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V E TELIN KUNTATIEDOTE 5/2021

Tapahtumien toteutuminen koronaviruksen aikana
Tässä ilmoitettujen tapahtumien kohdalla suosittelemme seuraamaan järjestäjien facebook-sivuja.
Näin saat ajankohtaista tietoa siitä voidaanko tapahtumaa järjestää suunniteltuna ajankohtana.

Mikäli koronatilanne ei salli markkinoita pidettävän 3.7.
varapäivä on 14.8.21.
Muutoksia Vetelin kunnan palveluissa
Vetelin kunnan palveluissa on seuraavia muutoksia Keski-Pohjanmaan siirryttyä Koronaviruksen leviämisvaiheeseen.
Kunnan asiakaspalvelupisteet
- Vetelin kunnanvirasto palvelee asiakkaita ensisijaisesti etänä puhelimitse ja sähköisissä kanavissa. Voit siis tarvittaessa asioida
Vetelin kunnanvirastolla ajanvarauksella noudattaen vahvaa maskisuositusta. Kunta suosittelee sähköisten palvelujen ja
välineiden käyttöä sekä sopimaan toimistoasiointiajat henkilökunnan kanssa etukäteen. Osa henkilökunnasta on etätyössä.
Kunnanviraston pääsisäänkäynti on suljettu. Yhteystiedot löytyvät https://veteli.fi/yhteystiedot/
- Kuntavaalit pyritään järjestämään koronaturvallisesti. Äänestyspaikat löydät https://veteli.fi/ajankohtaista/kuntavaalit-2021/
sekä tästä kuntatiedotteesta.
- Nuorisotilat, kirjasto ja liikuntakeskus suljettu. Avaamisesta tiedotamme kunnan kotisivuilla.
- Kirjaston lainaustoiminta jatkuu mm. kirjakassipalveluna, jota voivat käyttää kaikki halukkaat. Ota yhteyttä kirjastoon, niin
kokoamme haluamasi aineiston kassiin valmiiksi ja sovimme noudosta. Kirjakassipyynnön voit tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai varaamalla aineistoa verkkokirjaston kautta. Myös aineistovarauksia muistakin kirjastoista voit tehdä ihan normaalisti,
tuomme kirjakassit ja varatun aineiston ulko-ovelle. Henkilökuntaa on paikalla ma-pe klo 8.15–16. Muistathan noutotilanteessakin maskin.
- Sivistystoimi tiedottaa muutoksista koulutoiminnassa suoraan koteihin. Huoltajat ja oppilaat seuraavat Wilmaa.
Tulethan ainoastaan terveenä asioimaan!
Ajantasaisia ohjeita löydät Soiten koronasivustolta https://korona.soite.fi/

VETELIN KUNTA vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112
Suljettu juhannusaattona 25.6. sekä kesälomien ajan 5.7.-1.8. Seuraava kuntatiedote ilmestyy vko 25.

Arvoisat Kuntalaiset,
Koronan muistutti meitä vaarallisuudestaan. Maakuntamme
tilanne muuttui kahdessa viikossa Suomen parhaasta Suomen
heikoimmaksi. Reagoimme
Vetelissä erittäin nopeasti uuteen
tilanteeseen ja laitoimme harrastustoiminnat jäähylle, suljimme
nuorisotilat, liikuntakeskuksen,
uimahallin ja kirjaston. Lukio
siirtyi ensin etäopetukseen ja
perusopetuksen luokat 5.- 9. pian
sen jälkeen. Vaikka koronatilanne
nyt on erilainen kuin vuosi sitten,
koska riskiryhmät ja vanhukset
ovat kutakuinkin rokotettu ja paljolti myös kahteen kertaan, niin
reagoimme voimakkaasti, jotta
pystymme minimoimaan jatkotartunnat ja varmistamaan lukiolle koronaturvallisen koeviikon
ja kuntalaisille koronaturvalliset
vaalit sekä ennakkoäänestyksen.
Tiukoilla ja oikeasuhtaisilla rajoituksilla myös varmistamme nopeamman paluun normaalitilaan.
Arvioimme yhdessä Soiten infektiolääkäreiden kanssa tilannetta ja
puramme rajoituksia sitä mukaa,
kun tilanne sen sallii. Tiedotamme
aukio-oloajoista kunnan virallisilla
verkkosivuilla ja somekanavissa
sekä kaikki kouluasiat Wilmassa,
joka on sivistystoimen virallinen
tiedotuskanava koteihin, ja jota
toivon kaikkien vanhempien
tiiviisti seuraavan. Muut voimassa
olevat korona ohjeet ja rajoitukset
löytyvät Soiten verkkosivuilta.
Toivon, että jaksamme kaikki vielä
noudattaa maskinkäyttö- hygienia-, etäisyys- sekä kokoontumissuosituksia ja otamme koronarokotteen heti, kun oma vuoro
tulee. Näin varmistamme itsellemme ja läheisillemme normaalimman kesän. Erityisen tärkeää on,
että eristys ja karanteenimääräyksiä noudatetaan. Kuntavaaleissa
noudatamme keskusvaalilauta-

kunnan ja vaalitoimitsijoiden koronaohjeita ja otamme huomioon
kanssaihmiset. Vaalit tullaan
järjestämään osittain ulkoäänestyksenä teltassa.
Positiivista (mutta ei koronapositiivista) ja lämpöistä kesää toivottaen,
Hannu Jyrkkä kunnanjohtaja
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.

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 äänestyseikä
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
Ennakkoäänestys:
etukäteen pyynnöstä maksutta
Kunnanvirasto (Kivihyypäntie 1)
väliaikaisen henkilökortin äänes26.5.-30.5.2021 ke-su klo 13-18
tämistä varten. Väliaikaista henkiPulkkisen nuorisoseurantalo
lökorttia haettaessa hakijalla on
(Haukilahdentie 144) 31.5.oltava mukana kaksi poliisin oh1.6.2021 ma-ti klo 13-17
jeiden mukaista passivalokuvaa.
Ylipään koulu Patana (Patanantie Keskusvaalilautakunta kehottaa
774) 2.6.-3.6.2021 ke-to klo 13-17 äänestäjiä toimimaan äänestysRäyringin NS monitoimitalo (Fin- paikalla ripeästi, ottamaan
niläntie 5) 4.6.-5.6.2021 pe-la klo äänestyspaikalla huomioon muut
13-17
äänestäjät ja noudattamaan
Kunnanvirasto (Kivihyypäntie 1)
koronaohjeistusta, turvavälejä ja
6.6.-8.6.2021 su-ti klo 13-18
hyvää
hygieniaa.

SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

20e, sisaralennus 5e. Mukaan otetaan 20
ensimmäistä, sen jälkeen varasijalle.
Ohjelmassa kivaa yhdessäoloa, leikkejä,
kisailuja, saunomista ja uimista sekä
raamattuopetuksia. Ilmoittautumiset
31.5. mennessä Vetelin kirkkoherranvirastoon, p. 050
4455 200 Nyt vikkelästi ilmoittautumaan!
LIIKUNTAKESKUS
Liikuntakeskus on suljettu 1.6.2021 saakka. Sulku koskee koko taloa eli kuntosalillekaan ei toistaiseksi pääse edes omalla
ovikortilla.
KESÄN AUKIOLOAJAT:
KESÄKUU
Aamu uinnit Ma + Ke 6:30 – 8:30 (2.7.
asti)
Ma – To 16:30 – 20:00
Kesäkuun ajan vesijumpat tauolla
HEINÄKUU
Ma – Pe 12:00-18:00
5.7. – 6.8. EI AAMU UINTEJA
Vesijumppia pidetään heinäkuussa kysynnän mukaan rajoitusten salliessa
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla https://veteli.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikuntakeskus/ sekä liikuntakeskuksen sosiaalisessa
mediassa.
PÄIVÄLEIRI 6-9-VUOTIAILLE KESKUSKOULULLA
Päiväleiri veteliläisille 6-9-vuotiaille
lapsille 14.-18.6. keskuskoululla klo 9.0014.00.
Olemme pääasiassa ulkotiloissa, mutta
sateen sattuessa myös Pajalassa.
Osallistumismaksu veteliläisille lapsille
5 €/pv ja 25 €/vko. Osallistumismaksu
sisältää
lounaan, jonka syömme Muksulan
ruokasalissa. Päivän aikana on myös
lapsenkokoinen
hiljentymishetki. Lapsilla, joilla on oma
avustaja koulussa, on oltava avustaja
mukana
myös päiväleirillä. Avustajalle tarjotaan
ilmainen lounas. Ilmoittautumiset 31.5.
mennessä
www.veteli.4h.fi sivun linkin kautta.
Lisätietoja: Satu Koski p. 0505790173 ja
Maria
Mortensen p. 0407545498. Päiväleirin
järjestävät Vetelin kunta, seurakunta,
VetU ja 4Hyhdistys.
KESÄLEIRI
Kesäleiri veteliläisille 10-14-vuotiaille
varhaisnuorille 21.-23.6. Aittaniemessä.
Leirimaksu

VESIPEUHULA 4-5-VUOTIAILLE
28.6.-2.7. klo 10.00-11.30 Vetelin uimahallilla. Vesipeuhulassa kannustetaan
lasta uinnin oppimiseen leikkien ja
liikunnan avulla unohtamatta iloista
peuha-meininkiä. Ilmoittautumiset 18.6.
mennessä seuraavan linkin kautta:
https://forms.gle/qSQRiPpf6cSaJfV66.
Hinta 20 € Lisätietoja p. 050 5790176.

Perhonjokilaakson iltarastit Vetelin Haukilahdessa
1.6.2021
Iltarastit järjestetään Perhonjokilaakson
alueella omatoimisina vielä kesäkuun
ajan.
Tiistaina 1.6. on mahdollisuus klo 17
alkaen suunnistaa omatoimisesti 6 euron
karttamaksuhinnalla. Alle 16-vuotiaat
ilmaiseksi.
Vetelin Haukilahdessa. Tarkemmat
opasteet ja karttalaatikon sijainti sekä
ratojen (A, B, C ja D) matkat & rastimäärät
luettavissa netistä vetu.sporttisaitti.com
sekä lähempänä tapahtumaa Perhonjokilaaksolehden yhdistyspalstalta. Rastit
ovat paikoillaan sunnuntaihin 6.6. klo 17
saakka.

VETELI-KAUSTINEN PYÖRÄILYMAAOTTELU
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 pyörännokan kohti Kaustisen
urheilutaloa!

Iltarastikalenteri 2021

VETELI-EVIJÄRVI PYÖRÄILYMAAOTTELUN TULOKSET
Maaottelun voitti Evijärvi, lukemin 12774, joten pääpalkinto 85 € lahjakortti
meni Evijärvelle. Muita palkintoja voittivat Ingbritt Mikkola, Kari Finnilä ja Irma
Tikkakoski. Palkinnot voi noutaa kunnanviraston vapaa-aikatoimistosta viraston
aukioloaikoina.

https://vetu.sporttisaitti.com/suunnistus/iltarastikalenteri-2021/

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. Hinta 5 €/ kerta. Maksu
laskutetaan
käyntien mukaan jälkikäteen.

1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.
6.7.
vt 13
13.7.
mt 63
20.7.
27.7.
3.8.

Veteli		
Teerijärvi
Halsua		
Kaustinen
Perho		
Veteli		

Haukilahti
Vuojärvi
Mt 7511
Viiperi
Vt 13
Vehmaskallio,

Kaustinen

Tanhuanpää,

Perho		
Teerijärvi
Veteli		

Vt 13
Kortjärvi
Patana

Tervetuloa suunnistamaan!
-VetU/Suunnistusjaosto-

16. Muistathan noutotilanteessakin
maskin.

jonka jälkeen kampanja päättyy ja
lukupeli sulkeutuu. Lukupelissä edetään digitaalisella Thinglink-alustalla
Puh. 050-5790 171, 050-5790 172
NÄYTTELYT
peliruudusta toiseen. Kukin peliruutu
Sähköposti: veteli.kunnankirjasto@
Maria Höykinpuron ja Seija Tuomisisältää kirjavinkkejä, kirjaan liittyvän
veteli.fi
niemen
taidenäyttely
on
esillä
9.6.
tehtävän sekä ekstrasisältöä.
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
asti.
Lumotun puiston salaisuus on saaEepos-verkkokirjasto: https://eepos.
tavilla myös paperiversiona. Kamfinna.fi FB: http://www.facebook.
UUDET
KIRJANÄYTTELYT
panjasta on tehty myös kokonaan
com/VetelinKunnankirjasto/
1.
HIDASTA
ELÄMÄÄ:
Vuonna
2010
ääneen perustuva versio, joka löytyy
Instagram: https://www.instagram.
toimintansa
aloittanut
Hidasta
eläkampanjan nettisivuilta osoitteesta
com/vetelinkirjasto/
mää on Suomen suosituin hyvinvoin- www.lumotunpuistonsalaisuus.com.
Kirjasto on suljettu 1.6. asti, lainaus- timedia. Nettisivuston ja some-kana- Ääniversio on tarkoitettu niille, joille
toiminta jatkuu kirjakassipalveluna. vien lisäksi tuoteperheeseen kuuluu tavallinen lukeminen on hankalaa.
myös kirjoja. Hidasta elämää -kirjat
Ääniversion kirjavinkit ohjautuvat
käsittelevät
meitä
kaikkia
ihmisiä
Celia-kirjaston sivuille. Lisätietoja
KESÄN AUKIOLOAJAT 1.6. -31.8.:
koskettavia
aiheita,
mm.:
rakkaus,
Celian asiakkuudesta löytyy osoitma, ti ja to 12-18, ke ja pe 12-16.
Juhannuksen aukiolot: to 24.6. sulje- ero, äitiys, vanhemmuus, masennus, teesta: https://www.celia.fi/palvelut/
taan klo 16, pe 25.6.-su 27.6. suljettu kriisit, muutos, parisuhde, itsetunto, aanikirjat-yksityishenkiloille/.
naiseus, perfektionismi, miehenä
oleminen, jaksaminen, burnout,
Vetelin kirjasto arpoo osallistujien
KIRJAKULJETUKSET: Juhannus vaikuttaa kirjakuljetusten aikatauluun. hyvä arki, itsemyötätunto, unelmat, kesken kolme lautapeliä. Jos haluat
mielenrauha, riittämättömyys, kiire, osallistua arvontaan, nouda kirjastosViikolla 25 kirjakuljetukset noudestressi, onnellisuus, itsevarmuus,
ta arvontalomake, täytä se ja palauta
taan ti 22.6. ja tuodaan ke 23.6. Jos
erityisherkkyys.
kirjastoon 1.9.2021 mennessä.
siis haluat tilata aineistoa muista
kimpan kirjastoista ko. viikolla, tulisi
varausten olla tehtynä viimeistään
maanantaina 21.6.

2. Luettu maa
Luettu maa on ensisijaisesti yläkouluikäisille suunnattu lukemaan kannustava pelillinen alusta, joka toimii
kännykällä, tabletilla ja tietokoneella.
Luetun maan käyttö ei vaadi kirjauVetelin kirjaston lainaustoiminta
POISTOMYYNTI
tumista. Kampanjasta on suomen- ja
jatkuu edelleen kirjakassipalveluna,
Vuosittainen
kirjastoaineiston
poisruotsinkielinen versio, ja molempiin
vaikka korona sulki ovet toistaiseksi.
Palvelua ovat kaikki halukkaat terve- tomyynti avataan ma 14.6. Poistossa versioihin pääsee osoitteessa www.
on todella runsaasti aineistoa: aika- luettumaa.com. Kampanjan nettisitulleita käyttämään. Ja palveluhan
kauslehtiä, aikuisten tietokirjallisuut- vut aukeavat 1.6.2021 ja ovat auki
toimii näin:
ta sekä lasten, nuorten ja aikuisten
31.8.2021 asti, jonka jälkeen kamkaunokirjallisuutta.
Lisäksi
poistetaan
panja päättyy. Luetussa maassa matOta yhteyttä kirjastoomme, niin korunsaasti
mangaa
ja
lasten
elokuvia.
kustetaan ympäri maailman erilaiskoamme haluamasi aineiston kassiin
ten ilmiöiden pariin. Jokainen kohde
valmiiksi ja sovimme noudosta. Kaikki aineisto on lainattavissa, myös leh- KESÄKSI LUKEMAAN! KAKSI LUKU- kartalla sisältää runsaasti ilmiöihin
liittyviä lukuvinkkejä, lukemiseen ja
det, lautapelit, konsolipelit, elokuvat KAMPANJAA 1.6.-31.8.
1.
Lumotun
puiston
salaisuus
kirjoihin liittyviä sisältöjä sekä someja musiikki. Kirjakassipyynnön voit
Lumotun puiston salaisuus on ensi- haasteen. Luettu maa on saatavilla
tehdä puhelimitse (0505790171),
sijaisesti alakouluikäisille suunnattu myös paperiversiona.
sähköpostitse (veteli.kunnankirjasto@veteli.fi tai varaamalla aineistoa pelillinen lukukampanja. Lukupeliä
Vetelin kirjasto arpoo osallistujien
verkkokirjaston kautta (eepos.finna. voi pelata kännykällä, tabletilla tai
tietokoneella.
Pelaaminen
ei
vaakesken kolme Exit-pakohuone laufi). Eepos-kimpan muistakin kirdi
kirjautumista.
Lukupelistä
on
tapeliä. Jos haluat osallistua arvonjastoista voit tehdä varauksia ihan
suomenja
ruotsinkielinen
versio,
taan, nouda kirjastosta arvontalonormaaliin tapaan, kirjakuljetukset
toimivat. Tuomme kirjakassit ja vara- joihin molempiin pääsee osoittees- make, täytä se ja palauta kirjastoon
sa www.lumotunpuistonsalaisuus.
1.9.2021 mennessä.
tun aineiston kirjaston ulko-ovelle,
com.
Kampanjan
nettisivut
aukeavat
kun saavut sitä noutamaan. Henkilö1.6.2021 ja ovat auki 31.8.2021 asti,
kuntaa on paikalla ma-pe klo 8.152. JATKOSODAN ALKAMISESTA 80
VUOTTA: jatkosodan alkamisesta
tulee 25.6. kuluneeksi 80 vuotta.
LAINAUSTOIMINTA JATKUU KORO- Näyttelyssä on esillä runsaasti aihetta
käsittelevää kirjallisuutta.
NASTA HUOLIMATTA

TOIMINNANOHJAAJAN ESITTELY:
Veera Lehojärvi
Hei kaikille! Toimin tänä kesänä Vetelin
4H:n toiminnanohjaajana, ja vastaan
pääasiassa kesän leireistä sekä muusta
4H:n toiminnasta. Olen alun perin Vetelistä kotoisin, mutta asunut viisi vuotta
Jyväskylässä opiskellen kielten aineenopettajaksi. Työaikani on pääsääntöisesti
ti-to klo 9-14, joten tähän aikaan minut
saa kiinni parhaiten. p. 040 7472347
(Vetelin 4H)
VIHERALUEVASTAAVAN ESITTELY:
Saana Lahti

KEPPARIKERHO
Keppihevoskerho 5-10-vuotiaille kokoontuu torstaisin 3.6. alkaen klo 12-14.
Kerho järjestetään ulkona, ja kerholaiset
kokoontuvat aina ensin Vetelin nuorisotilojen eteen. Kerhon vetäjänä toimii Alisa
Luhtasela.
PESISKERHO
Pesiskerho 8-12-vuotiaille kokoontuu
Vetelin pesäpallokentällä perjantaisin
11.6. alkaen klo 11-12. Kerhon vetäjinä
toimivat Sofia Huusko ja Ella Oksanen.

Vielä ehdit ilmoittautua päiväleirille! Leiri
veteliläisille 6-12-vuotiaille lapsille 5.-9.7.
Tunkkarin koululla klo 9.00-14.00. Olemme pääasiassa ulkotiloissa, mutta sateen
sattuessa myös sisällä. Osallistumismaksu 5€/pvä ja 25€/vko. Osallistumismaksu
sisältää lounaan, joka tuodaan koululle
terveyskeskuksen keittiöltä. Lapsilla,
joilla on oma avustaja koulussa, on oltava avustaja mukana myös päiväleirillä.
Avustajalle tarjotaan ilmainen lounas.
Ilmoittautumiset 15.6. mennessä www.
veteli.4h.fi sivun linkin kautta (yläpalkissa Kesä 2021). Lisätietoja: 4H:n puhelin
040 7472347. Päiväleirin järjestävät
Vetelin kunta, VetU ja 4H-yhdistys.
4H:N KESÄN KERHOTOIMINTA

METALLINKERÄYS
31.5.-13.6. välisenä aikana keräyspaikkoina ovat:
- Alaperintie 1, Räyrinki, kuivaajan piha
- Isopatanantie 161, Patana metallitekniikka, Mika Patana hallin piha

LASTEN YLEISURHEILUKERHO
Yleisurheilukerho 6-10-vuotiaille
kokoontuu Vetelin urheilukentällä 2.6.
alkaen keskiviikkoisin klo 17-18. Kerhon
15.6.-29.6. välisenä aikana keräyspaikkoivetäjinä toimivat Saana Koskimäki ja
Rebekka Pöyhönen, ja kerho toteutetaan na ovat:
yhteistyössä Vetelin Urheilijoiden kanssa. - Hellevintie 9, Pulkkinen, Ilkka Pulkkisen
navetan piha
- Nivasaarentie 4, Torppa, Vuokkola (Vesa
4H:N YRITTÄJÄT
ja Vuokko Lahden piha)

Heippa! Toimin touko-kesäkuun 4H:n
viheraluevastaavana, ja huolehdin
siitä, että viheralueet ovat siistitty. Olen
Vetelistä kotoisin, ja asun tällä hetkellä
Vetelissä. Valmistuin tänä keväänä ylioppilaaksi, joten tällä hetkellä opiskelut 4H-yrityksen kautta voitte palkata nuoovat tauolla. Minut saa kiinni puhelinnu- ret erilaisiin töihin. Alla lueteltuna tänä
kesänä toimivat nuorten 4H-yritykset.
merosta 041 7563768.
PÄIVÄLEIRI 6-12-VUOTIAILLE TUNKKARIN KOULULLA

työnantajavelvoitteet, palkanmaksun ja
laskutuksen. Tilaamalla 4H-nuoren töihin
tuet samalla paikkakuntalaisten nuorten
työllistymistä. Huomioi kotitalousvähennysmahdollisuus. Voit tilata palvelun ja
kysyä lisätietoja numerosta 041 7563768
tai s-posti veteli@4h.fi.

Viivi-Leenan mansikka
Mansikkaa valmiiksi poimittuna. Puh.
040 5458207 Viivi-Leena Kari.

Metallinkeräykseen EI SAA tuoda:
- elektroniikkaromua (esim. televisiot,
radiot, tietokoneet)
- kylmälaitteita
- hydrauliikkaletkuja

REILU TEKO - LANNOITESÄKKIKERÄYS
Säkkejä kerätään ajalla 18.5.-31.7.2021.
Appari
Aili Huusko on perustanut yrityksen, joka Keräyspisteet ovat:
- Polsontie 350, Sillanpää
tarjoaa siivous- ja pihatyöapua, lasten- Alaperintie 1, Räyrinki
hoitoa, koiran ulkoilutusta ja paljon
muuta laidasta laitaan. Ailin tavoittaa
Huom. Säkkikeräyksen paikat ja lähinumerosta 040 3212577.
alueet pidettävä siisteinä!
Luonnon helmassa
Roosa Lempiälä tarjoaa talutusratsastusta, eläintenhoitoa sekä kepparileirejä.
Puh. 045 6704522, s-posti roosalempiala@gmail.com
Saanan 4H-yritys
Siivoamista, pihahommia sekä kaikkia
muita pieniä apuhommia. Toimialueena
Veteli. Puh. 040 6679911 Saana Koskimäki.

VIHERALUEILLE NUORIA TÖIHIN!
Kesällä 2021 pyörii 4H:n nuorten järjes- Ruohonleikkuu, haravointi, trimmeröinti,
tämät kerhot eri teemoilla. Kerhomaksu kukkapenkkien ja pensaiden alusten siivous - meiltä saat töihin koulutetun nuoon kaikissa 20€/kesä 4H:n jäseniltä ja
ren. Teemme työt joko asiakkaan omalla
30€/kesä ei-jäseniltä. Ilmoittautumiset
koneella tai yhdistyksen koneella. Asiakkerhoihin www.veteli.4h.fi sivun linkin
kautta (yläpalkissa Kesä 2021). Lisätietoja kaan koneella tehtynä hintamme on 19€
+ alv 24%/h ja yhdistyksen koneella 21€
kerhoista p. 040 7472347.
+ alv 24%/h + bensat. Me hoidamme

Keräykseen otetaan:
- Yaran lannoitteiden suur- ja piensäkit,
lannoitelavojen suojahuput sekä seuraavat muiden valmistajien lannoitesäkit:
Lantmännen Agron luomulannoitesäkit
ja A-Rehun lannoitesäkit
- Siemensuursäkit: Hankkija, Lantmännen, Agro, Peltosiemen ja Tilasiemen
- Rehusuur- ja piensäkit: Hankkija, A-Rehu ja Lantmännen Agro
Keräykseen EIVÄT kelpaa:
- paperisäkit, muiden valmistajien säkit
- säiliörehujen kiriste- ja aumakalvot tai
kanisterit
Seuraa 4H:n ilmoituksia some-kanavissa sekä kotisivuilla, jotta saat lisätietoa
myös kesän muista suunnitteilla olevista
leireistä ja kerhoista sekä muusta toiminnasta.

KASEKA
www.kaseka.fi

maanomistajalle
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan
ilman peltoa

Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan
tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on
VUODEN 2021 PÄÄTUKIHAKU PÄÄThyvä tarkistaa jo nyt, mutta viimeistään
TYY 15.6.2021
päätukihakemuksen jättövaiheessa.
Päätukihaku on avattu Vipu-palvelussa . Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”.
Hakuaika päättyy 15.6.2021.
103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-palViljelijätukien vuoden 2021 hakuopas on velusta.
julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Tänä
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen
vuonna ei ole suuria muutoksia tukiehselvittämisessä tai lomakkeiden täyttätoihin viime vuoteen nähden.
misessä, ota yhteyttä maaseutuasiamieJATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄ- heen.
TUKIHAUSSA

• ruiskujen turvallinen käyttö
• kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
• laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit
• biosidit maataloudessa
Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi verkkomateriaalin
avulla, joka löytyy Tukesin (www.tukes.
fi) sivuilta hakusanalla ’kasvinsuojelututkinto’.
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET

Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojeluruiskut on testattava kolmen vuoden välein.
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä KASVINSUOJELUTUTKINNOT KEVÄÄL- Aiemmin testaus oli viiden vuoden
LÄ 2021
välein. Jos vanha viiden vuoden testausympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa
todistus on voimassa vielä tänä vuonna,
päätukihaussa. Sitoumukset ja sopimuk- ProAgria Keski-Pohjanmaalla ei ole
set, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan koronarajoitusten jatkuessa suunnitteil- pitää se uusia ennen kuin viisi vuotta
la yleisiä koulutus- ja tenttitilaisuuksia
tulee täyteen. Tämän jälkeen alkaa uusi
30.4.2022 asti.
keväälle 2021. Tilanteen normalisoitues- kolmen vuoden testausväli.
sa tilaisuuksia voidaan mahdollisesti
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU
järjestää syksyllä.
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää tesVIIMEISTÄÄN 15.6.2021
Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
tauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
• käytät kasvinsuojeluaineita ammatisTukioikeuksia voi hakea varannosta
sasi
Halsua 10.6. klo 9.15 -10.45 Isokarhun
viimeistään 15.6.2021 lomakkeella 289.
• ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä
varastoalue
Hakemus toimitetaan ely-keskukseen.
kasvinsuojeluaineita
Perho 10.6. klo 12.00 - 14.30, Perhon Mol,
Myöntöperusteet:
• käytät biosideja (tuholais- ja jyrsijähallin edusta
myrkkyjä) tilallasi
Veteli 9.6. klo 9.30 - 10.00 SEOn piha
- nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen
Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin
Veteli 9.6. klo 10.30 - 12.30 Räyringin
ehdot täyttävä
mahdollista suorittaa verkkotenttinä
tanssilavan piha
- uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloosoitteessa www.proagria.fi kirjoittamal- Veteli 9.6. klo 14.30 - 14.45 Pulkkisen
ustoimintaa aloittamista edeltäneiden
la hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”. kylätalo
5 vuoden aikana, maataloustoiminta
Tutkinnon hinta on 50 €. Tutkinto on
Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylaloitettu aikaisintaan v. 2019
uusittava viiden vuoden välein.
mäaseman sorakenttä
- tilusjärjestelyt
Koronaepidemian vuoksi tentin voi suo- Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P.
- LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssirittaa poikkeuksellisesti myös suullisena Kauppisen huoltoaseman piha
toumusten päättyminen 1.5.2011 –
puhelintenttinä. Ota tässä tapauksessa
Kannus 4.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen
15.6.2021
MOL, konehallin edusta
- ympäristötuen 20-vuotisten erityisym- yhteyttä p. 040 521 1735 ProAgria Keski-Pohjanmaa tai p. 040 5123 703 Jouni Ullava 7.6. klo 14.15-15.00 Monitoimitapäristötukisopimusten päättyminen
Huhtala, jouni.huhtala@proagria.fi
lon piha, Rahkonen
- tuomioistuimen päätös tai viranomaiSähköisen kasvinsuojelututkinnon voi
Kaustinen 7.6. klo 9.15-14.00 Hankkijan
sen hallinnollinen määräys
suorittaa kahden viikon aikana ostopiha
- ylivoimainen este
hetkestä. Tentin suoritettuasi saat heti
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET tulokset, oletko suorittanut tentin hyväk- Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv
sytysti vai hylättiinkö suorituksesi. Jos
0 %).
VIIMEISTÄÄN 15.6.2021
tutkintosi hyväksytään, saat saman tien
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B käyttöösi tutkintotodistuksen ladattava- Kasvinsuojeluruiskun testauksen
na pdf-tiedostona suoraan sähköpostiisi. unohtaneiden ruiskut testataan 16.6. ja
tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeis17.6. Hintaan lisätään matkakustannuktään 15.6.2021 kunnan maaseutuelinkei- Hylätyn tentin jälkeen sinulla on kaksi
viikkoa aikaa suorittaa tutkinto uudelset. Pakottavissa tapauksissa (testaus
noviranomaiselle.
leen samalla maksulla.
vanhentunut) voidaan sopia erillinen
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm.
Kasvinsuojelututkinto sisältää seuraavat testauskäynti tilalle.
seuraavissa tapauksissa:
aiheet:
• kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa
• riskien tunnistaminen ja hallinta
3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210.
ja peltojen mukana hallintaan tulee
• kasvinsuojeluaineiden turvallinen
tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan käsittely
• integroitu kasvinsuojelu
ja tukioikeuksien omistus on siirretty

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.

Lisätietoja ja apua saa Kaustisen seutukunnasta:
Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561
2154, erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337
3538, jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi

Kaustisen
		

Kyytiin2: Lähde testaamaan liikennepalveluaiheista verkkosivustoa!
Ansaitse 10 euron lahjakortti antamalla hetki aikaasi liikennepalveluiden
testaamiseen. Kesällä julkaistaan uusi
sähköinen liikennepalveluportaali, ja
testaajat voivat kevään aikana auttaa
meitä löytämään ja korjaamaan verkkosivuston ongelmakohtia. Jos testaaminen
kiinnostaa, laita sähköpostia tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi ja sovitaan
ajankohdasta tarkemmin.
Lisätietoja:
Tomas Luoma
Kyytiin2 –hanke
p. 040 142 4257
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

Kaustisenseutu.fi

VASTAA KIERTOON! -HANKKEEN SÄHKÖISEEN SYÖTESELVITYSKYSELYYN!

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.

seutukunta tiedottaa
Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia.
Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista
yhteistyöverkostoa.

Kiertoon! -hankkeessa selvitetään
biokaasun tarvitsemaa raaka-ainetta,
ja alueen tuottajien kiinnostusta lähteä mukaan biokaasuprojektiin. Tähän
liittyen hankkeessa kartoitetaan alueella
syntyviä lantamääriä sekä muita biokaasusyötteitä syöteselvityskyselyn
avulla. Syöteselvityskyselyä tehdään
sekä puhelimitse että sähköisen kyselylomakkeen avulla. Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastaamalla voit myös
jättää yhteydenottopyynnön, johon
KIERTOON-hankkeen henkilöstö vastaa
mahdollisimman pian. Löydät sähköisen
kyselylomakkeen kotisivujemme etusivulta osoitteesta kaustisenseutu.fi
Lisätietoja:
Marko Malvisto
Kiertoon! -hanke
p. 040 680 2210

KUSTANNUSTUEN KOLMAS HAKUKIERROS ON AVATTU!
Kustannustuen kolmas hakukierros
avautui huhtikuussa. Hakemus tuen
saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille
viimeistään 23.6.2021 klo 16.15.
Yritys voi hakea kustannustukea, jos
sillä on Y-tunnus ja tukikaudella hyväkmarko.malvisto@kaustisenseutukunta.fi
syttäviä kustannuksia vähintään 2 000
euroa, ja sen liikevaihto on laskenut yli
30 prosenttia vertailukauteen nähden.
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille,
joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi
vaikeuksia selvitä joustamattomista
kustannuksista ja palkkakuluista. Tuen
myöntämisestä, hakemusten käsittelystä
ja tuen maksamisesta vastaa Valtiokonttori.

Terveisiä Pirityisiltä!
Leader Pirityiset valmistautuu
uuteen EU:n rahoituskauteen mm.
laatimalla uuden kehittämisstrategian ohjaamaan alueellista Leader-kehittämistä ja Leader-rahoituksen
kohdentamista. Uuden strategian
valmisteluun tarvitsemme kaikkien
alueen asukkaiden aktiivista osallistumista ja mielipiteitä.
Nyt kuuntelemme alueen ihmisten
mielipiteitä siitä, mihin varat tulevalla
ohjelmakaudella tulisi käyttää. Meille
on tärkeää tietää, mitä asioita alueen
ihmiset pitävät tärkeinä, mitä vahvuuksia ja mahdollisuuksia alueellamme on ja miten mahdollisia uhkia
voisi heikentää tai poistaa kokonaan.
Siksi olemme laatineet kyselyn,
johon toivomme mahdollisimman
paljon vastauksia.
Kyselyyn pääset kotisivuiltamme
https://pirityiset.fi tai tästä linkistä:
https://forms.office.com/r/Nbn2zMaApt

VETELIN TAIDEKARTANOLLA TAPAHTUU
VALOKUVANÄYTTELYT
LUONTO 365
Valokuvanäyttely LUONTO 365 15.6. –
31.7.2021, Vetelin Taidekartanolla.
Näyttely on kahdeksan luontovalokuvaajan yhteisnäyttely Vetelin
Taidekartanossa kesällä 2021 (15.6.
– 31.7.2021). Näyttely tulee valtaamaan Taidekartanon tilat kokonaan.
Jokainen valokuvaaja tuo Taidekartanoon oman näyttelynsä ja tapansa
lähestyä luontoa. Kaikkia kuvaajia
yhdistää vahva luontosuhde, joka
kuitenkin on jokaisella erilainen.
Nivalassa asuva Jyrki Liikanen on
kuvannut parin vuoden ajan Kala- ja
Lestijokilaakson vesialueilla. Hänen
näyttelynsä kuvaa veden kiertoa
vuoden aikana, veden näkökulmasta,
mitä kaikkea vesi kulkiessaan näkee
ja kokee. Osana Jyrkin näyttelyä on
av-esitys.
Alavieskalaisen Maila Rasmuksen
näyttely Metsän voima kertoo vuoden kierrosta metsässä. Useimmat
Mailan teoksista on kuvattu lähiympäristössä, ja teoksissa on esillä sekä
maisemat että metsän eläimet. Kuvien yhteyteen Maila on kirjoittanut
runot jokaisesta teoksesta.
Toinen metsään keskittyvä näyttely on Metsän muisti. Esa Kallio
on useiden vuosien ajan kuvannut
kotiseudullaan Paimiossa metsähakkuita. Esan teokset kertovat tarinan
hakkuualueiden elämästä ennen
hakkuita, läpi hakkuiden aina siihen,
kun elämä nousee uudelleen hakkuiden jälkeen.
Seinäjoella asuvan Juha Kontiaisen
näyttely keskittyy liikkeeseen luonnossa. Juhan teokset ovat installaatioita, joissa kankaalle tulostetut kuvat
on laitettu jäljittelemään luonnon
liikettä tavoitteena saada katsoja
kokemaan luonnon liikkeen herättämiä tunteita.

Kokkolalainen Ismo Hakanen on kuvannut ihmisen hylkäämiä rakennuksia ja tavaroita. Teokset osoittavat,
miten luonto ottaa takaisin omansa
ja tilan, jonka se kerran on ihmiselle
menettänyt. Ismo on kuvannut Kokkolan lisäksi Kittilässä.
Anu Juuri asuu Hausjärvellä Salpausselän harjulla kaukana vedestä,
joka on kuitenkin Anulle tärkeä
elementti – erityisesti veden liike ja
ääni kiehtovat Anua. Musikaalisen
Anun vesi-elementtiin keskittyvän
näyttelyn nimi on Opus numero 3, ja
teosten yhteyteen Anu on valinnut
niihin sopivan musiikin.
Lähisuo on keiteleläisen Mikko Jauhiaisen sielunmaisema. Mikon teoksissa lähisuo esiintyy eri valossa kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.
Se, missä joku näkee hylätyn seudun
tai turpeennostopaikan, toiselle se
on sielunmaisema.
Jäinen maa – Frozen Land on puolestaan savolaisen Maarit Kristiina
Latvalan talvimaisemiin keskittyvä
näyttely. Talvet muuttuvat ilmaston
muuttumisen myötä; teoksiinsa
Maarit on halunnut taltioida pohjolan kylmää kauneutta. Teoksiin on
pyritty pysäyttämään häviävä hetki ja
sen tunnelma luonnossa.

MASS ISOLATION FINLAND
Suomalaisten kuvaajien taltioima
korona-arki näyttäytyy irlantilaiselle kuraattori Trish Lambelle sekä
autiona maisemana että lohdullisena
yhdessäolona. Instagram-kampanjasta näyttelyksi muotoutunut Mass
Isolation Finland nähdään vuonna
2021 niin kampanjaa koordinoineissa valokuvakeskuksissa kuin Vetelin
Taidekartanolla.
Irlannin kansallisessa valokuvakeskuksessa johtajana toimiva Trish
Lambe on koonnut näyttelyksi sekä
julkaisuksi 100 kuvan kokonaisuuden
yli 60 kuvaajalta. Suomen taltiointihanketta ovat koordinoineet Pohjoinen valokuvakeskus, Luovan valokuvauksen keskus ja Valokuvakeskus
Nykyaika.
Vetelin Taidekartanolla Mass Isolation Finland on esillä 11.8.-12.9.2021
välisen ajan Vetelin kunnan ja K.H.Renlundin museon yhteistyönä.
Lisätietoa:
www.veteli.fi
https://www.facebook.com/vetelinkunta
https://fi-fi.facebook.com/khrenlundinmuseo
https://www.facebook.com/Vetelin-Taidekarttano

Puistomuskari jatkuu!
Missä? Vetelissä, Harjutorin puistossa (sateen sattuessa Harjutorin lavalla)
Milloin? Tiistaisin 1.6.alkaen (10 kertaa)
Ryhmät jaetaan ilmoittautumisten mukaan, mutta alustavasti:
1-3-vuotiaat klo. 17.30-18.00
4-5-vuotiaat klo. 18.15-19.00
Puistomuskarissa lauletaan, leikitään, musisoidaan ja pidetään hauskaa
musiikista nauttivan ohjaajan kanssa! Muskari on vuorovaikutteinen musisointihetki
eli jokaisella lapsella tulee olla aikuinen mukana esim. äiti, isä tai isovanhempi.
Kumpaankin ryhmään mahtuu 10 muskarilaista. (Tarvittaessa voidaan perustaa
vielä yksi ryhmä, jotta saadaan tarjottua mahdollisimman monelle paikka.)
Muskarin kausimaksu on 30€. Sisarukset 20€/lapsi.
(Maksu tilillle: FI14 5512 0040 0044 59 Vetelin 4h yhdistys
tai ensimmäisellä muskarikerralla käteisellä)
Tervetuloa kaikki uudet ja viime kesän muskarilaiset!
Ohjaajana Venla Läspä (musiikkikasvatukseen erikoistuva opeopiskelija)
Ilmoittautumiset 24.5.2021 mennessä numeroon: 045 3195330

