
MEIDÄN VETELI      VETELIN KUNTATIEDOTE 9/2021

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

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!

Kutsu
 
Juhlistamme Janne Läspän ja Salla Koskimäen keihäsmenestystä su 3.10.2021  
Vetelin liikuntakeskuksessa yleisellä tilaisuudella klo 14.00 alkaen. Juhlassa on vapaa 
sana sekä mahdollisuus huomioida urheilijoita. Juhlan päätteeksi tarjolla kakkukahvit.  

Vetelin kunta ja KP-V järjestävät tilaisuuden. Tervetuloa!

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lyhyaikaiset-sijaisuudet-sivistystoimessa-384939/



Kaustisen seutukunta tie-
dottaa

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 laskennalli-
sesti 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  

Kaustisen seutukunta selvittää valo-
kuidun laajentamisen mahdollisuuk-
sia.  
 
Kuitua kylille -hankkeessa kootaan kat-

tava tieto alueen tietoliikenneyhteyksien 
laajentamistarpeista sekä valokuituyh-
teyksistä kiinnostuneista asukkaista ja 
yrityksistä.  
KaseNet Oy suunnittelee valokuituver-
kon laajentamista Annankallion, Emän-
täkouluntien ja Heikkiläntien alueilla. 
Liittymän hinta alueilla tulee olemaan 
950€. Rakentamispäätös edellyttää 
kuitenkin riittävän määrän tilaajia, joten 
tilaa kuitu nyt, ja vie sanaa eteenpäin 
naapurustossasi! 
 
Lisätiedot: 
 
Santtu Lehto 
Kaustisen seutukunta  
p. 040 1956 333 
santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi   
 
Marko Muhonen 
KaseNet Oy  
p. 050 3759 444 
marko.muhonen@kasenet.fi 
 

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 seutukun-

nan kunnissa joka toinen viikko. Kahvi-
tarjoilu. 
Mukaan Vetelissä: maanantaisin klo 
11–13.00, Mäntyristi, Koulutie 33

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

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

TIENOO-hankkeen tupailta VETELISSÄ

Aika: 4.11.2021 klo 18.00-20.00 
Paikka: Vetelin kunnan virastotalon val-
tuustosali. Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
Aihe: Yksityisteiden hoitoon ja kunnossa-
pitoon liittyvien avustusten hakeminen, 
lainsäädännön muutokset, turvallisuus, 
tekniset ratkaisut sekä muut ajankohtai-
set asiat.  
Ilmoittautuminen: 26.10.2021 klo 16.00 
mennessä puh. 044 561 21 54 Erkki Laide 
tai erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 
Noudatamme alueellisia suosituksia 
tilaisuuksien järjestämisestä. Tilaisuuteen 
on mahdollista osallistua myös etänä. 
Osallistumislinkin saa osoitteesta: erkki.
laide@kaustisenseutukunta.fi. 
Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuu-
den rahoittaa Traficom yhdessä Vetelin 
kunnan kanssa. Kahvitarjoilun takia 
ilmoittautuminen on toivottavaa.



KASEKA MAASEUTUYKSIKKÖ 
www.kaseka.fi

SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

VETELIN TILUSJÄRJESTELY

20 veteliläistä maatilaa on jättänyt 
Maanmittauslaitokselle tilus-
järjestelytoimitushakemuksen. 
Toimitusta hakeneiden maatilojen 
joukossa on maatiloja jokaiselta 
kylältä. 

Tilusjärjestelytoimituksen selvi-
tystyö käynnistyy Maanmittaus-
laitoksen toimesta syksyn aikana. 
Tilusjärjestely on tehokas keino 
pienentää maatalouden tuotanto-
kustannuksia. Lohkokokoon kas-
vattamisella, matkojen vähentä-
misellä ja lyhentämisellä saadaan 
suurimmat säästöt. Isommilla 
lohkoilla voidaan myös paremmin 
hyödyntää nykyaikaisia koneita.

Jos suhtaudutte tilusjärjestelyyn 
myönteisesti ja teillä on tarvetta 
parantaa omien tilusten rakennet-
ta tai sitten mahdollisesti voisitte 
myydä tiluksia suoraan tiloille 
taikka valtiolle, niin asian voitte 
laittaa vireille maataloustoimis-
tossa. 
Valtio ostaa tilusjärjestelyn käyt-
töön peltoa vaihto- ja lisämaaksi. 
Pelloista valtio maksaa paikka-
kunnan käyvän hinnan. Valtiolle 
myytäessä myyjän verotus on 
merkittävästi pienempi kuin yksi-
tyisten maanomistajien välisissä 
kaupoissa. Normaalisti kiinteis-
tönluovutuksissa myyjä maksaa 
30 % luovutusvoiton veroa 60 
%:n osuudesta myyntihintaa.  Kun 
valtio on ostajana, myyjä maksaa 
30 % veroa ainoastaan 20 %:sta 
myyntihintaa.

Lisätietoja
Jukka Hautamäki  
puh. 050-579 0111
jukka.hautamaki@veteli.fi
Maataloustoimisto Joona-Mikko 
Salo

puh. 050-461 8598
joona-mikko.salo@maanmittaus-
laitos.fi
Maanmittauslaitos

HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PAL-
VELUA

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien 
viljelijöiden käytössä. Maksat neu-
vonnasta vain alv:n osuuden. Tue-
tun neuvonnan enimmäismäärä 
tilaa kohti on 15 000 € vuosina 
2015 – 2022.

Voit valita itselle sopivan neu-
vojan neuvojarekisteristä http://
tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi 
ja sopia neuvontakäynnin hänen 
kanssaan.
Neuvoja hoitaa tarvittavat pape-
riasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seu-
raavista osa-alueista: ympäristö, 
tuotantoeläimet, luomu, kasvin-
suojelu, energia sekä maatilojen 
nykyaikaistaminen ja kilpailuky-
vyn parantaminen.

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 sähköi-
sesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa 
www.ruokavirasto.fi/hyrra.
Älä aloita rakentamisinvestointia 
tai muuta toimenpidettä äläkä 
allekirjoita sopimusta (mm. lopul-
linen luovutuskirja, tilaussopimus 
tai urakkasopimus) ennen kuin 

Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 
Sähköposti: veteli.kunnankirjas-
to@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Eepos-verkkokirjasto: https://
eepos.finna.fi FB: http://www.
facebook.com/VetelinKunnankir-
jasto/ 
Instagram: https://www.insta-
gram.com/vetelinkirjasto/
AUKIOLOAJAT 31.5.2022 asti: ma-
to 13-19 ja pe 12-16, lisäksi kirjas-
to on avoinna syyskaudella kerran 
kuussa sunnuntaisin klo 12-15 
seuraavasti: 10.10., 7.11. ja 12.12.

EEPOKSEN E-AINEISTOKOKOEL-
MA LAAJENTUNUT:
Kesällä 2021 auennut valtakun-
nallinen lasten ja nuorten digiko-
koelma tuo kotimaiset lasten ja 
nuorten ääni- ja e-kirjat kaikkien 
perheiden saataville – omalla 
kirjastokortilla vaikka kotisoh-
valta käsin. Kaikkien kirjastojen 
yhteinen kokoelma takaa, että 
samat kirjat ovat tarjolla kaikkialla 
Suomessa. 
Kokoelma sisältää laadukkaan 
lasten ja nuorten suomen- ja 
ruotsinkielisen e- ja äänikirjalli-
suuden mukaan lukien tietokirjat. 

olet saanut ELY-keskuksesta pää-
töksen!  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. 

    



Kokoelma avataan niin kutsutulla 
peruskokoelmalla, joka muodos-
tuu 95 lasten ja nuorten suomen 
ja ruotsinkielisestä e- ja äänikir-
janimekkeestä. Suomenkielisiin 
nimekkeisiin on 50 yhtäaikaisen 
käyttäjän lisenssi ja ruotsinkie-
lisiin 10 yhtäaikaisen käyttäjän 
lisenssi. 
Kokoelma on päivittyvä, ja siihen 
hankitaan uutta kirjallisuutta 
tarjonnan mukaan. Lisenssejä 
lisätään kysynnän mukaan. Ee-
pos-kirjastoissa lasten ja nuorten 
kokoelma on integroitu osaksi 
omaa paikallista Ellibs e- ja ääni-
kirjakokoelmaamme.
Käyhän tutustumassa laajentu-
neeseen e-aineistokokoelmaam-
me!
https://www.ellibslibrary.com/fi/
collection
SATUTUOKIOT: Sadut ja tarinat 
kutsuvat jälleen lapsia satumatol-
le kirjastoon joka toinen torstai 
klo 10.00 alkaen seuraavasti: 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 
kaikenikäiset lapset. Satuhetken 
jälkeen on kiva etsiä hyllyistä lu-
kemista kotiin vietäväksi. Tulethan 
mukaan vain terveenä ja aikuisel-
le suosittelemme maskia.

NÄYTTELYT: Seutukunnallisen 
piirustuskilpailun satoa esillä kir-
jastossa 1.10. alkaen. Tervetuloa 
tutustumaan!

KIRJAKASSIPALVELU: Jos tarvit-
set lukemista tai kuuntelemista, 
mutta et halua itse tulla kirjastoon 
valitsemaan aineistoa, niin muis-
tathan, että kirjakassipalvelumme 
toimii edelleen. Ota yhteyttä kir-
jastoon, niin kokoamme kirjakas-
sin sinulle valmiiksi ja sovimme 
noudosta. 
Kirjakassipyynnön voit tehdä pu-
helimitse (050-5790171), sähkö-
postitse (veteli.kunnankirjasto@
veteli.fi) tai varaamalla aineistoa 

verkkokirjaston kautta (eepos.
finna.fi). 

SYKSYN UUTUUKSIA HYVIN 
SAATAVILLA:
Uutuustelineemme pullistelevat 
syksyllä ilmestyneistä romaaneis-
ta ja elämäkerroista. Tervetuloa 
tutustumaan ja lainaamaan!

Yhteystiedot
Uimahalli (uinninvalvoja-uima-
opettajat) puh. 050 5790176
Ota yhteys uimahalliin, mikäli ha-
luat tietää seuraavista asioista:
-  Uinti- ja allasvaraukset, uima-
opetus, uinninvalvonta ja vesi-
jumpat

Kahvila Auringonkukka 050 
5790175
Ota yhteys kahvilaan, mikäli 
haluat tietää seuraavista asioista: 
Spinning- ja kuntosaliryhmiin 
ilmoittautuminen, Sulkapallovara-
ukset, Salivaraukset, Lipunmyynti 
(uimahalli, kuntosali, solarium), 
Löytötavarat
Aukioloajat:
Ma 6:30 – 9:00, 15:00 – 20:30 (alla-
sosasto suljetaan 8:30, 19:45)
Ti 15:00 – 20:30 (allasosasto sulje-
taan 20:00)
Ke 6:30 – 9:00, 15:00 – 20:30 
(allasosasto suljetaan 8:30, 20:00) 
HUOM. ke 13.10. uimahalli ja 
kahvio ovat suljettu kokonaan 
klo 11.45-15.30
To 16:00 – 20:30 (allasosasto sulje-
taan 19:45)
Pe – la Suljettu

- Uimahallilla on virtuaalivesi-
jumppanäyttö kaikkien vesiliik-
kujien käytössä! Tarjolla paljon 
erilaisia ja eripituisia jumppia. 

Jumppavälineitä saat uinninval-
vojalta jumppailua tehostamaan. 
Tule rohkeasti kokeilemaan!

- Koululaisten Showtanssiryhmät 
ovat täynnä.
 
- Terveysliikuntajumpan ajankoh-
ta muuttunut. Terveysliikunta-
jumppa
on keskiviikkoisin klo 10.25-11.25 
liikuntakeskuksen isossa salissa. 
Syyskausi 2021 kestää viikolle 50 
asti. Lisätietoja Lauralta fysiotera-
piasta puh. 040 7084501.

Kampanjatulokset:
- Veteli-Evijärvi pyöräilymaaot-
telun voitto Veteliin tuloksilla 
255-215 Arvonnassa päävoiton 
nappasi Oskari Kellokoski. Neljä 
pienempää palkintoa nappasivat 
arvonnassa: Leo Nisula, Jorma 
Tikkakoski, Reijo Tikkakoski ja Ulla 
Palosaari. Onnea voittajille!
- Veteli-Kaustinen pyöräilymaaotte-
lun voitto Veteliin tuloksilla 1545-
1046 Arvonnassa pääpalkinnon 
nappasi Fiinu Pakkala. Onnea!
Pyöräilymaaotteluiden palkinnot 
ovat noudettavissa kunnantalolta 
vapaa-aikasihteeriltä tai kanslis-
tilta aulan vastaanotossa viraston 
aukioloaikoina.
- Vetelin pyöräilykampanja 2021 
Suorituksia tuli tänä vuonna 
yhteensä 2750. Eniten suorituksia 
tuli Kalliojärventien risteyksessä 
539, toiseksi Isokylässä 495 ja 
kolmanneksi Järveläntien risteyk-
sessä 394. Päävoiton arvonnassa 
nappasi Riitta Leppävuori. Pie-
nempiä palkintoja arvonnoissa 
nappasivat Sari Teerikangas, 
Tapio Rauma, Martti Ahonen ja 
Raija Torppa. Onnea voittajille! 
Palkinnot ovat noudettavissa 
kunnantalolta vapaa-aikasihteeril-
tä tai kanslistilta aulassa viraston 
aukioloaikoina.



Toiminnnanohjaajan esittely: 

Saana Lahti
Hei!  Toimin 4H:lla toiminnanoh-
jaajana eli siis vastuullani on mm. 
kerhojen ja erilaisten tapahtu-
mien järjestäminen. Olen Vete-
listä kotoisin ja valmistuin viime 

Kysely 
kuntalaisille:
Mitä uusia tapahtumia, va-
paa-ajan liikuntaryhmiä, 
kampanjoita, ym. toivoisit 
kunnassa järjestettävän? 
Miten toivoisit liikuntakes-
kuksen kuntosalia kehitettä-
vän välineistön ja laitteiston 
suhteen? Kehitystoiveita 
koskien myös ulkoliikunta-
paikkoja otamme mielelläm-
me vastaan. Kerro toiveistasi 
ja ajatuksistasi vapaa-aikasih-
teerille sähköpostilla pinja.
saarinen@veteli.fi 

Syyslomaviikolla 18.-24.10. 
Vetelin liikuntakeskuksessa ja 
uimahallissa:
- Uimahallin & liikuntakeskuksen 
syyslomaviikon aukioloihin tulee 
muutoksia. Tiedot päivitetään 
myöhemmin kunnan Internetsi-
vulle, Facebookiin ja liikuntakes-
kuksen oveen. Tietoa voi kysyä 
myös uimahallin uinninvalvojilta 
sekä kahviosta.
- Syyslomaviikolla 18.-24.10. ei 
iltavesijumppia. Kunnan ohjaamat 
päivävesijumpat pyörivät nor-
maalisti. Vesijumpista saat tietoa 
uimahallin valvomosta.
- Virkistävä vesijumppamaraton 
luvassa! kysy lisää uimahallin 
valvomosta puh. 050-5790176, 
vetlii@veteli.fi
- Lasten ja nuorten vesidisco kes-
kiviikkona 20.10. klo 18.00-20.00. 
Hinta 5€ /hlö, sis. uinnin + herkut. 
Vesidiscoon pääsyn edellytyksenä 
on uimataito: pitää pystyä uimaan 
siten, että pärjää hyvin syvässä 
altaassa. Yleisön uintiaika aika 
loppuu klo 17.30.
- Uimasuoritetuokio uimahallilla 
torstaina 21.10. klo 14.00-16.00: 
Lapsille ja nuorille mahdollisuus 
suorittaa SUH:n uintikirjan merk-
ki uimaopettajan valvonnassa 
maksutta. Suorituspäivään osal-

listuminen edellyttää: vähintään 
alkeismerkki tulee olla valmiiksi 
suoritettuna ja oma SUH:n uin-
tikirja on oltava mukana. Tai-
tomerkki on korkein, jonka voi 
suorittaa. Mahdollisuus suorittaa 
1 merkki/henkilö. Uimaopetta-
ja ottaa valvoo suoritukset yksi 
uimari kerrallaan. Suoritetuokio 
ei sisällä uimaopetusta. Uima-
suoritustuokioon on ennakkoil-
moittautuminen, joka tapahtuu 
valvomoon uinninvalvojille 
sähköpostilla: vetlii@veteli.fi ja 
laita otsikoksi Uimasuoritetuokio. 
Kirjaa ilmoittautumissähköpostiin 
seuraavat tiedot:
lapsen nimi, ikä, suoritettava 
merkki, toive klo ajasta, vanhem-
man puh.nro. Ilmoittautuminen 
uintisuoritepäivään alkaa ma 
27.9. ja päättyy 15.10. Suorittajia 
otetaan listaan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Kysy lisää uinnin-
valvojilta puh. 050-5790176 tai 
vetlii@veteli.fi
- Uusista tapahtumista ja ryh-
mistä, mahdollisista tapahtu-
mamuutoksista, aukioloajoista 
sekä muista liikunnan ja liikunta-
keskuksen asioista tiedotamme 
ajankohtaisesti Vetelin kunnan 
Internetsivulla, Facebook sivuilla 
(Vetelin liikuntakeskus ja Vetelin 
vapaa-aikatoimi) sekä Instagra-
missa. Uimahallin valvomon, 
liikuntakeskuksen kahvion ja 
vapaa-aikasihteerin yhteystiedot 
löytyvät kunnan Internetsivustol-
ta.

keväänä ylioppilaaksi Vimpelin 
lukiosta. Työ aikani on pääsääntöi-
sesti ma-pe klo 9-12, joten tähän 
aikaan minut saa parhaiten kiinni. 
p. 040 7472347 (Vetelin 4H)

Syyslomalla tapahtuu

La 16.10. Tutustumispäivä Lepo-
niemen maatilalla
Seuraa 4H:n sosiaalista mediaa, 
ilmoitamme siellä lisää tästä ta-
pahtumasta!

Ma 18.10.  Eläinten päivä Polsossa 
(Isosaarentie 108)
Lähde viettämään mukava päivä 
eläinten parissa. Tapahtuman 
aikana pääset tutustumaan hevo-
siin, kissaan sekä pupuun. Päivään 
sisältyy mm. eläinten hoitoa ja 
eläimiin tutustumista sekä rat-
sastusta.  Eläintenpäivän osal-
listumismaksu on 10€ ja minimi 
osallistujamäärä on 5 osallistujaa. 
Tapahtuma kestää 3 tuntia, mutta 
kellonaika on vielä avoinna. Seu-
raa siis ilmoittelua 4H:n Instagram 
ja Facebook sivuilla.

Ti 19.10.  Peuhula Vetelin liikun-
takeskuksen salissa. Tule ko-
keilemaa kuinka sujuu erilaiset 
tehtävät temppuradalla ja mitä 
hauskoja palkintoja onginnasta 
voi voittaa. Peuhulassa luvassa siis 
temppurata, ongintaa ja muu-
ta kivaa tekemistä. Peuhulassa 
on myös myynnissä hattaraa.  
Ota siis kaveri mukaan ja tulkaa 
viettämään yhdessä hauska päivä 
peuhulassa.  Tervetuloa!
 
Suunnitelmissa on myös muuta 
ohjelmaa syysloma viikolle, seu-
raa ilmoittelua 4H:n Instagram 
ja Facebook sivuilla!



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.

 
TAKAISIN KOTIPESÄÄN TAPAH-
TUMIA:
La 30.10. klo 15 Sasu ja taivaanlin-
nut – lasten ja perheiden nukke-
teatteriesitys seurakuntatalolla
Nukketeatteri Sananjalan rie-
mukkaassa ja hellyttävässä nuk-
kenäytelmässä Ella ja Sasu-koira 
ovat metsäretkellä. Ella pähkäilee 
tehtävänsä kanssa ja Sasu koit-
taa auttaa parhaansa mukaan. 
Kaverukset ihailevat ympäristöä 
ja saavat muistutuksen luonnon 
varjelemisesta ja taivaan Isän 
huolenpidosta. Esityksen kesto n. 
30 min. - Lopuksi jätskitarjoilu.
La 30.10. klo 19 Tuhlaajapoika - 
musiikkinäytelmä, jonka esittää 
Lohjan Vivamon  näytelmäryhmä 
Vetelin urheilutalolla
Musiikkinäytelmä perustuu 
yhteen Jeesuksen tunnetuimmis-
ta vertauksista. Tuhlaajapoika, 
nuorempi kahdesta veljekses-
tä, lähtee isän kodista vieraalle 
maalle ja vaatii mukaansa puolet 
isän omaisuudesta. Näytelmän 
teemat ovat ikiaikaisia: Isän suhde 
kahteen erilaiseen lapseen ja 
luopumisen kipu lapsen astuttua 
kodin vaikutuspiiristä tuntemat-
tomaan tulevaisuuteen. Kahden 
erilaisen lapsen itsenäistyminen 
vahvasta isähahmosta ja sisar-
kateus. Ahneus ja hyväksikäyttö 
ihmissuhteissa. Ja todellinen, kes-
tävä rakkaus, joka jaksaa odottaa 
ja toivoa silloinkin, kun kaikkien 
muiden toivo alkaa jo hiipua.
Ohjaus: Matias Nyman, käsikirjoi-
tus ja laulujen sanat: Anna-Mari 
Kaskinen, sävellykset: Tommi Ka-
lenius, musiikin sovitus: Matteus 
Mykkänen. 

Su 31.10. klo 10 Riemumessu 
kirkossa, Vesa Parpala, Minna 
Kalliokoski, Riemumessu -laulajat 
ja – yhtye.
Harjoittelemme Riemumessu 
-lauluja ke 13.10. ja 27.10. klo 17 
seurakuntatalolla. Tule mukaan!

TERVETULOA TILAISUUKSIIN! 

(Noudatamme voimassa olevia 
koronasuosituksia, kasvomaskia ja 
turvavälejä).

Talvella opettelemme Afrikka-
laista gospelmessua. Seuraa 
ilmoittelua kirkollisista ilmoituk-
sista tai kotisivuilta www.vetelin-
seurakunta.fi. Tervetuloa uudet 
laulajat ja aiemmin mukana olleet 
laulamaan ja opettelemaan Suo-
malaisen messun lauluja! Harjoit-
telemme niitä Vetelin Projektikuo-
rona seurakuntatalolla ke 22.9., 
29.9. ja 6.10. klo 17.

To 7.10. klo 18.30 kirkossa Vuosi 
Luojan kämmenellä -yhteis-
lauluilta runojen ja Suomalaisen 
messun laulujen parissa. 
Tule esilaulajaksi Projektikuoroon 
tai laulamaan kirkon penkkiin!
Lisätietoja Minna-kanttorilta, p. 
050 4455202. Nähdään!



16.10. Jesse Kaikuranta ja Blini-ilta
klo 18 alkaen. Liput 35€, sisältäen ruoan ja Jesse Kaikurannan keikan.

Blini-ilta
La 16.10. klo.18.00

Blinit
Lohi-mätimousse
Savuporomousse

Suppilovahveromousse
Ilmakuivattua kinkkua

Marinoidut valkosipulit
Oliivit

Marinoitua maa-artisokkaa
Aurinkokuivattua tomaattia

Suolakurkkua
Smetanaa
Punasipulia
Ruisnapit
Foccacia

 
Suklaamousse, kahvi, tee

 
HINTA 15€



VETELIN KUNTA
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9-15
Neuvonta 050 5790 100
www.veteli.fi
vetelin.kunta@veteli.fi

YLEISHALLINTO
Kunnanjohtaja, Hannu Jyrkkä……………………….. 050 5790 101
Hallintosihteeri, Antti Tattari………………………… 050 5790 102
Talousjohtaja, Jyri Myllymäki………………………… 050 5790 105
Kirjanpitäjä, Krista Änäkkälä……………..…………… 050 5790 106
Kanslisti, Susanna Hotakainen………………………. 050 5790 100
ICT tukihenkilö……………….…………………………..… 050 5790 108
Taloussihteeri, Katriina Takala………………………. 050 5790 109
Konsernikirjanpitäjä, Erna Hilli………………………. 050 5790 194
Johtaja maaseutuasiamies, Jukka Hautamäki 050 5790 111
Johtava lomittaja, Tuula Pulkkinen…….…………..040 7601 357
Yritysneuvoja, Erkki Laide………………….…………. 044 5612 154
Yrityskehittäjä, Jarmo Finnilä………………………... 050  337 3538
Työllisyyskoordinaattori, Anna Nieminen……….040 167 8349

TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMI

PÄIVYSTYS ………………………………….………………. 0505 790 112
Tekninen johtaja Tero Uusitalo…………….…….… 0505 790 180
Kiinteistöpäällikkö Jussi Mikkola……………………. 0505 790 190
Ympäristösihteeri, Pia-Lena Närhi…(to)……… 0407 393 977
Rakennustarkastaja, Markus Palosaari (ti)…… 040 8262 577
Toimistosihteeri, sij. Elina Kankaanranta……… 0505 790 184
Vetelinraitti, vuokra-asunnot, Katja Palosaari 0505 790 183
Vetelin Vesi Oy, vesihuoltomestari, 
Aleksi Ala-Korpi…………………………………………….. 0505 790 193
Vetelin Vesi Oy, asentaja, Ilkka Mäkelä…………                                           0505 790 187
Ammattimies, Joonas Heikkilä..…………………….. 0505 790 185
Ammattimies, Antti Järvelä…………………………… 0505 790 186
Ammattimies, Jukka-Pekka Ahonen………………. 0505 790 188
Kirvesmies, Juha Takala………………………………… 0505 790 191
Ammattimies, Sakari Sillanpää …………………….. 0505 790 199
Ammattimies, Marko Viiperi…………………………. 0406 615 606
Ammattimies, Mika Torppa ………………………… 0406 692 828
Ammattimies, Antti Läspä ………………………..….. 0406 692 252
Ammattimies, Pietari Varila……….....……………..
Ammattimies, Ilkka Pannula………………………….

0406 411 223
0505 790 182

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö,
Leppävuori Niina…………………………………………... 050 5790 195
Siivoustyönohjaaja, vs. Paula Huusko ….…….… 050 5790 197
Keittiö TK  esimies, Seija Nykänen…..….………… 050 5790 189
Kunnanvirasto, Janika Kuokkanen………………… 050 5790 196
Keittiö Harjukoti……………………………………………. 040 6623 496
Keittiö Kivitasku……………………………………………. 050 5794 980
Keittiö Keskuskoulu…………………………………….… 050 5790 198
Keittiö Terveyskeskus……………………………………. 040 6623 468
Keittäjä/ siivooja, Tunkkarin koulu ……………….. 050 5790 148
Keittiö Ylipään koulu…………………………………….. 050 5790 153

SIVISTYSTOIMI JA KANSALAISOPISTO
Sivistysjohtaja, Maria Keltti-Heikkilä………….……… 050 5790 114
Sivistystoimen toimistosihteeri, palkat        
KVTES, TS ja TTES, Pauliina Koivisto…………………… 050 5790 107
Sivistystoimen toimistosihteeri, palkat OVTES, 
vs. Annika Pulkkinen…………………………………………. 040 6452 001
Koulusihteeri, Tuulia Haapala……………….…………… 050 5790 152
Lukion rehtori, Petri Saari…………………………………. 050 5790 157
Perusopetuksen rehtori, Tero Lahtinen……..……… 050 5790 156
Keskuskoulun Apulaisjohtaja, Miia Pakkala……… 050 5790 154
Opinto-ohjaaja Terhi Maunumäki…………………….. 040 1320 089
Kunnan Nepsy-koordinaattori, Elina Huusko…….. 040 6623 497

Iltapäiväkerho Keskuskoulu.…………………………….. 050 5790 159

Liikunnanopettaja……………………………………………. 050 5790 104
Kotitalous………………………………………………………… 050 5790 181
Esikoulu……………..……………………………………………. 050 5790 162
Erityisopettaja Riitta Leppävuori…..………………… 040 6319 006
Erityisopettaja yläluokat…………………………………… 050 5790 161
Erityisopettaja alaluokat…………………………………… 050 5790 149
Kuraattori, Sarita Pohjolainen ………………………….                                         050 5790 166
Kouluterveydenhoitaja, Terttu Alanko….............. 040 8045 629
Ylipään koulu …………………………………………………… 050 5790 169
Ylipään koulu Apulaisjohtaja, Henna Mäkelä…… 040 6531 226
Tunkkarin koulu opettajienhuone…………..………… 050 5790 165
Tunkkarin koulu Apulaisjohtaja,
Satu Tuominiemi………………………………………………. 050 5790 170
Päiväkoti Kivitasku, Saara  Kangas……………………..
Päiväkoti Kivitasku, Pääskyt (vuorohoito)………...

050 5790 150
040 6737 573

Päiväkoti Kivitasku, Peukaloiset (1-2 v)……………. 050 5790 144
Päiväkoti Kivitasku, Satakielet (3-6 v)………………. 050 5790 146
Päiväkoti Kivitasku, Tintit (3-6 v)………….……………     050 5790 145
Lemmenranta…………………….…………………………….. 050 5790 147
Papupata………………………………………………….………. 040 6744 115
Vaapukka……………………………………..…………………… 050 5790 120
Pääkirjasto…………………………………..050 5790 171,050 5790 172
Vapaa-aikasihteeri, vs. Pinja Saarinen……………… 050 5790 173
Etsivä nuorisotyö, Tero Puusaari……….................. 040 6527 488
Kahvila Auringonkukka…………………………………….. 050 5790 175
Uimahalli…………………………………………………………. 050 5790 176
Kansalaisopiston rehtori Aino Salo……………………. 050 5790 163
Kansalaisopiston kanslisti, Mervi Haavisto …………050 5790 151

VETELIN KUNNAN PUHELINNUMEROT 


