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VETELIN KUNTA  vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100 
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!



Nuorten kesätyötuki 2021
Tukea myönnetään pe 24.9.2021 klo 15.00 mennessä saapuneille hakemuksille. 
Hakemus ja lisätietoa https://veteli.fi/ajankohtaista/nuorten-kesatyotuki/
 
Tarjouspyyntö 
Vetelin kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia maa-aineksista sekä työkonepalveluista. 
Tarjousasiakirjat löytyvät Vetelin kunnan kotisivuilta https://veteli.fi/asuminen-ja-ymparisto/tarjouspyynnot/

Kaustisen seutukunta tiedottaa
Kaustisen seutukunta kehittää yhteis-
tä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. 
Olemme kuntien yhteistyömalli, kehit-
tämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista 
yhteistyöverkostoa.

Yrittäjä -kustannustuesta neljäs haku-
kierros! 
Haettavissa olevan kustannustuen tuki-
kausi on 1.3.2020–31.5.2021.  
Tuen hakuaika alkaa 17.8.2021 klo 09.00 
ja päättyy 30.9.2021 klo 16.15
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, 
joiden 
1.  Liikevaihto on covid19-pandemiasta 
johtuen pudonnut yli 30 % vertailukau-
teen nähden  
2. Yrityksellä on tukikaudella hyväksyt-
täviä kustannuksia eli palkkakuluja ja/
tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, 
joita on vaikea sopeuttaa, vähintään 
2000 euroa.  
HUOM!  
- Tukea maksetaan vähintään 2000 eu-
roa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennal-
lisesti jäänyt alle kyseisen summan.  
- Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt 
ja yhdistykset voivat saada kustannus-
tukea. Kustannustukea myönnetään 
vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen 
toimintaan.
- Myös yksinyrittäjät voivat hakea kus-
tannustukea.
Lisätietoja tuesta Valtionkonttorin 
www-sivuilta osoitteesta: 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/
yritysten-kustannustuki/

Lisätietoja ja apua tuen hakemiseen saat 
myös Kaustisen seutukunnasta: 

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 
2154, erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 
3538, jarmo.finnila@kaustisenseutukun-
ta.fi  

Yhdessä uuteen harrastukseen? Kyy-
tiin2-hanke auttaa alkuun
Harrastuksiin kulkeminen on usein kal-
liimpaa kuin itse harrastus. Kuljettami-
seen kuluu aikaa ja rahaa, liikenteen ym-
päristövaikutuksia unohtamatta. Tutustu 
Kulukuri.comin harrastuskyydit-osioon, 
ja mieti voisiko sinunkin harrastuksiisi 
kulkea yhdessä? 
Lisätietoja: Tomas Luoma, p. 040 142 
4257, tomas.luoma@kaustisenseutukun-
ta.fi

Huippunopea valokuituyhteys myös 
sinulle?
Kuitua kylille-hankkeen avulla pyritään 
tuomaan valokuitua niillekin alueille, 
joilla sitä ei vielä ole saatavilla. Hanke 
kohdistuu Kaustisen seutukunnan kunti-
en, Perhon sekä entisen Ullavan kunnan 
alueelle.
Tavoitteena on kattavat tietoliikenneyh-
teydet, jotka eivät jätä katvealueita ja 
takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet 
hyödyntää tarjolla olevia palveluita. 
Tämä lisää alueen kiinnostavuutta 
asumisen, työnteon ja yrittäjyyden 
ympäristönä sekä mahdollistaa myös 
monipaikkaisuuden, etätyön tekemisen 
ja kouluttautumisen. 
Käy vastaamassa valokuitukyselyyn 
osoitteessa www.kuituakylille.fi ja 
mahdollistetaan huippunopea valokui-
tuyhteys myös sinulle!
Lisätietoja: Santtu Lehto p. 040 195 6333, 
santtu.lehto@kaustisenseutukunta

Elämä Solmussa? Aukaistaan solmut 
yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hank-
keessa saat tukea ja turvaa elämän- ja 
arjenhallintaan. Tuemme elämän solmu-
kohdissa, ja autamme pääsemään eteen-
päin elämässä. MUKAAN voivat tulla 
16–64 -vuotiaat työelämän ulkopuolelle 
ajautuneet, syrjäytymisvaarassa olevat 
tukea tarvitsevat, heikossa työmarkki-
na-asemassa olevat tai elämänhallinta-
haasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta 
kaipaavat henkilöt.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun vah-
vuuksiisi, ja tuemme yhdessä mietittyjen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelut 
tuodaan tarvittaessa osallistujan kotiin 
saakka. Hankkeessa on myös ryhmä-
toimintaa, jonka sisältöä suunnitellaan 
osallistujien tarpeet ja tavoitteet huomi-
oiden yhdessä osallistujien kanssa.

Mukaan-ryhmät kokoontuvat kaikis-
sa seutukunnan kunnissa joka toinen 
viikko.
Mukaan Vetelissä: maanantaisin klo 9.00 
- 11.00 Mäntyristillä.

Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan 
tai Mauriin! 

Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana.
siermala@kaustisenseutukunta.fi
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri.
uusitalo@kaustisenseutukunta.fi



KASEKA
www.kaseka.fi
ELÄINTENPITÄJÄ- JA PITOPAIKKARE-
KISTERIN ASIOINTIPALVELU JULKAIS-
TAAN 23.8.2021

Ruokavirasto avaa Eläintenpitäjä- ja 
pitopaikkarekisterin sähköisen asioin-
tipalvelun uudelleen käyttöön maa-
nantaina 23.8.2021. Sovelluksen avulla 
toimijat pystyvät itse tekemään ilmoituk-
set pitopaikoista, eläintenpidosta sekä 
haaskapaikoista, tarkastelemaan aiempia 
ilmoituksiaan sekä tekemään niihin 
tarvittaessa muutoksia.
Ruokavirasto kannustaa toimijoita 
kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan 
omien tietojensa ajantasaisuuden. 
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset 
neuvovat palvelun käyttöön ja ilmoitus-
ten tekoon liittyvissä kysymyksissä.

HYÖDYNNÄ NEUVO2020-PALVELUA
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien vilje-
lijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta 
vain alv:n osuuden. Tuetun neuvonnan 
enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 € 
vuosina 2015 – 2022.

Voit valita itselle sopivan neuvojan neu-
vojarekisteristä (www.ruokavirasto.fi -> 
viljelijät ->
tuet ja rahoitus -> maatilojen neuvon-
ta) ja sopia neuvontakäynnin hänen 
kanssaan.
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista 
osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläi-
met, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä 
maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailu-
kyvyn parantaminen.

MAATALOUDEN INVESTOINTITUET 
(www.ruokavirasto.fi)
Maatalouden investointitukia voi hakea 
jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan 
tukijaksoittain (hakuaika), tänä vuonna 
viimeinen hakuaika on 16.8.–15.10. 

Investointitukea voi hakea sähköisesti 
Hyrrä-palvelussa  osoitteessa  www.
mavi.fi/hyrra .
Älä aloita rakentamisinvestointia tai 
muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita 
sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, 
tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen 
kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätök-
sen!  Ennen päätöstä tehdyt hankinnat 
eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa  Heikki  Rautio antaa 
lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-kes-
kus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 
500. 

TUKIVUOSIKALENTERI
Teille on lähetetty perinteisen postin 
(lähetetty 13.8.2021) kautta tukivuosi 
2021-2022 niminen kalenteri. Laittakaa 
kalenteri talteen. 

Tukivuosi 2021-2022 -kalenteriin on 
koottu hakemusten, ehtojen ja maksa-
tusten tärkeitä päivämääriä. Kalenterista 
löytyvät myös tärkeimmät tukiehtoihin 
liittyvät asiat. Lähteenä on käytetty 
kevään 2021 tietoja. Lisäksi QR-koodit 
opastavat suoraan sivuille, joilta voit 
lukea ehtoja tarkemmin. Tukiehtoja 
kannattaa aina välillä kerrata ja tarkistaa. 
Tärkeitä päivämääriä ja hälytyksiä voi nyt 
myös ladata mobiilipuhelimen Goo-
gle-kalenteriin. Ohjeistus siihen löytyy 
kalenterin sivulta 2.

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. 
Painetussa kalenterissa ja sähköisessä 
kalenterissa oleva materiaali on laadittu 
informatiivisessa tarkoituksessa, eikä 
niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu 
oikeudelliseksi ohjeeksi. Kalenterissa 
oleva aineisto esitetään sellaisena kuin 
se on ollut toukokuussa 2021. Tiedon 
oikeellisuus ja ajankohtaisuus on syytä 
tarkistaa www.ruokavirasto.fi/hakuopas 
-sivuilta, ja muiden tukien oppaat löydät 
osoitteesta www.ruokavirasto.fi/vilje-
lijaoppaat. Aina kannattaa myös kysyä 
kunnan maaseutuviranomaiselta.
Voitte myös käyttää sähköisestä kalente-
ria. Siinä on muistutuksia tukivuosikalen-
terissa olevista tärkeistä päivämääristä, 
jotka siis saa liitettyä omaan sähköiseen 
kalenteriin. 

Täällä on ohjeet sähköisen kalenterin 
käyttöönottoon ja latauslinkit, ja sieltä 
myös löytyy kalenteri pdf-muodossa: 
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tuki-
vuosikalenteri   

SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

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/
VetelinKunnankirjasto/ 
Instagram: https://www.instagram.com/
vetelinkirjasto/

AUKIOLOAJAT 31.8. asti: ma, ti, to 12-18, 
ke ja pe 12-16
1.9.-31.5.: ma-to 13-19 ja pe 12-16, lisäksi 
kirjasto on avoinna syyskaudella kerran 
kuussa sunnuntaisin klo 12-15 seuraa-
vasti: 12.9., 10.10., 7.11. ja 12.12.

SATUTUOKIOT: Sadut ja tarinat kutsuvat 
jälleen lapsia satumatolle kirjastoon joka 
toinen torstai klo 10.00 alkaen seuraa-
vasti: 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,18.11., 
2.12. ja 16.12. Satutuokion kesto on noin 
puoli tuntia ja mukaan voivat tulla kai-
kenikäiset lapset. Satuhetken jälkeen on 
kiva etsiä hyllyistä lukemista kotiin vietä-
väksi. Tulethan mukaan vain terveenä ja 
aikuiselle suosittelemme maskia.

TULOSSA: Seutukunnallisen piirustus-
kilpailun satoa esillä kirjastossa 1.10. 
alkaen. 

POISTOKIRJAPÖYDÄT ovat nyt katettu 
kirjaston aulaan uusin poistoin. Tervetu-
loa penkomaan ja tekemään löytöjä!

KIRJAKASSIPALVELU: Jos tarvitset luke-
mista tai kuuntelemista, mutta et halua 
itse tulla kirjastoon valitsemaan aineis-
toa, niin muistathan, että kirjakassipal-
velumme toimii edelleen. Ota yhteyttä 
kirjastoon, niin kokoamme kirjakassin 
sinulle valmiiksi ja sovimme noudosta. 
Kirjakassipyynnön voit tehdä puhelimit-
se (050-5790171), sähköpostitse (veteli.
kunnankirjasto@veteli.fi) tai varaamalla 
aineistoa verkkokirjaston kautta (eepos.
finna.fi). 
KANSALAISOPISTON LUKUPIIRI ko-
koontuu Vetelin kirjastossa joka kolmas 
tiistai klo 18.00. Tule tutustumaan piiriin, 
vaikka kokeeksi!  Jos omalta tuntuu, niin 
ilmoittaudu kansalaisopiston piiriin. 
Syksyn ohjelma on seuraava:                
31.8. Ritva Hellsten: Raija (Sisaren kuvaus 
Raija Siekkisen unelmista loppuun 
saakka)    
21.9. Trevor Noah: Laiton lapsi (Eteläafrik-
kalaisen koomikon uskomaton elämä-
kerta rotuerottelun kiemuroista)
12.10. Anna Soudakova: Mitä männyt nä-
kevät (Jurin matka Leningrarista, Stalinin 
vainoista Turkuun)
2.11. Tommy Orange: Ei enää mitään 
(Kun intiaani  kirjoittaa intiaaneista, tari-
na on enemmän kuin tosi)                                                                         
 23.11. Antti Tuuri: Levoton mieli (Tai-
teilijaromaani Arvid Bromsin elämän 
kiemuroista) 
14.12. Diane Setterfield: Kolmastoista 



LIIKUNTAKESKUKSEN AUKIOLOAJAT:
Ma 6:30-9:00, 15:00-20:30 (allasosasto 
suljetaan klo 8:30 ja 19:45)
Ti 15:00-20:30 (allasosasto suljetaan klo 
20:00)
Ke 6:30-9:00, 15:00-20:30 (allasosasto 
suljetaan klo 8:30 ja 20:00)
To 15:00-20:30 (allasosasto suljetaan klo 
19:45)
Pe-La Suljettu
Su 10:00-13:00

VESIJUMPAT
Maanantai- ja torstai-iltojen Yleiset 
vesijumpat alkoivat 16.8. Jumpille ei ole 
ennakkoilmoittautumista tai rajoituksia. 
Tulethan kuitenkin paikalle tervee-
nä.  Muista vesijumpista tiedotamme 
aikataulujen varmistuessa kotisivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa sekä seuraavassa 
kuntatiedotteessa.
Yleinen vesijumppa maanantaisin ja 
torstaisin klo 20:00-20:45

MUUTA TIEDOTETTAVAA
Liikuntakeskuksen ilmastointiremontin 
vuoksi saunat eivät ole käytössä toistai-
seksi.
Liikuntakeskuksen ison salin lattia 
lakataan elokuun aikana, joten sali ei ole 
käytössä toistaiseksi.
Tilannemuutoksista tiedotetaan, kun re-
montit valmistuvat. Lisätietoja voi kysyä 
liikuntakeskuksesta 
puh. 050-5790175 kahvio, 050-5790176 
uimahalli tai sähköpostilla vetlii@veteli.fi

KYSELY KUNTALAISILLE
Vapaa-aikasihteeri kuulee kuntalaisia: 
mitä uusia liikuntaharrasteita, liikunta-
mahdollisuuksia, tapahtumia/ kampan-
joita toivoisit kuntaan? ryhmäliikunnat, 
liikuntapaikat ja mitä toiveita kuntosalin 
välineistöä koskien? 

Laita rohkeasti toiveita ja ajatuksia 
sähköpostilla vapaa-aikasihteerille 3.10. 
mennessä osoitteeseen pinja.saarinen@
veteli.fi 

KAMPANJAT
Kävely-, pyöräily- ja hiihtokampanjoiden 
järjestelyihin tulee muutoksia. Tästä tie-
dotetaan syksyn aikana myöhemmin. 
Veteli-Evijärvi -pyöräilymaaottelu 2021 
käynnistyy perinteiseen tapaan 28.9. ja 
päättyy 5.9.
Lisätietoja saat vapaa-aikasihteeriltä 
pinja.saarinen@veteli.fi

RYHMÄLIIKUNTATUNNIT LIIKUNTATA-
LOLLA
Ryhmäliikuntatunnit alkavat viikolla 36 
(pl. erikseen ilmoitetut poikkeukset) 

SPIN TUNNIT:
- Aloittelijoiden spinnitunti näyttämöllä 
maanantaisin klo 17.30-18.15 (sis. 10min 
tunnin alussa pyörän valmistelun, 30min 
treeni, 5min pyörän puhdistaminen). 
Hinta 5€ / kerta, maksu liikuntatalon 
kahvion kassalle tunnille tultaessa. 
- Kokeneiden spinnitunnit näyttämöllä 
maanantaisin klo 18.15-19.15 ja keski-
viikkoisin klo 17.30-18.30 
(sis. tunnin alussa 10min pyörän val-
mistelun, 45min treeni, 5min pyörän 
puhdistamisen). 

Hinta 6€ / kerta, maksu liikuntatalon 
kahvion kassalle tunnille tultaessa. 
Kokeneiden Spinniin voi ostaa myös 
passin: 10x passi 55€, 5x passi 27,50€
Spin tunneille mahtuu 10 polkijaa. 
Tunnille tulee ilmoittautua etukäteen 
kahvion kassalle puh. 050-5790175. 
Ohjaajana Jenny Granqvist. 
Lisätietoja Spin-tunneista ja käytännöis-
tä saat sähköpostilla pinja.saarinen@
veteli.fi tai puh. 050-5790 173

MUUT RYHMÄLIIKUNTATUNNIT:
- Tanssillinen jumppa näyttämöllä 
tiistaisin klo 17.45-18.45. Tunti pidetään 
parittomina viikkoina eli ensimmäinen 
kerta on 14.9. Hinta 5€ / kerta, makse-
taan liikuntatalon kahvioon jumpalle 
tullessa. 
Ei ennakkoilmoittautumista.
Aikuisille/nuorille aikuisille suunnattu 
tunti, jonka aikana jumpataan tanssillisin 
askelin eri kappaleisiin ja tyylilajeihin. 
Vauhdikas tunti, joka pitää sisällään 
myös hyppyjä. Jokainen osallistuja tekee 
oman kuntonsa ja osaamisensa mukaan, 
tärkeintä on pitää hauskaa ja nauttia. 
Samoja kappaleita ja sarjoja tehdään 
useamman kerran, joten mukaan pääset 
varmasti.

kertomus (Kirjallinen englantilainen jänni-
tys-kartanoromaani)
Ohjelma löytyy  myös Kasen tapah-
tumat-palstalta ja Vetelin kirjaston 
kotisivulta. Kirjat hoituvat kirjastojen 
kimppakuljetuksilla joko Eepos-kimpasta 
(Veteli) tai Anders-kimpasta (Kaustinen).                                                                                                                  
Vetäjänä Kanerva Peltoniemi puh. 045 
6510468  kanerva.peltoniemi@gmail.com

”Lukeminen on unelmointia silmät auki ”

Ohjaajana Irina Peltoniemi, lisäkyselyt 
irina.peltoniemi@veteli.fi tai uimahalli 
050-5790176

- Terveysliikuntajumppa isossa salissa 
maanantaisin 10.30-11.30. Ei ilmoittautu-
mista. Hinta 30€ / syyskausi, maksetaan 
ohjaajalle paikan päällä. 
Tervetuloa mukaan kohentamaan 
liikkuvuutta, tasapainoa, lihaskuntoa ja 
yleiskuntoa! Lisätietoja Lauralta fysiote-
rapiasta, puh 040 7084501

OHJATUT KUNTOSALIRYHMÄT SEKÄ 
OMATOIMINEN KUNTOSALI:

- Ladyfit kuntosalilla kaiken ikäisille. 
Maanantaisin klo 18.00-19.00. Ohjaajana 
Paula Koski. Hinta: kuntosalimaksu + 
kausimaksu 25€. Kausi alkaa viikolla 36. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

-Eläkeläisten kuntosali keskiviikkoisin klo 
8.30-9.30 ja 10.00-11.00. Hinta kuntosali-
maksu. Kausi alkaa viikolla 36. Ei ennak-
koilmoittautumista.
Lisätietoja em. tunneista saat ohjaajalta 
puh. 040-5185443

-60+ kuntosali tiistaisin klo 8.30-9.30. 
Hinta kuntosalimaksu. Kausi alkaa 
viikolla 36. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Ohjaajana Tanja Rannila.  

-60+ omatoiminen kuntosali torstaisin 
klo 9.00-10.00. Hinta kuntosalimaksu. 
Kausi alkaa viikolla 36.

Lisätietoja 60+ kuntosaleista saat sähkö-
postilla pinja.saarinen@veteli.fi

SHOWTANSSI RYHMÄT:
Ryhmät kokoontuvat liikuntatalon näyt-
tämöllä. Kausi alkaa viikolla 36 ellei tule 
muutoksia. 
Tunnit ovat maksuttomia.
-Codeliat  (0-1.luokkalaiset) torstaisin klo 
16.30-17.30. Ohjaajana Selina Puusaari
-Liljat (2-4.lk) Maanantaisin klo 15.00-
16.00. Ohjaajana Oona Anttila
-Daaliat (5-7.luokkalaiset) Tiistaisin klo 
15.30-16.30. Ohjaajina Vilma Klemola ja 
Elli Siirilä
-Estellet 17.9. alkaen (8-9.lk ja sitä 
vanhemmat nuoret) perjantaisin 15.45-
16.45. Ohjaajina Salla Valo ja Salla-Maria 
Kuoppala. Tietoa Estellet-ryhmästä voi 
kysyä 
Lisätietoja ryhmistä ja osallistumisesta 
voit kysyä sähköpostilla pinja.saarinen@
veteli.fi



Hauskaa ja hikistä humppa-
jumppaa lavatansseista tutuilla 
askelilla

Korona on kurittanut yhteisiä 
kokoontumisia jo toista vuotta. 
Nyt suurin osa on saanut kaksi 
rokotetta, mikä antaa ainakin 
osittaisen suojan. 

Aloitamme totutut piirit kuten: 
- boccia (ma 30.9. ja to 2.9.)
- tikkauskerho (16.8.) 
- senioritanssi (ti 21.9. klo 19) 
- Kosken Paulan ohjaamat puntti-
salijumpat klo 8.30 ja 10.00 (1.9.). 
- Vesijumpat jatkuvat myös. 

Uutena harrastusmahdollisuutena 
tiistaina 7.9. klo 18 alkaa yhdek-
sän kertaa kokoontuva lavatanssi-
jumppa, jossa jumpataan tutuilla 
tanssiaskelilla. Tässä tanssissa ei 
tarvita paria. Aloitetaan jumpat 
Pulkkisen nuorisoseuran talolla, 
Haukilahdentie 144. Seuraavat 
kolme kertaa ollaan Patanan kou-
lulla, syyslomaviikolla on tauko ja 
viikolla 43 jumpataan joko Pata-
nassa tai keskustassa. Ohjaajaksi 
saatiin Maarit Peltoniemi. Kurssi 
on maksuton yhdistyksen jäse-
nille. Jäseneksi voi liittyä paikan 
päällä, jäsenmaksu 2021 on 12 
euroa. Mukaan humppajump-
paan saavat tulla myös rokotetut 
ei-jäsenet viiden (5) euron ker-
tamaksulla. Tervetuloa naiset ja 
miehet jumppaamaan tanssiask-
elilla!

Koululaisten sirkustunnit - 
Sirkuskoulu Kuu
Keskiviikkoisin
Tunkkari klo 14-15, Tunkkarin koulu
Keskuskoulu klo 15.20-16.20, Urheilutalo

Koululaisten sirkustunnit sisältävät leik-
kejä ja alkulämmittelyjä, akrobatiahar-
joitteita sekä joka tunti vaihtuvia eri 
sirkuslajiin tai -välineeseen tutustumista. 
Tunneilla pääsee harjoittelemaan mm. 
tasapainoiluvälineitä kuten rolabolaa, 
tasapainopalloa ja yksipyöräistä. Tutuiksi 
tulevat hulavanteet ja eri jongleerausvä-
lineet kuten pallot, flowersticksit, huivit, 
renkaat ja lautaset.

Tunnit alkavat 25.8.2021 ja loppuvat 
8.12.2021. Syyslomaviikolla ei pidetä 
tunteja.

Ryhmään otetaan 15 osallistujaa. Ilmoit-
tautuessasi ryhmään kirjoita lisätie-
dot-kohtaan ryhmä, johon ilmoittaudut. 
Kerhot ovat ilmaisia.
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta 
www.sirkuskoulukuu.fi/ilmoittautumi-
nen.

Yhteistyössä Vetelin sivistystoimi ja 
Vetelin 4H

HAEMME KERHONOHJAAJIA!  
Onko sinulla kiinnostusta ohjata harras-
tustoimintaa alakouluikäisille lapsille? 
Harrastatko esim. jotain urheilulajia tai 
oletko kiinnostunut vaikkapa maalaa-
misesta, pelaamisesta tai leipomisesta 
ja haluat jakaa tietotaitoasi muille? 
Haemme sekä syys- että kevätkaudelle 
väh. 13-vuotiaita nuoria kerhonohjaa-
jiksi. Työhön kuuluu kerhon ohjaamisen 
lisäksi kerhokertojen suunnittelu. Kerhot 
pidetään koulujen jälkeen iltapäivisin. 
Jos kiinnostuit ja olet halukas ohjaamaan 
jotain kerhoa, ota yhteyttä Vetelin 4H:n 
numeroon 040 747 2347. 

NUORISOTILAT:
Nuorisotilojen avaamisesta tiedotetaan 
myöhemmin.

SYKSYN KERHOTOIMINTA

Syyskuussa alkaa taas 4H:n kerhotoi-
minta! Tänäkin vuonna on tarjolla useita 
erilaisia kerhoja monenlaisilla teemoilla. 
Lisätietoa kerhoista puh. 040 747 2347. 

- Tunkkarin yleiskerho maanantaisin klo 
17-18 Tunkkarin koululla 6.9. alkaen. 
Ohjaajana Milla Kankaanranta. 

- Keskustan yleiskerho tiistaisin klo 17-18 
Vetelin nuorisotiloissa 7.9. alkaen. Oh-
jaajana Leila Aho, haetaan myös nuorta 
toiseksi ohjaajaksi! 

- Koululaisten sirkuskerhot 25.8. alkaen 
keskiviikkoisin Tunkkarin koululla klo 
14-15 ja Vetelin Urheilutalolla klo 15.20-
16.20. Ilmoittautuminen ja lisätietoa 
osoitteessa www.sirkuskoulukuu.fi. 
Ohjaajana Elina Holopainen. 

- Patanan liikuntakerho torstaisin klo 17-
18 Ylipään koululla 2.9. alkaen. Ohjaajina 
Saana Lahti ja Aili Huusko. 

- Eläinkerho lauantaisin klo 12-13 
Polsossa (Isosaarentie 108) 11.9. alkaen. 
Ohjaajana Roosa Lempiälä. 

- Airsoft-kerho syyskuusta alkaen perjan-
taisin klo 16.30-18 Meriläisen montulla, 
Halsualla. Yhteistyössä Halsuan 4H:n 
kanssa. 

- Eräkerho vaihtelevin ajankohdin. 

Seuraa Vetelin 4H:n ilmoittelua koti-
sivuillamme sekä sosiaalisessa medi-
assa saadaksesi lisätietoa kerhoista ja 
niiden ajankohdista!

Puolukan osto alkaa!

4H-yhdistykset ostavat jälleen 
tänä vuonna kypsää ja puhdista-
matonta puolukkaa päivän hin-
taan! Puolukan osto alkaa Vete-
lissä 30.8. Marja-asema sijaitsee 
osoitteessa Puukalliontie 7.
Aukioloajat:
Maanantaisin klo 17-19
Torstaisin klo 9-11

Lisätietoja marjojen ostosta Vete-
lin 4H:n numerosta 040 747 2347.



La 11.9. klo 14-20 Sytytä Rukouk-
sen tuli -tapahtuma Leirikeskus 
Majakalla, Vetelintie 191, 69510 
HALSUA. Tervetuloa!

Hansa-kävely

Lähde lauantaina Juhlakävelylle
Hansa-kävely 25.9 klo 9.00 järjes-
tetään kymmenennen (10) kerran.
Lähtöpaikka on Isonkylän koulu 
ja reitti on kiertää Vetelin, Kruu-
nupyyn, Evijärven ja Lappajärven 
kuntien alueella pääosin viljelys-
teitä ja metsäautoteitä.
Matkaa kertyy noin 27 kilometriä.
Osanottajia kävelyssä on ollut 
kolmisenkymmentä, osa on ollut 
matkassa polkupyörällä ja tänäkin 
vuonna pyöräilijöille on tiedossa 
jonkun
verran kävelijöitä pidempi lenkki.
Kävelyn puolimatkan tienoilla on 
kahvitauko, jossa on myös arvon-
taa.
Tauon jälkeen mennään sitten 
jokainen omaan tahtiin.
Matkaan on syytä varata aikaa 
vähintään viisi tuntia. Sauvat on 
hyvä lisävaruste, myös juomaa ja 
välipalaa kannattaa olla mukana 
omastakin takaa, vaikka Vetelin 
kunnan tarjoilut puolimatkan 
tauolla varmasti loppumatkalle 
riittävät.
Jos matka tuntuu pitkältä, voi läh-
töpaikalle palata Evijärventietä
pitkin, jolloin kilometrejä kertyy 
vajaa 20.
Hansa-kävelyssä ei ole osallistu-
mismaksua eikä ennakkoilmoit-
tautumista.
Kävelyyn liittyvistä asioista kysyä 
voi Leo Saarelta 0407769225 tai 
sähköpostilla leo.saari(at)kase.fi.

Piirin ulkoilu- ja liikuntapäivä 
Kokkolan Köykärinmäellä tiistaina 
31.8. klo 11
EL Kokkola yhdistys ja EL K-P:n pii-
ri kutsuvat liikuntapäivään, jossa 
voi tutustua eri lajeihin kuten 
o kävelyjalkapallo
o frisbeegolf
o sauvakävely 
o geokätkeily
o lisäksi järjestetään kuntotesti 
o ym. ym.
Luvassa on keittoruokailua (10 €), 
viihdemusiikkia ja yhteislaulua 
sekä arvontaa. Kokkolan 
yhdistys pitää myös buffettia, jos-
ta voi päivän mittaan ostaa mm. 
kahvia ja pullaa.
Ilmoittautumiset sihteerille teks-
tiviestinä puh. 040 5684 768 tai 
sähköpostilla klemolamarjatta@
gmail.com viimeistään 27.8. Sovi-
taan kyydeistä sitten, kun osallis-
tujamäärä on tiedossa.

Vetelin Joulu 2021-lehden 
valmistelutyö on jo hyvässä 
vauhdissa!
Viime vuoden lehti sai hyvän vas-
taanoton ja haluammekin jälleen 
kiittää lehden vastaanottaneita, 
juttujen tekijöitä sekä lehdessä 
ilmoittaneita yrityksiä. Kiitos teille!
Otamme mielellämme vastaan 
aineistoa tulevaan lehteen. Eri-
tyisesti toivoisimme, että kylillä 
innostuttaisiin jutun tekoon. 
Nuorisoseurat, kyläyhdistykset, 
talkooporukat, historioitsijat, fu-
turistit... tarttukaa kynään. Veteli 
on täynnä elämää ja me haluam-
me tallentaa sen kansien väliin. 
Joululehden juttujen ei tarvitse 

olla jouluisia, vaan kyseessä on 
katsaus veteliläisten elämään, niin 
tähän päivään kuin menneeseen 
ja tulevaankin.
Teksti tulee olla word-muodossa 
(ei siis PDF!), kuvat juttuun tu-
lee lähettää erikseen, ei tekstin 
seassa. Lähetä juttusi mukana 
kirjoittajan nimi, kuva/kuvat 
muokkaamattomina JPEG-muo-
dossa, mahdollisten kuvatekstien 
kera sekä kuvaajan nimi. Lähetä 
jutut viimeistään 15.09. mennessä 
osoitteeseen: vetelinjoulu@gmail.
com.  Pidätämme oikeuden muo-
kata, lyhentää tai olla julkaisemat-
ta juttuja. Lehden toimittaja Lions 
Club Veteli käyttää lehden tulot 
lyhentämättömänä paikalliseen 
hyväntekeväisyystyöhön.
Yhteyttä voi ottaa: vetelinjoulu@
gmail.com. Lämmin kiitos jo etu-
käteen avustasi! 
Yhteistyöterveisin
 Vetelin Joulun toimituskunta

Kokouskutsu
Vetelin Haapajärven pengerrys-
yhteisön 1. Varsinainen kokous 
Räyringin tanssilavalla torstaina 
2.9.2021 klo 18. Sääntömääräiset 
asiat, Ely keskuksen tilannekatsa-
us, vesitalousasiantuntija Marko 
Aalto. Toimitsijat

Massisolationprojectfi -valokuvanäyttely 
Taidekartanolla 11.8.-12.9.2021

VAPAA PÄÄSY



VETELIN VESI OY:n ASIAKKAAT!
Pyydämme teitä ilmoittamaan vesimittarilukeman  sähköpostilla vesilaitos(at)veteli.fi 
osoitteessa https://veteli.fi/asuminen-ja-ymparisto/vetelin-vesi-
oy/#mittarilukema (tai tällä ilmoituskortilla) 30.9.2021 mennessä.  

Ilmoittaminen ei koske  taloyhtiöiden asukkaita joiden puolesta asian hoitaa isännöitsijä  

NIMI: _______________________________________________________ 
OSOITE: _____________________________________________________

Asukaslukumäärä taloudessa vuoden alussa: _______

Lukeman ilmoitti: _____________________________________________

Puhelin: _________________________________

Kulutuspiste : |_1_|_0_|_0_|___|___ |___|___|___|___|___ |___|___|

OSOITE: _____________________________________________________

pvm:   ___ / ___ 2021

Uusi lukema:  |___|___|___|___|___ |___|___|___|

Mittarinumero: ____________________________ 

Kulutuspiste : |_1_|_0_|_0_|___|___ |___|___|___|___|___ |___|___|

OSOITE: _____________________________________________________

pvm:   ___ / ___ 2021

Uusi lukema:  |___|___|___|___|___ |___|___|___|

Mittarinumero: ____________________________ 

Mikäli teillä on useampi kulutuspiste esim. navetta täydennä jokaisesta oma osio. 

Numero löytyy edellisestä laskusta.

Kulutuspiste : |_1_|_0_|_0_|___|___ |___|___|___|___|___ |___|___|

OSOITE: _____________________________________________________

pvm:   ___ / ___ 2021

Uusi lukema:  |___|___|___|___|___ |___|___|___|

Mittarinumero: ____________________________ 



VASTAUSLÄHETYSTUNNUS 5022006
Vetelin Vesi Oy
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI 

VVAASSTTAAAANNOOTTTTAAJJAA  
MMAAKKSSAAAA  
PPOOSSTTIIMMAAKKSSUUNN

ILMOITA 
VESIMITTARILUKEMA 
30.9.2021 mennessä

Sähköisesti
https://veteli.fi/asuminen-ja-

ymparisto/vetelin-vesi-
oy/#mittarilukema

tai
Vesilaitos(at)veteli.fi 


