
MEIDÄN VETELI      VETELIN KUNTATIEDOTE 6/2021

VETELIN KUNTA  vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100 (suljettu 5.7.-1.8.2021)
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112

Tapahtumien toteutuminen koronaviruksen aikana

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

Vapaa pääsy!



AJANKOHTAISTA 

Vetelin kunnanvirasto on suljettu 5.7.-1.8.2021. 

o Teknisen toimiston päivystys on järjestetty myös lomi-

en aikana. Sovithan tarvittaessa etukäteen tapaamisesta 

soittamalla päivystysnumeroon puh. 0505790112 tai 

sähköpostilla tekninen@veteli.fi. 
 
Kesätyötukea myönnetään pe 24.9. klo 15 mennessä 
saapuneille hakemuksille https://veteli.fi/ajankohtaista/
nuorten-kesatyotuki/ 
 
Koulu alkaa 11.8. 
o Ylipään koululla klo 8.20 
o Tunkkarin koululla klo 8.40 
o Vetelin keskuskoululla, yläkoulussa ja lukiossa klo 8.45
o Koulukuljetuksista tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja 
wilmassa ennen lukuvuoden alkua. 
Hyvää lukuvuotta 2021–2022

Koulujen tilojen käyttö lv. 2021–2022
Koulukeskuksen tilojen hakemukset jätetään osoittee-
seen tuulia.haapala@veteli.fi (050 5790 152) 
20.8.2021 klo 15 mennessä.
Tunkkarin koulun osalta yhteydenotot 
satu.tuominiemi@veteli.fi  
Ylipään koulun osalta yhteydenotot 
henna.makela@veteli.fi
 
Lisätietoja, hinnat ym. peda.net/veteli

Kunnanvaltuustoon 2021-2025 
valittiin

Saari, Petri
Torppa, Jussi
Palosaari, Petteri
Leivo-Rintakorpi, Tuija
Haukilahti, Hannu
Åivo, Ilpo
Torppa, Hannes
Tuominen, Tarja
Mäkelä, Jari
Heikkilä, Merja
Palohuhta, Tapio
Pajukangas, Miika
Lassila, Erkki
Mikkola, Jussi
Saarela, Hannu
Pulkkinen, Harri
Järvelä, Johanna
Saari, Hannu E.
Lassila, Niko
Nisula, Jukka
Koivumäki, Pekka

Kunnanvaltuustoon 2021-2025 
varalle valittiin

Perussuomalaiset
Ahtoniemi, Riikka
Nykänen, Jarmo
Pollari, Kari
Klemola, Hilkka
Korkeasaari, Pirjo
Puusaari, Marko

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Storbacka, Tomi
Lehtinen, Kaisa

Suomen Keskusta
Huusko, Riitta
Läspä, Kirsi
Järvelä, Tommi
Sevola, Silva
Leppävuori, Riitta
Tikkakoski, Antero
Aho, Leila
Salo, Janne
Valo, Hanna

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Korpela, Reino
Tyynelä, Olli

Kansallinen Kokoomus
Tunkkari, Jussi
Palosaari, Matti



SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

VETELIN LIIKUNTAKESKUS
UIMAHALLIN KESÄN AUKIOLOAJAT
KESÄKUU:
Viikko 25
Ma 21.6. klo. 6:30 - 8:30, 16:30 - 20:00
Ti 22.6. klo. 16:30 - 20:00
Ke 23.6. klo. 6:30 - 8:30, 16:30 - 20:00
To 24.6. ja pe 25.6. Suljettu
Viikko 26
Ma 28.6. klo. 6:30 - 8:30, 16:30 -20:00
Ti 29.6. klo. 16:30 - 20:00
Ke 30.6. klo. 6:30-8:30, 16:30-20:00
To 1.7. klo.16:30-20:00
Pe 2.7. klo. 16:30-20:00
HEINÄKUU (5.7. – 6.8.):
Ma-pe klo. 12:00- 18:00
ELOKUU:
9.8. alkaen aamu uinnit maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo.6:30-8:30. Halli auki 
iltaisin klo.15:00-20:00. Tarkemmat aika-
taulut päivittyvät elokuussa.
Heinäkuussa järjestetään aikuisten al-
keisuimakoulu 19. – 23.7.2021 klo.18:00-
19:00. Uimakoulussa harjoitellaan 
uinnin alkeita ja tämä sopii sinulle, joka 
kaipaat rohkaisua ja neuvoja uimataidon 
hankkimiseen. Et siis tarvitse aiempaa 
kokemusta tai taitoja uinnista. Hinta 30€. 
Ilmoittautumiset 14.7. mennessä sähkö-
postilla vetlii@veteli.fi
HUOM! Heinäkuun ajan kaikki uimalasit 
-20%

SYKSYN 2021 JA KEVÄÄN 2022 SALIVUO-
ROT
Liikuntasalien vakiovuorot haettavissa 
pe 13.8.2021 mennessä. Hakemuk-
sen voit tulostaa kunnan kotisivuilta, 
liikuntakeskuksen välilehdeltä ja niitä 
saa myös liikuntakeskuksesta. Hakemus 
täytetään huolellisesti ja palautetaan 
liikuntakeskukseen. Vuorot jaetaan erä-
päivään mennessä hakemuksen jättänei-
den kesken ja vapaaksi jääneitä vuoroja 
voi tiedustella elokuun lopussa.

LIIKUNTAKESKUKSEN AVAIMET
Uudistamme ja samalla päivitämme 
avainten valvontarekisteriämme ja sen 
vuoksi pyydämme salivuorojen käyttäjiä 
palauttamaan avaimensa liikuntakeskuk-
seen. Uuden kauden alkaessa avaimia 
annetaan ryhmänvetäjille tarpeen 
vaatiessa. Mikäli tarvetta avaimelle on 

kesän aikana, tulee se käydä kuittaamas-
sa uudestaan itselle. Jatkossa avaimen 
saa kaudeksi kerrallaan ja se palautetaan 
aina kevätkauden päätteeksi tai kun 
varatut vuorot päättyvät. Avaimia ei saa 
luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman 
kuittausta liikuntakeskuksen rekiste-
riin. Palauta tai käy kuittaamassa avain 
uudestaan heinäkuun 2021 loppuun 
mennessä.

Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 
Sähköposti: veteli.kunnankirjasto@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Eepos-verkkokirjasto: https://eepos.finna.fi 
FB: http://www.facebook.com/VetelinKun-
nankirjasto/ 
Instagram: https://www.instagram.com/vete-
linkirjasto/

KESÄN AUKIOLOAJAT 1.6. -31.8.: ma, ti ja to 
12-18, ke ja pe 12-16.
Juhannuksen aukiolot: to 24.6. suljetaan klo 
16, pe 25.6.-su 27.6. suljettu
Kirjasto on suljettu heinäkuun kolme viimeis-
tä viikkoa eli 12.7.-1.8.2021.

POISTOMYYNTI
Vuosittainen kirjastoaineiston poistomyynti 
on meneillään! Poistoaineistoa on hajasijoi-
tettu kirjastoon, tiskin vierestä löytyy pois-
tohylly, jossa tietokirjallisuutta ja runsaasti 
elämäkertoja, lehtisalista löydät poistopöytiä, 
joilla lasten dvd-levyjä, nuorten lukuromaa-
neja sekä niputettuja aikakauslehtiä. Hinnat 
seuraavasti: kirjat 0,10€/kpl, aikakausleh-
tiniput 0,50€/nippu, lasten DVD-levyt 1€/
kpl. Poistoihin lisäillään uutta poistettua 
materiaalia pikkuhiljaa, tervetuloa tekemään 
löytöjä! Ja muistetaanhan kasvomaskit sekä 
turvavälit ja tullaan vain terveenä kirjastoon.

KIRJAKASSIPALVELU
Vetelin kirjaston aineistoa voi edelleen 
lainata myös kirjakassipalveluna. Palvelua 
ovat kaikki halukkaat tervetulleita käyttä-
mään. Ja palveluhan toimii näin: Ota yhteyttä 
kirjastoomme, niin kokoamme haluamasi 
aineiston kassiin valmiiksi ja sovimme 
noudosta. Kaikki aineisto on lainattavissa, 
myös lehdet, lautapelit, konsolipelit, elokuvat 

ja musiikki. Kirjakassipyynnön voit tehdä 
puhelimitse (0505790171), sähköpostitse (ve-
teli.kunnankirjasto@veteli.fi) tai varaamalla 
aineistoa verkkokirjaston kautta (eepos.finna.
fi). Eepos-kimpan muistakin kirjastoista voit 
tehdä varauksia normaaliin tapaan. Muistat-
han noutotilanteessakin maskin.

NÄYTTELYT
Maria Höykinpuron ja Seija Tuominiemen 
taidenäyttely on esillä 9.7. asti.
TULOSSA: Seutukunnallisen piirustuskilpailun 
töitä. 

UUDET KIRJANÄYTTELYT
MATKALLA KAUNIISSA KOTIMAASSAMME!
Mistä löytyvät jännittävimmät rotkot, syvim-
mät hiidenkirnut ja upeimmat vesiputouk-
set? Suomen luonnossa on paljon kauniita 
ja ihmeellisiä paikkoja, jotka ovat näyttävyy-
destään huolimatta jääneet melko tunte-
mattomiksi.Voit suunnitella matkoja ja retkiä 
helposti näiden Suomen luontokohteita 
esittelevien kirjojen avulla, sillä sijaintitiedot 
ja kartat opastavat suoraan nähtävyyksien 
äärelle.

OMAN LAINAHISTORIAN TALLENNUS
Tiesithän, että kirjautuessasi sisään Ee-
pos-verkkokirjastoon (http://eepos.finna.fi) 
voit itse käydä valitsemassa omissa tiedoissa-
si lainahistorian säilyttämisen, jolloin lainahis-
toriasi tallentuu ja voit verkkokirjastossa 
selata omaa lainahistoriaasi. Vetelin kirjaston 
Facebook-sivulta löydät ohjevideon lainahis-
torian tallentamisesta verkkokirjastossa.

KESÄKSI LUKEMAAN! KAKSI LUKUKAMPAN-
JAA 1.6.-31.8.
1. Lumotun puiston salaisuus (alakouluikäi-
set)
Lemmikkikanin ulkoilutusretki johtaa usko-
mattomaan seikkailuun, kun vastaan tulee 
toinen toistaan kummallisempia hahmoja ja 
tilanteita.
Onnistutko selvittämään Lumotun puiston 
salaisuuden? (http://www.lumotunpuistonsa-
laisuus.com)
2. Luettu maa (yläkouluikäiset)
Mitä tehdä, kun matkat on peruttu ja kesästä 
on tulossa tylsempi kuin koskaan? Lähde vir-
tuaaliselle maailmanympärysmatkalle! Sukel-
la tarinoiden maailmaan ja tee somehaastei-
ta. Kenellä on hauskin video TikTokissa? Kuka 
postaa hienoimman kuvan Instagramiin? Ota 
@luettumaa seurantaan Instagramissa ja Tik-
Tokissa, ja näet, miten muut ovat haasteista 
selvinneet!(http://www.luettumaa.com)
Vetelin kirjasto arpoo näihin kahteen luku-
kampanjaan osallistujien kesken lautape-
lejä! Jos haluat osallistua arvontaan, nouda 
kirjastosta tai tulosta kirjaston kotisivulta 
arvontalomake, täytä se ja palauta kirjastoon 
1.9.2021 mennessä! Lukuiloa!

LUKURIKASTA KESÄÄ!



KASEKA
www.kaseka.fi

KYLVÖVELVOITTEET, ILMOITETUN KASVIN 
MUUTTAMINEN JA MAATALOUSTUKIEN 
PERUMINEN 

Milloin kylvö on viimeistään tehtävä? 
Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. 
Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamismah-
dollisuus: 
Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät 
kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olo-
suhteiden salliessa. 
Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään 
tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsai-
den sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi 
pellon märkyys on estänyt kylvämisen. 
Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja tai 
ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, jolloin 
voit tarvittaessa osoittaa valvontatilanteessa, 
että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva 
poikkeuksellinen sääolosuhde. 
Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä 
koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherke-
santoja. 

Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai kuivuu-
den takia? 
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätu-
kihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua 
kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän 
maatalouskäytännön mukaisesti, mutta 
sateet tai kuivuus ovat tuhonneet kasvuston. 
Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin 
uudelleen. Voit tehdä kasvuston tuhoutu-
misesta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi 
joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen 
johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän 
maatalouskäytännön mukaisesti. 

Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsineiden 
kasvien osalta pääosalla (yli puolet) kas-
vulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja markkina-
kelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle 
voidaan maksaa ympäristö-, luonnonhaitta- 
ja luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru 
korvaukset tai kylvä uusi kasvi.
Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun 
on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä 
pelto tarkoituksenmukaisella tavalla, niin 
että pellolle on mahdollista saada tasainen 
itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan kasvin-
suojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien 
leviäminen on estettävä siinäkin tapauksessa, 
jos kasvusto on tuhoutunut. 

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä 
ilmoitin? 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi 
kasvia 15.6. jälkeen, jos 
olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei 
tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa 
olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemuk-
selle 
et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi 
ilmoittamaasi kasvia. 

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kas-
vulohkon tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa 

kasvilajin muutoksen takia. Korkeampi tuki/
korvaus hylätään. 
Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korva-
ustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, 
jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheelli-
sen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi 
virheeksi.
 
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on 
ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiin-
tarkastuksen perusteella havaitusta hake-
muksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta. 
Huomioi kasvin muuttamisessa viherryt-
tämistuen viljelyn monipuolistamisen 
vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja 
tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on 
oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana viljelyssä 
tietty määrä viljelykasveja vaadituin prosent-
tiosuuksin. 

Milloin maataloustukia pitää perua? 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi 
kasvia vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien 
peruminen ei ole aina välttämätöntä. Alla 
on tilanteita, joissa peruminen kuitenkin 
tehdään, jos ehto ei täyty. Pinta-alaperus-
teiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai 
vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua 
tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta 
tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pin-
ta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua 
samalla lomakkeella. 

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset 
Maatalousmaan on täytettävä kaikki tuki-
kelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden 
(1.1.–31.12.), jolta haet tukia. Maatalousmaa-
ta ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, 
pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala. 
Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat 
viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena 
ja täydentävien ehtojen noudattaminen.

Kansalliset tuet 
Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen 
hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja 
yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoi-
na ovat vain tietyt täydentävien ehtojen 
vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja 
pientareiden jättäminen, sängen polttokielto 
ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä tuis-
sa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja, joita 
sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan 
myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten 
sato tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista 
hehtaaritukea. Lohkolle voidaan kuitenkin 
maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadon-
korjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaamatto-
muus johtuu sääolosuhteista.
 
Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot 
kunkin tuen kohdalta Hakuoppaasta. Täy-
dentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin 
omassa oppaassaan.

Retkibussi ajaa koko kesän (28.6.-8.8.). 
Aikataulut, pysäkit ym. löydätte www.
visitkeskipohjanmaa.fi sivuilta. 

Retkibussi Keski-Pohjanmaa on helppo, 
edullinen ja joustava tapa päästä tu-
tustumaan Keski-Pohjanmaan ainut-
laatuiseen luontoon 28.6.-8.8. välisellä 
ajalla. Matka taittuu mukavasti isolla, 
ilmastoidulla bussilla. Voit hyödyntää 
Retkibussia vaikkapa pyöräilemällä 
kohteeseen ja huristelemalla bussilla 
takaisin. Aikataulut mahdollistavat eripi-
tuiset perilläolot muutamasta tunnista 
useampaan päivään.

Osta lippu etukäteen Visit Kokkolan 
verkkokaupasta täältä. Jokaiselle vuo-
rolle on rajallinen määrä lippuja.

Huom! Ajat ovat noin aikoja. Ole pysä-
killä hyvissä ajoin. 

Osta lippu etukäteen Visit Kokkolan 
verkkokaupasta täältä. Jokaiselle vuo-
rolle on rajallinen määrä lippuja.
 

Kysymyksissä reiteistä ja aikatauluista 
ota yhteyttä:

Rantareitti:
ma-pe: Oy Kokko-Bus Ab ja Tilausliiken-
ne Honkimaa Oy, p. +358 40 5889480 
(Stefan Thylin)
la-su: Kokkola Citybus Oy, p. +358 40 
1595325 (Kenneth Nyblom)

Kansallispuiston reitti:
A&P Taipale Oy, p. +358 50 0364622 
(Arto Taipale)



Heinäkuun leirit 

Isokylän yhden yön leiri 6-12-vuotiaille 
Tervetuloa yhden yön leirille 20.-21.7. Isokylän 
koululle! Leiri on tarkoitettu 6-12-vuotiaille veteli-
läisille ja etenkin räyrinkiläisille lapsille. Leiri alkaa 
tiistaina 20.7. klo 12 ja päättyy keskiviikkona 21.7. 
klo 15. Leirin hinta on 30€, ja siihen sisältyy ruoka. 
Vietämme siis yhden yön Isokylän koululla leikkien, 
yhdessä puuhastellen sekä hauskaa pitäen! Leirin 
aikana valmistamme ruoat itse koululla. Lapsilla, 
joilla on avustaja koulussa, on oltava avustaja mu-
kana myös leirillä. Leirille saavutaan omin kyydein. 
Ilmoittautumiset 6.7. mennessä www.veteli.4h.fi 
sivun linkin kautta (yläpalkissa Kesä 2021). Lisätie-
toja: 4H:n puhelin 040 7472347. 

Patanan yhden yön leiri 6-12-vuotiaille 
Tervetuloa yhden yön leirille 27.-28.7. Patanan 
nuorisotiloille! Leiri on tarkoitettu 6-12-vuotiaille 
veteliläisille ja etenkin patanalaisille lapsille. Leiri 
alkaa tiistaina 27.7. klo 12 ja päättyy keskiviikkona 
28.7.klo 15. Leirin hinta on 30€, ja siihen sisältyy 
ruoka. Vietämme siis yhden yön Patanan nuorisoti-
loilla leikkien, yhdessä puuhastellen sekä hauskaa 
pitäen! Leirin aikana valmistamme ruoat itse kou-
lulla. Lapsilla, joilla on avustaja koulussa, on oltava 
avustaja mukana myös leirillä. Leirille saavutaan 
omin kyydein. Ilmoittautumiset 13.7. mennessä 
www.veteli.4h.fi sivun linkin kautta (yläpalkissa 
Kesä 2021). Lisätietoja: 4H:n puhelin 040 7472347. 

 

Airsoft-turnaus 7.7.  

Kolmen kunnan eli Halsuan, Vetelin ja Kaustisen vä-
linen airsoft-turnaus pelataan Meriläisen montussa 
keskiviikkona 7.7. klo 12-15. Osallistujat pelaavat 
omilla aseilla, ja paikalle saavutaan omin kyydein. 
Kaikki airsoft-harrastelijat siis turnaukseen mukaan! 

 

Retki Powerparkiin 22.7.  

Tervetuloa Vetelin 4H:n, Vetelin kunnan ja Kaus-
tisen kunnan 22.7. järjestämälle päiväretkelle 
Powerparkiin! Reissuun saavat lähteä kaiken 
ikäiset, mutta alle 10-vuotiailla osallistujilla täytyy 
olla mukana vähintään 16-vuotias huoltaja. Bussi 
lähtee Vetelin Keskuskoulun pihasta klo 10, ja 
kotimatkalle lähdemme klo 17. Reissun hinta on 
10€, johon sisältyy kuljetus. Huvipuistorannekkeet 
maksetaan erikseen huvipuiston portilla. Ruokailu 
tapahtuu itsenäisesti päivän aikana. Ilmoittautu-
miset 8.7. mennessä www.veteli.4h.fi sivun linkin 
kautta (yläpalkissa Kesä 2021). Lisätietoja: 4H:n 
puhelin 040 7472347. 

 

Shoppailureissu Seinäjoen Ideaparkiin 4.8. 

Lähde mukaan Vetelin 4H:n, Vetelin kunnan ja 
Kaustisen kunnan 4.8. järjestämälle shoppailureis-
sulle Seinäjoen Ideaparkiin! Reissuun saavat lähteä 
kaiken ikäiset, mutta alle 10-vuotiailla osallistujilla 

täytyy olla mukana vähintään 16-vuotias huoltaja. 
Bussi lähtee Vetelin keskuskoulun pihasta klo 9 
tiistaiaamuna, ja kotimatkalle lähdemme klo 16. 
Reissun hinta on 10€, johon sisältyy kuljetus. Ruo-
kailu tapahtuu itsenäisesti päivän aikana. Ideapark 
tarjoaa shoppailun lisäksi myös erilaisia viihde-elä-
myksiä kuten hohtokeilausta, minigolfia sekä 
VR-pelaamista, mutta näihin osallistuminen on 
omakustanteista. Ilmoittautumiset 21.7. mennessä 
www.veteli.4h.fi sivun linkin kautta (yläpalkissa 
Kesä 2021). Lisätietoja: 4H:n puhelin 040 7472347.  

 

Syksyn kerhot 

Syksyllä 4H järjestää tuttuun tapaan kerhoja eri 
teemoilla. Pyrimme jatkamaan Vetelin eri kylillä pi-
dettyjä yleiskerhoja, ja sen lisäksi ainakin seuraavat 
kerhot jatkavat toimintaansa myös syksyllä: 

Kepparikerho 
Pesiskerho 
Sirkuskerhot keskustassa ja Tunkkarilla 
Airsoft-kerho yhteistyössä Halsuan 4H-yhdistyksen 
kanssa 

Jos haluat ohjaajaksi johonkin kerhoon tai sinulla 
on idea uudesta kerhosta, ota yhteyttä 4H:n nu-
meroon 040 7472347. Kerho-ohjaajille maksetaan 
työstä korvaus. 



Asuntotoimisto lomalla:
28.6. – 9.7.2021 
19.7. – 23.7.2021 
2.8. – 6.8.2021

Koy Vetelinraitti, 
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
vetelinraitti@veteli.fi, 
050 5790 183/ Katja Palosaari, tj

KESÄLEIRI MAJAKALLA

6-9 -vuotiaille 7.-8.7.

10-14-vuotiaille 9.-10.7.

Luvassa kaikkea kivaa: Kavereita, uimista, musiikkia, pelejä ja 
leikkejä, raamiksia ja yhdessäoloa. Mahdollisuus majoittua 
uusissa 4 hengen mökeissä! Ilmoittautuminen 30.6. mennes-
sä osoitteessa veteli.-halsuanhelluntaisrk.fi Huom! Paikkoja 
rajoitetusti, 28 lasta/leiri. Lisätietoja leiristä: Mari Saukko puh. 
0415495767. 

KESÄJUHLAT Hän tekee uutta
Kesäjuhlat Majakalla 5.-8.8. Vetelintie 191, 69510 HALSUA. 
Puhujavieraat  to ja pe klo 19 Raimo Rahnasto ja su klo 12 sekä 
klo 15 Manuel Rautalahti. 

Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta. Tervetuloa!

Vuokrataan esteettömiä senioriasuntoja ikäihmisille Vetelin keskustassa. 
Soita ja kysy lisää! Vetelin Palvelukotiyhdistys puh. 044 0772 258



tuksen ja työskentelytilat. Ilmoittautumiset 
15.7.2021
mennessä Perhonjokilaakson kuvataide-
yhdistykselle liisa.lahti@pp1.inet.fi tai 040 
1759668.
Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestykses-
sä enintään 10 henkilöä, jotta yksilöllinen 
ohjaus on
mahdollinen. Majoitusvaraukset suoraan 
majoitusliikkeisiin.
Ateljee Espoo ja Perhonjokilaakson kuva-
taideyhdistys lähettävät ilmoittautuneille 
materiaalilistan,
laskun ja muuta tietoa kurssia koskien.
Toteutumisvaraus
Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähin-
tään 8 ja koronatilanne ei aiheuta estettä.

JÄSENMAKSU VUODELLE 2021
"Perhonjokilaakson kuvataideyhdistyksen 
jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15€.
Tilinumero: FI85 5512 0020 0277 77. Saaja: 
Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys ry. 
Viesti: Jäsen 2021, nimi, sähköposti ja/tai 
puhelinnumero."

Kaustisen seutukunta tiedot-
taa

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

Kulukuri.com -liikennepalvelusivusto on 
avattu!

Kulukuri-palvelu kokoaa yhteen paikkaan 
kaikki Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden 
liikkumispalvelut. Palvelusta löytyy mm. 
sote-kuljetukset, joukkoliikenne, alueen 
taksit ja kuljetusyritykset sekä ajankohtaiset 
liikenneolosuhteet. Löydät aina hyvää tietoa 
liikkumisesi tueksi liikennesäästä aikataului-
hin. Tutustu Kulukuri.com -verkkosivustoon, 
ja osallistu samalla tabletin eli taulutietoko-
neen arvontaan!

Kulukuri-palvelu on toteutettu osana Kyytiin2 
-hanketta. Hanketta rahoittavat Keski-Poh-
janmaan liitto, Kaustisen seutukunta, Perhon 
kunta ja Kannuksen kaupunki.
Lisätietoja: Tomas Luoma, p. 040 142 4257, 
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

MAISEMA- JA YMPÄRISTÖTAITEEN KURSSI 
8 - 15 v. lapsille ja nuorille la- su 10 - 11.7. klo
11 - 16 Taidekartanossa. Opetellaan kat-
somaan luontoa, värejä, valoa ja varjoja 
maalaustaiteen
avulla. Osallistumismaksu 20 €. Ilmoittautu-
misent viim. 6.7. varilalahja@gmail.com tai p 
040 835
9108. Opettajana kuvataiteilija Päivi Siikamä-
ki Saarijärveltä. Tervetuloa mukaan! järj.
Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys 

MAISEMAMAALAUSKURSSI 
12.-15.8.2021Ateljee Espoon suosittu mai-
semamaalauskurssi järjestetään myös tänä 
kesänä Vetelin
Taidekartanossa yhteistyössä Perhonjoki-
laakson kuvataideyhdistyksen kanssa. Kurssi 
sopii niin
aloittelijoille kuin kehittyneillekin maalareil-
le. Opettajana toimii toinen Ateljee Espoon 
perustajista
kuvataiteilija Janne Jääskeläinen, jonka 
ammattitaito maalaustaiteessa on uniikkia 
suomalaisessa
taidekentässä, Jääskeläinen on kouluttautu-
nut Firenzessä, Florence Academy of Artissa.
Maalaamme kurssin jokaisena päivänä uuden 
maiseman pienelle kangas- tai levypohjalle.
Yritämme vangita valon vaikutelman sekä 
nähdä lämpimiä ja kylmiä värejä luonnossa.
Ilmaperspektiivi ja tilan tuntu maalauksessa 
kuuluvat myös kurssin sisältöön.
Sijainti ja ympäristö
Kurssin tukikohtana on Vetelin Taidekartano, 
os. Emäntäkouluntie 20, 69730 Tunkkari, 
vaikka
työskentely tapahtuukin maastossa sään 
salliessa. Taidekartano jylhine jokiranta- ja
koskinäkymineen, läheltä löytyvine kallio- ja 
suomaastoineen sekä pohjalainen maalais-
maisema
vanhoine rakennuskantoineen tarjoaa mai-
nion maisemamaalausympäristön.
Kurssin päivittäinen aikataulu
klo 9.00 kokoontuminen Taidekartanolle
klo 9.30-12 maisemamaalaus
klo 12-13 lounas Hotelli Kampelissa, hinta 
9,20 €, majoittujille 8,50 €
klo 13.30-16.30 maisemamaalaus
Majoitusvaihtoehdot muutaman kilometrin 
päässä Taidekartanosta ovat:
Hotelli Kampeli, Lehtisaarentie 28, 69700 Ve-
teli, 1 hh 65 €/yö, 2 hh 80 €/yö, sis. aamiainen,
varaukset 040 6484040
Maatilamajoitus Torppa, Torpantie 246, 69700 
Veteli, 1hh tai 2 hh 30 €/hlö/yö, aamiainen 
7 €,
varaukset 044 9748822
Hinta ja ilmoittautuminen
Kurssin hinta on 140 €/hlö sisältäen ope-

Duunipaja Vetelissä

Duunipaja on KPSPYn kuntouttavaa työtoi-
mintaa tuottava yksikkö Vetelissä.
Tarjoamme seuraavia palveluita kaikille:
1) Elektroniikkajätteen vastaanotto
Otamme kaikenlaisia sähkölaitteita vastaan, 
eli esim. pesukoneet, tiskikoneet, kuivaus-
rummut, liedet, HUOM! Kylmälaitteita eli 
jääkaappeja ja pakastimia emme voi ottaa 
vastaan, sillä ne sisältävät talteenotettavia 
kylmäaineita eikä meillä ole siihen soveltuvia 
laitteita.
Isot tavarat voi jättää takapihalle merkitylle 
alueelle ja pienet laitteet voi jättää nurkalla 
oleviin roskalaatikoihin.
Tavaraa otetaan vastaan 24/7 eli myös silloin 
kun paja ei ole auki.
Laitteet puretaan jakeiksi (johdot, metallit, 
piirilevyt, muovit) ja lähetetään kierrätykseen. 
Joistakin laitteista otamme varaosia talteen.
Meillä on ahkeria purkajia, joten purkutava-
ralle on jatkuva tarve.
2) Polkupyörien korjaus
Teemme pieniä korjaustoimenpiteitä 
polkupyörille taitojen ja osien saatavuuden 
mukaan.
3) Puutöiden tekoa ja kunnostusta
Kaipaatko esimerkiksi telinettä postilaatikolle 
tai tarvitseeko joku huonekaluistasi tuunaus-
ta? Meiltä onnistuu erilaiset puutyöt oli sitten 
ihan uusi tuote tai sitten vanhan kunnostami-
nen (hionta, maalaus ym).
Duunipaja sijaitsee Jussinhalli-rakennuk-
sessa (ent. Kokkotyösäätiö Vetelin työpaja) 
eli osoitteessa Puukalliontie 8, 69700 Veteli. 
(voimalaitoksen vieressä ja lähellä hyötykäyt-
töasemaa).
Koronarajoituksista johtuen palveluissamme 
on hieman muutoksia ja pajalla ei ole ihan 
joka päivä väkeä, suurella todennäköisyydellä 
olemme paikalla arkisin 8-12 välisenä aikana. 
Kannattaa ottaa yhteyttä ennen tuloa! Kulje-
tuspalvelua emme voi tarjota, koska meillä ei 
ole siihen soveltuvaa kalustoa tällä hetkellä.
Meille on tulossa myös lähiaikoina Face-
book-sivut, mutta tiedotamme siitä myöhem-
min.

Ota yhteyttä meihin:
Satu Jyrkkä (puh.  040 5111 896, sähköposti: 
satu.jyrkka@kpspy.fi)
Satu Laasasenaho (puh. 040 5744 595, sähkö-
posti: satu.laasasenaho@kpspy.fi)



VETELIN TAIDEKARTANOLLA tapahtuu
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 valokuva-keskuksissa kuin Vetelin Taidekartanolla.

Lisätietoa: www.veteli.fi   https://www.facebook.com/vetelinkunta   https://www.f acebook.com/Vetelin-Taidekartano 

Valokuvanäyttely LUONTO 365 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 kuva ajia yhdistää vahva luonto-
suhde, 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. Ku-
vien yhteyteen Maila on kirjoittanut runot jokaisesta teoksesta. 

Toinen metsään keskittyvä näyttely on Metsän muisti. Esa Kallio on useiden vuosien ajan kuvannut kotiseu-
dullaan 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 installaa-
tioita, 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 osoitta-
vat, miten luonto ottaa takaisin omansa ja tilan, jonka se kerran on ihmiselle menettänyt. Ismo on kuvan-
nut Kokkolan lisäksi Kittilässä. 

Anu Juuri asuu Hausjärvellä Salpausselän harjulla kaukana vedestä, joka on kuitenkin Anulle tärkeä ele-
mentti – erityisesti veden liike ja ääni kiehtovat Anua. Musikaalisen Anun vesi-elementtiin keskittyvän näyt-
telyn 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 kaik-
kina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Se, missä joku näkee hylätyn seudun tai turpeennostopaikan, toisel-
le 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.

VALOKUVANÄYTTELY LUONTO 365
15.6. – 31.7.2021, Vetelin Taidekartano

Irlannin kansallisessa valokuva-
keskuksessa 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.

Kylä sydämessä.

LA 3.7. KLO 10-14
KIRKKOTANHUA 1 

 

VETELIN
KESÄMARKKINAT ja 

 LIIKEKESKUS
PASSELIN AVAJAISET 

 

 

OHJELMASSA:
Lapsille pomppulinna
klo 10  Tervehdyspuhe Petri Saari
klo 10.30 Sirkuskoulu Kuu
klo 11 Markkinahölkkä (Liikuntakeskus)
klo 12.30 Karkkitykki
klo 13  Liikekeskuksen vihkiäiset

TERVETULOA!

MARKKINAMYYJIÄ, 

 YRITYKSIÄ JA 

YHDISTYKSIÄ!

Taidekartanolla
 Luonto 365 

valokuvanäyttely.
Avoinna la klo 12-16.

Vapaa pääsy!
Lisätietoja:

facebook.com/Vetelin-
Taidekartano

seuraa ilmoittelua 
facebook.com/Vetelin-kesämarkkinat

Sirkuspaja
 klo 11-12.30

Markkinamyyjät 2021
Hunaja-Aappo: Hunajatuotteet
Luonteva: Luonnonkosmetiikkaa, farkkulegginsejä
Arituu: Kotimaiset työ- ja terveysjalkineet
Satuvintti: Hauskat teksti T-paidat
OH-palvelut: Lettukahvila
Nahkapaja: Vyöt, lompakot, laukut
Rantupirtti: Käsitöitä
Kyösti Kinnunen: peruna, marjat
Vetelin kunta
Vetelin lukio
Matto-Koskinen: Mattoja
Vaateliike Singi: Vaatteita
Kauhavan pulla ja leipä: Leipomotuotteet
Candy Dreams: Metrilakua, hattaraa
Rina Desing: Nahkatuotteita
Sarin kivikoru: kivikoruja
Eila Desing: Hopea- ja teräskoruja
Juha Pekkala: Metrilakua
Taitava Desing: Sisustustuotteet
Kuopion Perinnetuote: Kalakukot
Erkki Elo: Paju- ja pärekorit
Homcare: Swipe puhdistustuotteet
NuttuNurin: Lastenvaatteet
Linly Sutatip: Thai-ruokaa
Kiiskilä: Lestijärven muikkua
Kai Järvinen: Pomppulinnat
Mika Vapaavuori: Narunveto, pelit
MamaGo: Lastenvaatteet
Koivulehdon Hunaja: Hunajatuotteet, DT-voiteet
Lihajaloste Korpela: Lihatuotteet
Pallo-Pete: Foliopallot
Leena Tulisalo: koristekivet, betonityöt
Jouko Aumanen: Puiset käsityöt
Seppo Liimatainen: Perinteiset markkinatuotteet
Liisa Henttinen: Naisten vaatteita
Leponiemen maatila: Lihatuottet
Soile Söderling: Kaislatuotteet
Vetelin VPK: Kalustoesittely
Raimo Ojanperä: Tyrni- ja ruusunmarjatuotteet.
Pieni Nurkkapuoti: Vaatteita, koruja, laukkuja, 
luonnonkosmetiikkaa ja lahjatavaroita
Sirkuskoulu Kuu: Sirkuspaja

Sirkustyöpaja

3.7.2021 Vetelin Kesä-
markkinoilla 
klo 11.00-12.30

Sirkustyöpajassa 
tutustumme erilaisiin 
sirkusvälineisiin ja 
lajeihin esimerkiksi 
jongleeraukseen, tasa-
painoiluun, akrobati-
aan ja hulavanteisiin. 
Työpajassa pääset itse 
testaamaan miten 
lautanen pyörii, kuinka 
tasapainoillaan pallon 
päällä tai onnistuu-
ko yksipyöräisellä 
ajo. Työpajaan voit 
osallistua vaikka koko 
perheen  kanssa!
Vapaa pääsy!


