla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa
viimeistään 15.6.2021
tutkinto uudelleen samalla maksulla.
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B Tutkintoa varten voit opiskella itsetulee jättää kuluvalle vuodelle viimeis- näisesti esimerkiksi verkkomateriaalin
tään 15.6.2021 kunnan maaseutuelinkei- avulla, joka löytyy Tukesin (www.tukes.
noviranomaiselle.
fi) sivuilta hakusanalla ”kasvinsuojelututSiirtolomakkeet on syytä jättää seuraa- kinto”.
vissa tapauksissa:
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia eikä
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä
ja peltojen mukana hallintaan tulee
Jouni Huhtala p. 040 5123 703, jouni.
tukioikeuksia
huhtala@proagria.fi.
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan
ja tukioikeuksien omistus on siirretty
Kasvinsuojeluruiskujen testaukset
maanomistajalle
Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojeluruis- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan kut on testattava kolmen vuoden välein.
ilman peltoa
Aiemmin testaus oli viiden vuoden
Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan
välein. Jos vanha viiden vuoden testaustilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on todistus on voimassa vielä tänä vuonna,
hyvä tarkistaa jo nyt, mutta viimeistään pitää se uusia ennen kuin viisi vuotta
päätukihakemuksen jättövaiheessa.
tulee täyteen. Tämän jälkeen alkaa uusi
Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-pal- kolmen vuoden testausväli.
velusta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”.
103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-pal- ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää tesvelusta.
tauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:

Halsua 10.6. klo 9.15 -10.45 Isokarhun
varastoalue
Perho 10.6. klo 12.00 - 14.30, Perhon Mol,
hallin edusta
Veteli 9.6. klo 9.30 - 10.00 SEOn piha
Veteli 9.6. klo 10.30 - 12.30 Räyringin
tanssilavan piha
Veteli 9.6. klo 14.30 - 14.45 Pulkkisen
kylätalo
Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylmäaseman sorakenttä
Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P.
Kauppisen huoltoaseman piha
Kannus 4.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen
MOL, konehallin edusta
Ullava 7.6. klo 14.15-15.00 Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kaustinen 7.6. klo 9.15-14.00 Hankkijan
piha
Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv
0 %).
Kasvinsuojeluruiskun testauksen
unohtaneiden ruiskut testataan 16.6. ja
17.6. Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus
vanhentunut) voidaan sopia erillinen
testauskäynti tilalle.
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512
3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210.
Investointitukea voi hakea jatkuvasti
Maatalouden investointitukea voi hakea
jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti
Hyrrä-palvelussa osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai
muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita
sopimusta (mm. lopullinen 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.

SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA
tumiset kirjaston puhelinnumeroihin soittamalla, tekstiviestillä
tai kirjaston sähköpostiin. Ilmoita
lukukoiratuokioon osallistuvan
nimi sekä puhelinnumero, johon
voi ilmoittaa mahdollisista muuPuh. 050-5790 171, 050-5790 172 toksista. Tervetuloa lukemaan
Sähköposti: veteli.kunnankirjasMestalle!
to@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Suurentava lukulaite
Eepos-verkkokirjasto: https://
Kirjaston lehtisalissa on asiakkaieepos.finna.fi FB: http://www.
den käytettävissä Soiten lahjoitfacebook.com/VetelinKunnankir- tama, voimakkaasti suurentava
jasto/
lukulaite. Laite helpottaa lehtien
Instagram: https://www.instatai kirjan lukemista, jos näkökyky
gram.com/vetelinkirjasto/
on heikentynyt.
Aukioloajat
ma-to 13-19 ja pe 12-16
Lisäksi kirjasto on avoinna sunnuntaina 16.5. klo 12-15
Ke 12.5. suljetaan klo 16 ja helatorstaina 13.5. kirjasto on suljettu.
Kuljetukset
Helatorstai vaikuttaa kirjakuljetusten aikatauluun. Viikolla 19 kirjakuljetukset noudetaan ke 12.5. ja
tuodaan pe 14.5. Jos siis haluat
tilata aineistoa muista kimpan
kirjastoista ko. viikolla, tulisi varausten olla tehtynä viimeistään
tiistaina 11.5.

Huomaathan, että…
kirjakassipalvelua voivat halutessaan käyttää muutkin kuin koronan riskiryhmään kuuluvat asiakkaat. Ja palveluhan toimii näin:
Ota yhteyttä kirjastoon ja kerro
aineistotoiveesi, niin kokoamme
kirjakassin sinulle valmiiksi ja
sovimme noudosta. Kirjakassipyynnön voit tehdä puhelimitse
(050-5790171), sähköpostitse
(veteli.kunnankirjasto@veteli.fi)
tai varaamalla aineistoa verkkokirjaston kautta (eepos.finna.fi).

retkiä, sillä sijaintitiedot ja kartat
opastavat suoraan nähtävyyksien
äärelle.
Kesäksi lukemaan! Lukukampanja 1.6.-31.8.2021
Vetelin kirjastossa käynnistyy kesän alussa kaksi lukukampanjaa.
Toinen on suunnattu alakouluikäisille lapsille ja toinen yläkouluikäisille nuorille. Kampanja toteutetaan digitaalisena, mutta myös
paperiversio tulee saatavaksi ja
myös kokonaan ääneen perustuva versio. Kampanjan materiaali ja
ohjeistus julkaistaan toukokuussa,
joten seuraa kirjaston ilmoittelua!
Seuraavana hiukan makupaloja
tulevasta:
Lumotun puiston salaisuus (lapset): Puistossa tapahtuu omituisia asioita. Kuka siellä sekoilee?
Arkisesta kanin ulkoilutusretkestä
voi kehkeytyä koko kesän mittainen uskomaton salapoliisitehtävä.
Outoja pahanhajuisia lätäköitä,
jättiläisötököitä ja villiintyneitä
puutarhatonttuja. Lähde mukaan
ikimuistoiseen seikkailuun!

Luettu maa (nuoret):
Matkalla kauniissa kotimaasMitä tehdä, kun kaikki matkat
Näyttelyt
samme
on peruttu ja kesästä on tulossa
Toukokuun ajan on kirjastossa
Mistä löytyvät jännittävimmät
tylsempi kuin koskaan? Lähde
esillä Maria Höykinpuron ja Seija rotkot, syvimmät hiidenkirnut,
mukaan virtuaaliselle maailTuominiemen taidenäyttely. Läm- harjupolut, kristallinkirkkaat järmanympärysmatkalle! Tutustu
pimästi tervetuloa tutustumaan! vet ja upeimmat vesiputoukset? erilaisiin kulttuureihin, sukella
Kesäkuussa on näytteillä seutuEntä mitkä ja missä ovat Suomen tarinoiden maailmaan ja osallistu
kunnallisen piirustuskilpailun
luonnon pyhät paikat? Suomen
somehaasteisiin. Kuka saa eniten
töitä.
luonnossa on lukematon määrä
katsojia TikTokissa? Kenellä on
ihmeellisiä paikkoja, jotka ovat
eniten tykkäyksiä Instagramissa?
Lukukoira kirjastossa toukonäyttävyydestään huolimatta jää- Jaa haasteesi ja voit päästä mukuussa
neet melko tuntemattomiksi.
kaan valtakunnallisesti näkyvälle
Lukukoira Mesta on paikalla kirKirjaston näyttelyssä on lainatsomekanavalle. Kuka on tuleva
jastossa taas 11. ja 25. toukokuu- tavana runsas pöydällinen tuoLuetun maan sometähti?
ta. Lukuajat ovat illalla klo 18 alreita Suomen luonnon kiehtovia
kaen, 3x15 min. Mukaan voi ottaa paikkoja esitteleviä oppaita.
Tervetuloa kirjastoon!
oman kirjan tai valita luettavaa
Näiden kirjojen avulla voit suunkirjaston kokoelmasta. Ilmoittau- nitella helposti kesän matkoja ja

Päiväleiri 6–9-vuotiaille keskusKesän Uimakoulut
koululla
Vuoden tauon jälkeen järjestämPäiväleiri veteliläisille 6-9-vuotiailme jälleen uimahallissa kesälole lapsille 14.-18.6. keskuskoululla
man alussa kaksi uimakoulua. Enklo 9.00-14.00. Olemme pääsimmäinen uimakoulu on 7.–11.6.
asiassa ulkotiloissa, mutta sateen
ja toinen 14.–18.6. Uimakouluun
sattuessa myös Pajalassa. Osallisvoivat ilmoittautua vuonna 2015
tumismaksu veteliläisille lapsille
ja sitä ennen syntyneet lapset.
5 €/pv ja 25 €/vko. OsallistumisUimakouluun ilmoittaudutaan
maksu sisältää lounaan, jonka
internetissä olevalla lomakkeelsyömme Muksulan ruokasalissa.
la osoitteessa https://forms.
Päivän aikana on myös lapsenkogle/qMKRpWvUQMyDMjKw9.
koinen hiljentymishetki. Lapsilla,
Ilmoittautuminen päättyy 14.5.
joilla on oma avustaja koulussa,
Uimakoulumaksu on 32 €/lapsi.
on oltava avustaja mukana myös
Jos perheestä osallistuu useampi
päiväleirillä. Avustajalle tarjotaan
lapsi, on maksu seuraavilta 27 €/
ilmainen lounas. Ilmoittautumiset
lapsi. Maksu sisältää uimahalli31.5. mennessä www.veteli.4h.
maksun, opetuksen ja vakuutukfi sivun linkin kautta. Lisätietoja:
sen veteliläisille lapsille. Maksu
Satu Koski p. 0505790173 ja Maria
peritään uimahallilla ensimmäiMortensen p. 0407545498. Päisen uintikerran yhteydessä. Teillä
väleirin järjestävät Vetelin kunta,
on mahdollisuus valita kumman
seurakunta, VetU ja 4H-yhdistys.
ajankohdan haluatte, mutta kuljetus järjestetään tarpeen mukaan
Kesäleiri
vain toisella uimakouluviikolla eli
Kesäleiri veteliläisille 10-14-vuo14.-18.6. Patanasta, Pulkkisesta,
tiaille varhaisnuorille 21.-23.6.
Räyringistä ja Sillanpäästä. KuljeAittaniemessä. Leirimaksu 20e,
tusmaksu on 8 €/lapsi. Kuljetus
sisaralennus 5e. Mukaan otetaan
järjestetään, jos kyseiseen uima20 ensimmäistä, sen jälkeen
kouluun on tulossa vähintään 10
varasijalle. Ohjelmassa kivaa
lasta kuljetuksessa. Uimataidottoyhdessäoloa, leikkejä, kisailuja,
mat lapset osallistuvat alkeisopesaunomista ja uimista sekä raatukseen pikkualtaassa ja uinnin
mattuopetuksia. Ilmoittautumiset
perustaidot hallitsevat lapset
31.5. mennessä Vetelin kirkkoherovat jatko-opetuksessa ison
ranvirastoon p. 050 4455 200. Nyt
altaan puolella (alkeismerkki tai
vikkelästi ilmoittautumaan!
vastaavat taidot). Alkeisopetuksessa opetellaan uinnin alkeita:
Päiväleiri 6–9-vuotiaille Tunkesimerkiksi veteen kastautumiskarin koululla
ta, kellumista, liukumista sekä
Päiväleiri veteliläisille 6-12-vuopyritään suorittamaan Suomen
tiaille lapsille 5.-9-7. Tunkkarin
Hengenpelastusliiton määrittelekoululla klo 9.00-14.00. Olemme
mä alkeismerkki. Jatkoryhmässä
pääasiassa ulkotiloissa, mutta
harjoitellaan muiden uintimerksateen sattuessa myös sisällä.
kien vaatimia taitoja (esimerkiksi
Osallistumismaksu veteliläisille
harrastus- ja uimakandidaatti
lapsille 5 €/pv ja 25 €/vko. Osal-merkki). Uimakouluista ilmoilistumismaksu sisältää lounaan,
tetaan viimeistään uimakoulua
joka tuodaan koululle terveyskesedeltävällä viikolla sähköpostilla.
kuksen keittiöltä. Lapsilla, joilla on
Lisätietoja uimakoulusta saa soitoma avustaja koulussa, on oltava
tamalla p. 050 5790 176.
avustaja mukana myös päiväleirillä. Avustajalle tarjotaan ilmainen

lounas. Ilmoittautumiset 15.6.
mennessä www.veteli.4h.fi sivun
linkin kautta. Lisätietoja: Satu
Koski p. 0505790173. Päiväleirin
järjestävät Vetelin kunta, VetU ja
4H-yhdistys.
Vetelin hiihtokampanjan tulokset
Hiihtokampanjan aikana kerättiin
liikuntasuorituksia yhteensä 2096
kpl. Eniten suorituksia tuli Puusaaressa 476 kpl, toiseksi eniten
Isokylässä 409 kpl ja kolmanneksi
eniten Valkeisen ladulta Salmelasta 366 kpl. Arvonnan päävoiton
85 €:n lahjakortin veteliläiseen
liikkeeseen voitti Tuomo Anttila sekä tavarapalkintoja Paula
Salmela, Kauko Tikkakoski, ja
Sirpa Pulkkinen. Onnea voittajille!
Palkinnot voi noutaa kunnanvirastolta vapaa-aikatoimistosta.
Kaustisen seutukunnan hiihtokampanjan tulokset
Kaustisen seutukunnan nuorisoja vapaa-aikatoimien järjestämän
hiihtoloman ajan pyörineen
hiihtokampanjan voitti suhteutettuna asukaslukuun ylivoimaisesti
Lestijärvi. Pääpalkinnon, sukset
voitti arvonnassa Eino Kangasvieri. Vetelissä osallistuneiden kesken
arvotut palkinnot menivät seuraaville: Sari Torppa, Ilpo Åivo ja
Lea Pöyhönen. Onnea voittajille!
Palkinnot voi noutaa kunnanvirastolta vapaa-aikatoimistosta.
Veteli-Kaustinen pyöräilymaaottelu
Alkaa ma 3.5. klo 9.00. Veteliläiset
käyvät merkitsemässä pyöräilysuorituksensa Kaustisen urheilutalon pihalla, lipputangon luona
olevaan vihkoon. Kilpailu kestää
30.8. klo 15.00 saakka. Pyöräilysuorituksia voi tehdä useita myös
samalle päivälle. Osallistujien
kesken arvotaan palkintoja. Kaikki
joukolla suuntaamaan pyörännokat kohti Kaustisen urheilutaloa!

Veteli-Evijärvi pyöräilymaaottelu
8.-16.5. vietämme valtakunnallista
pyöräilyviikkoa. Viikon kunniaksi
veteliläiset haastavat evijärveläiset kuntien väliseen pyöräilymaaotteluun. Veteliläiset käyvät
kirjaamassa nimensä pyöräilykampanjavihkoon, joka löytyy
Evijärven rajalla tien vasemmalla
puolella olevan liittymän postilaatikosta. Pääpalkintona arvomme
maaottelun voittaneen kunnan
pyöräilijöiden kesken 85 €:n
arvoisen lahjakortin paikalliseen
liikkeeseen. Lisäksi arvomme
tavarapalkintoja.
Muista myös Vetelin oma perinteinen pyöräilykampanja 1.4.-31.8.!
Kävelykipinä 2021 -tempaus
unelmien liikuntapäivänä
Toukokuussa tulee kuluneeksi 80
vuotta Maaottelumarssista, joka
on Suomen suurin kuntotapahtuma kautta aikojen. Talvisodan
jälkeen toukokuussa 1941 kansa
lähti kävelemään ja keräsi Suomessa 1.507.111 ja Ruotsissa
943.952 osallistujaa. Tämä maaottelu voitettiin ankeista ajoista
huolimatta. Nyt rankan koronavuoden jälkeen Tahko Pihkala
-seura ja Suomen Latu haastavat
kaikki suomalaiset jälleen kävelemään. Vetelissä pidämme Kävelykipinä 2021 tempauksen Unelmien liikuntapäivänä ma 10.5. klo
18.00-20.00. Lähtöpaikkana on
Koulukeskuksen piha, Tietolan
edestä. Valittavana on eri pituisia
matkoja. Tarjolla myös mehua ja
makkaraa rajoitukset huomioon
ottaen sekä arvontaa. Nyt ei juosta vaan kävellään, ja mieluiten
sauvojen kera. Mukaan kutsutaan
niin nuoret kuin vanhatkin, niin
kuntoilijat kuin ”sohvaperunatkin”.
Kilometrit voi jokainen osallistuja
kirjata tempauksen päätteeksi
”Kävelykilometrikisan” nettisivuille. Tempauksen järjestävät Vetelin

kunta, VetU ja Perhonjokilaakson
Retkeilijät.
Toukokuun jälkeen osallistujat/
joukkueet voivat jatkaa kävelemistä läpi kesän ja koota kilometrejä HSL:n ja Traficomin leikkimielisessä ”Kävelykilometrikisassa”,
tavoitteena miljoona kilometriä!
Kesäjooga
Yinjooga Vetelissä perjantaisin
2.7.-27.8. klo 18.30-20.00 kunnantoimiston nurmikolla ja sateen
sattuessa liikuntakeskuksen
salissa. Ennakkoilmoittautuminen
24.6. mennessä https://forms.gle/
zffzxqeVaRh9iHhZ6 linkin kautta.
UIMAHALLI
Hinta 5 €/ kerta. Maksu laskutehttps://veteli.fi/vapaa-aika-ja-mattaan käyntien mukaan jälkikäkailu/liikuntakeskus/
teen.
Liikuntakeskuksen kevään aukioloajat
Maanantai 6:30-9:00, 15:00-20:30
Tiistai 15:00-20:30
Keskiviikko 6:30-9:00, 15:00-20:30
Torstai 15:00-20:30
Perjantai – Lauantai Suljettu
Sunnuntai 10:00-13:00

MAJOITUKSEN JA RAVITSEMUKSEN YHTEYSTIEDOT
Hei kaikki, jotka tarjoatte majoitusta tai ravitsemuspalveluja
Vetelin kunnan alueella! Kesää
kohti matkailu vilkastuu ja on aika
jälleen tarkistaa, että sivustolla on
oikeat tiedot. Julkaisemme tiedot
veloituksetta.

Poikkeukselliset aukioloajat
9.5. Äitienpäivä SULJETTU
13.5. Helatorstai SULJETTU
30.5. Viimeinen sunnuntai uinti
Kesän aukioloajat
Kesäkuu
avoinna ma – to klo 16:30 – 20:00
aamu-uinti (2.7. asti)
ma + ke klo 6:30 – 8:30
Vesijumpat tauolla kesäkuun ajan.

Heinäkuu
MAJOITUSPALVELUT
https://veteli.fi/vapaa-aika-ja-mat- avoinna ma – pe klo 12:00-18:00
aamu-uinti tauolla 5.7. – 6.8.
kailu/majoitus/
Vesijumppia pidetään heinäkuussa kysynnän mukaan.
RAVITSEMUSPALVELUT
https://veteli.fi/vapaa-aika-ja-matMuutoksista ja lisäyksistä ilmoikailu/ravitsemuspalvelut/
tetaan liikuntakeskuksen sosiaaMikäli haluat näihin muutoksia tai lisessa mediassa https://www.
facebook.com/Vetelinliikuntakeslisäyksiä laita sähköpostia
kus/
susanna.hotakainen@veteli.fi

Vetelin Urheilijoiden ke- yhdistyspalstaamme ja pysy ajan
vään ja alkuesän toimin- tasalla lukemalla säännöllisesti
taa
nettisivujamme sekä ottamalla
seurantaan Vetelin Urheilijoiden
Postilaatikkoonne on mahdolliFB-sivut sekä IG-tilit.
sesti tupsahtanut tai tupsahtaa
lähiaikoina tiedote Vetelin Urheili- Tervetuloa mukaan toimintaan!
joiden vuoden 2021 jäsenmaksus- Vetelin Urheilijat ry
ta. Jäsenmaksua koskeva tiedot
on luettavissa myös vetu.sportIltarastikalenteri
tisaitti.com nettisivuilta. Maksut Aika Paikkakunta Paikka
ovat seuralle tärkeää varainhan- 27.4. Teerijärvi
kk
kintaa ja oikeuttaa osallistumaan 1.5.
Kaustinen
kk, urheilukaikkeen seuran toimintaan!
kenttä
Jaostojen toiminta on pyörähtä- 4.5.
Veteli Puukallio, vt 13
nyt/pyörähtämässä kevään/kesän 11.5. Halsua Ylikylä, mt 7530
osalta käyntiin. Yleisurheiluhar18.5. Kaustinen
Puhkio
joitukset jatkuvat ulkotiloissa
21.5. Perho Vt 13
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
25.5. Perho Vt 13
Lisäksi kesän mittaan on tulossa Lisätietoja:
lasten yleisurheilukerhoja yhdes- https://vetu.sporttisaitti.com/
sä 4H:n kanssa. Ampumajaoston
harjoitukset jatkuvat perjantaisin Suunnistuskoulu
Suojalassa. Lentopalloa pelataan Vetelin urheilijat järjestävät tousunnuntaisin vielä urheilutalolkokuussa Hippo-perhesuunnisla, mutta jalkapalloharjoitukset
tuskoulun yhdessä KP-V:n kanssa.
siirtyvät kenttien kuivuessa
Suunnistuskoulussa opetellaan
ulkotiloihin. Suunnistuskausi
lajin perustaitoja ja liikutaan moalkaa omatoimirasteilla, lisäksi on nipuolisesti.
tulossa suunnistuskoulua ja muita Se sopii niin aloittelijoille kuin jo
suunnistusharjoituksia yhdessä lä- lajia harrastaneille. Fyysisen kunhialueen urheiluseurojen kanssa. non lisäksi kehittyy myös keskittyVetelin Urheilijoiden Kunniakier- mis- ja päättelykyky.
ros järjestetään mahdollisesti jo Suunnistus on mitä parhain luontoukokuussa valtakunnallisella
toliikuntalaji koko perheelle. Se
yleisurheiluviikolla tai sitten kesä- sopii kaikille ikään ja sukupuoleen
kuun alkupuoliskolla. Heinäkuun katsomatta.
alussa kirmataan markkinahölkkä
ja kuun lopulla sekä elokuussa jär- Suunnistuskoulu kokoontuu
jestetään Vetelin kentällä yhteiset 4 kertaa alkaen klo 18.00
yleisurheilukisat naapuriseuran
3.5. Kaustisen urheilukenttä
kanssa. Otamme kaikessa toimin- 17.5. Vetelin urheilutalo
nassamme huomioon alueelliset 24.5. Kaustinen
koronarajoitukset, joten muutok- 31.5. Veteli
set toiminnassamme ovat mah- Lisätietoja seurojen nettisivuilta!
dollisia. Seuraa paikallislehden
Tervetuloa mukaan!

Tilaa 4H-yhdistykseltä nuori
töihin!
Ruohonleikkuu, haravointi, trimmeröinti, kukkapenkkien ja pensaiden alusten siivous, meiltä saat
töihin koulutetun nuoren. Teemme työt joko asiakkaan omalla
koneella tai yhdistyksen koneella. Asiakkaan koneella tehtynä
hintamme on 19 € + alv 24 %/h ja
yhdistyksen koneella 21 € + alv 24
%/h + bensat.
Lastenhoito hintaan 19 € / h + alv
(24 %).
Me hoidamme työnantajavelvoitteet, palkanmaksun ja laskutuksen. Tilaamalla 4H-nuoren töihin,
tuet samalla paikkakuntalaisten
nuorten työllistymistä. Huomioi
kotitalousvähennysmahdollisuus. Voit tilata palvelun ja kysyä lisätietoja veteli@4h.fi tai p.
0407472347.
Kesällä tarjolla myös 4H-yrittäjien
palveluja. Käy kurkkaamassa https://veteli.4h.fi/4h-yritys/ lisää.
SEIKKAILULEIRI Emetissä tulee
tänäkin kesänä. Kaksikielinen
seikkailuleiri yli 10-vuotiaille
Emetissä, Alavetelissä ti 29.6. - to
1.7. Ohjelmassa jännittäviä metsäseikkailuja, uimista, askartelua
ym. Majoitumme teltoissa. Hinta
30 €. Ilmoittautumiset viimeistään
21.6. veteli.4h.fi –sivun lomakkeen
kautta. Leiri järjestetään yhdessä
useamman suomen- ja ruotsinkielisen 4H-yhdistyksen kanssa.

Perhonjokilaakson syöpäkerho tiedottaa
Osallistu Pohjanmaan syöpäyhdistyksen STOP SYÖPÄ - keräykseen. Se jatkuu kesäkuun 2021 loppuun
asti ja toteutetaan koronaturvallisesti.
Vetelin talouksiin ollaan jakamassa tai on jo jaettu pankkisiirtolomakkeita. Osa lomakkeista on painettu
vuosi sitten, mutta ne ovat edelleen päteviä. Osa paikallisesti kerätystä tuotosta palautuu oman syöpäkerhon toimintaan.
Lisätietoa keräyksestä saa myös Pohjanmaan syöpäyhdistyksen nettisivuilta www.stopcancer.fi
Kaikki eivät sairastu syöpään, mutta monen elämään se vaikuttaa.
Osallistutaan siis yhdessä!
Perhonjokilaakson syöpäkerhon puolesta Liisa Pyykkö-Seppälä puh. 0414373054

Koirien jätökset on kerättävä taajamien hoidetuilta
alueilta lakiin perustuen,
mutta myös vastuuntunnosta koiranomistajien tulee
kerätä koiriensa jätökset
pois taajaan asutuilla alueilla
ja yleisillä ulkoilualueilla,
kuten puistoissa. Monelta
ristiriidalta vältytään, kun
koiranomistajat totuttelevat
keräämään koiransa jätökset
roska-astioihin.

