MEIDÄN V E TELI

V E TELIN KUNTATIEDOTE 10/2021

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

Työelämäohjaajalta tukea työllistymisen polulle
Johanna Hautala on aloittanut Kaustisen seutukunnan työelämäohjaajana.
Työelämäohjaaja tukee Kaustisen seutukunnan työnantajien ja
työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaiden kohtaamisia
työelämän erilaisissa siirtymävaiheissa.
Työnhakija! Kaipaatko ohjausta, neuvontaa tai tukea työelämän
poluissa? Työelämäohjaajan kanssa voit suunnitella sinua kiinnostavia polkuja työelämään tai koulutukseen. Työelämäohjaaja
voi lähteä tutustumaan kanssasi työ- ja työtoimintapaikkaan, olla
mukana arviointikeskusteluissa ja miettiä yhdessä jatkoa työn/
työkokeilun jälkeen.
Työnantaja! Onko suunnitelmissa avoimia työpaikkoja? Löytyykö
tekijöitä, onko palkkatuki tai työkokeilu tuttuja? Työelämäohjaaja
etsii asiakkaille työmahdollisuuksia, ja kehittää seutukunnan työllisyyspalveluita yhdessä työnantajien kanssa.
Jalkautuva tuki, palvelu omaan kuntaasi lähelle sinua!
Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!
Kaustisen seutukunnan työllisyyspalvelut
työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen puh. 040 167 8349
työelämäohjaaja Johanna Hautala puh. 040 556 6603

Tarjouspyyntö Vetelin kunta
Pyydämme toistaiseksi voimassa olevaa tarjousta 1.1.2022 alkaen Vetelin kunnan kuntatiedotteen jaosta kaikkiin Vetelin
kotitalouksiin ja yrityksiin (yhteensä n.1500 kpl).
Kuntatiedote ilmestyy kerran kuukaudessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Kuntatiedote kopioidaan valmiiksi ja se
on noudettavissa kunnanvirastolta. Jako onnistuu tehdä useampana päivänä peräkkäin.
Pyydämme ilmoittamaan kustannuksen kuntatiedotteen jaosta €/kpl (alv 0%) sisältäen kaikki kustannukset ja sopimusehtojen tai hinnan tarkistamisen perusteet. Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Tarjoukset tulee jättää 31.10.2021 mennessä sähköpostilla tarjoukset(at)veteli.fi Viestin otsikkoon ”Kuntatiedotteen jako”.
Lisätietoja kuntatiedotteen jakoa koskien voi kysyä susanna.hotakainen(at)veteli.fi tai soittamalla 0505790100 arkisin klo
Vapaa pääsy!
9–15.

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

Kaustisen seutukunta tiedottaa
Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia.
Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista
yhteistyöverkostoa.
TIENOO-hankkeen tupailta Vetelissä
4.11.2021
TIENOO-hanke järjestää tupaillan yksityisteiden tiekunnille. Aiheina yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvien
avustusten hakeminen, lainsäädännön
muutokset, turvallisuus, tekniset ratkaisut ja muut ajankohtaiset asiat.
Paikka: Vetelin kunnan virastotalon valtuustosali. Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
Ilmoittautuminen: 26.10.2021 klo 16.00
mennessä puh. 044 561 21 54 Erkki Laide
tai erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi

Elämä Solmussa?
Aukaistaan solmut
yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa elämän- ja
arjenhallintaan.
Palvelut tuodaan tarvittaessa osallistujan kotiin saakka. Hankkeessa on myös
ryhmätoimintaa, jonka sisältöä suunnitellaan osallistujien tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien
kanssa.

TEKNINEN TOIMI

Auraajat talvikaudella 2020–2023
•
Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 960 1942
•
Haukilahti, Pulkkinen, Patana: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571
•
Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri
puh. 040 5349 042
•
Polso: Hyväluoma Sami puh. 040 588 0168
•
Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorahuolto Marko Aho puh. 040 845 7028
Mukaan-ryhmät kokoontuvat seutukun•
Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180
nan kunnissa joka toinen viikko. Kahvi522
tarjoilu!
•
Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522
Mukaan Vetelissä: maanantaisin 11–
13.00 Mäntyristi, Koulutie 33
Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaanaan LUMISETELI
Vetelin kunta tarjoaa vähävaraisille ikääntyneille, kotonaan asuville henkilöille
tai Mauriin!
maksuttoman lumityöpalvelun kunnan puolesta. Palvelun saamiseksi edellytetään
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaana. Soiten palveluohjaajan tekemän kotikäynnin ja palveluntarpeen arvioinnin perusteella tehty hakemus palvelun tarpeesta. Palvelun tulee myös perustua Soiten vahsiermala@kaustisenseutukunta.fi
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, mauri. vistamiin kriteereihin. Lisätietoja voi kysyä palveluohjaajien lisäksi Vetelin kunnan
tekniseltä johtajalta Tero Uusitalolta, puh. 050 579 0180. Lisätiedot https://soite.fi/
uusitalo@kaustisenseutukunta.fi
lumiseteli

Äitienpäivän kunniamerkki
Aluehallintovirastot pyytävät 5.11.2021
mennessä esitykset toimialueiltaan
vuoden 2022 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40
vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei
ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa
palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät
esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi
luotettavaa, toisistaan riippumatonta
puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.
Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan
mitali kultaristein, myönnetään lasten ja
nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä
sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden
edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja
perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa
järjestöissä. Ammatissaan kasvattajina
toimiville kunniamerkkiä ei kuitenkaan
ole tarkoitus myöntää.

Ehdota Terve teko -tunnustuksen saajaa
Soiten alueelle ollaan lanseeraamassa
Terve teko -tunnustusta, joka annetaan
vuosittain yhteisölle, yhdistykselle tai yritykselle, joka on toiminnallaan innovatiivisesti edistänyt alueen väestön terveellisiä elintapoja. Tunnustuksen myöntävät
Keski-Pohjanmaan kunnat ja Kruunupyy
yhdessä Soiten kanssa. Vuonna 2021
myös Keski-Pohjanmaan liikunta ry on
mukana jakamassa tunnustusta. Terve
teko –tunnustus luovutetaan saajalle
vuosittain joulukuun alussa.
Vuoden 2021 Terve teko –tunnustuksen
teemana on terveysliikunta; arkiaktiivisuuden lisääminen jokaiseen päivään.
Oheisen linkin kautta voit ehdottaa
yhteisöä, yhdistystä tai yritystä, joka mielestäsi ansaitsee toimintansa johdosta
vuoden 2021 Terve teko -tunnustuksen.
Ehdotukset tunnustuksen saajista voi
tehdä 25.10.–8.11.2021 ajanjaksolla.
https://link.webropolsurveys.com/S/
A45A40FB0002E8B8

Keski-Pohjanmaan sekä
Kruunupyyn kuntalaisille
suunnattu päihdekysely kerää
näkemyksiä kuntien päihdetilanteesta
Käytetäänkö kunnissa liikaa alkoholia
tai muita päihteitä? Onko korona-aika
aiheuttanut huolta läheisen päihteidenkäytöstä? Päihdetilannekyselyyn voi
vastata 15.11.2021 mennessä kaikkien
Keski-Pohjanmaan kuntien sekä Kruunupyyn kunnan kotisivuilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä kuntien
ehkäisevää päihdetyötä. Päihdehaittojen
ehkäisyyn tarvitaan meistä jokaista ja
koko väestö on ehkäisevän päihdetyön
kohteena.
Ehkäisevä päihdetyö on ennakoivaa,
yhdessä suunnittelua toimintaa, joka
vähentää erilaisten palveluiden ja korjaavan työn tarvetta. Ehkäisevä päihdetyö
ulottuu kaikkiin ikäryhmiin ja siihen
haastetaan mukaan niin kunta- kuin
vapaaehtoistoimijat laajasti koulujen
ammattilaisista eläkeläisyhdistyksiin ja
alkoholia myyviin elinkeinoharjoittajiin.
Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn alueellista ehkäisevää päihdetyötä kehitetään
alueellisissa Pakka työryhmissä, joita
koordinoi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Työtä
vievät eteenpäin kunnissa hyvinvointityöryhmät sekä monialaiset ehkäisevän
päihdetyön työryhmät. Toimintaa ohjaa
alueen hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä
vuosille 2020- 2024 koottu mielenterveys- ja riippuvuusstrategia.
Keski-Pohjanmaan kunnat sekä Kruunupyyn kunta kartoittavat tällä verkkokyselyllä asukkaidensa näkemyksiä kunnan
päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Kaikkia yli 13-vuotiaita kuntalaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn. Kyselyn voi täyttää oman
kunnan verkkosivuilla 1.–15.11.2021
ajanjaksolla. Kysymykset koskevat
alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita
ja rahapelaamista. Lisäksi pyydetään
havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja koronaepidemian vaikutuksesta
päihteidenkäyttöön. Kyselyyn vastataan
nimettömästi ja luottamuksellisesti.
Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään
Keski-Pohjanmaan kuntien sekä Kruunupyyn kunnan terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.
Linkki päihdetilannekyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/S/3D8D54E66A785850
Päihdetilannekysely on osa THL:n kehittämää Pakka-toimintamallia.

Rakennamme Vetelissä Kainu-Puusaari-alueella Valokuituverkkoa
Käytit sitten internetyhteyttä etätyöhön,
suoratoistopalveluihin, isojen tiedostojen lataamiseen ja lähettämiseen, pelaamiseen tai ihan vaan tiedon hakuun tai
nettisurffailuun, tarjoaa valokuituliittymä
siihen parhaan ratkaisun.
Valokuituliittymä nostaa myös kiinteistön arvoa.
Nyt on hyvä tilaisuus laittaa nettiyhteydet kerralla kuntoon.
Nettiliittymän hinta alueella on 950 €
(sis. alv 24%).
Voit tehdä 40% kotitalousvähennyksen
työn osuudesta (500 €).
Ilmoita halukkuutesi osoitteessa https://
kuitukysely.kasenet.fi tai puhelimitse
06-8887111 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@kasenet.fi
Valokuituverkon rakentuminen alueellenne vaatii useita liittymän tilaajia,
joten olethan yhteydessä naapureihin ja
lähtekää porukalla mukaan!
Rakentaminen tehdään yhdessä Vetelin
Energian kanssa.
Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi
Kuitua kylille-hanke tiedottaa
Ensimmäiset Kuitua kylille -kyläverkkojen rakentamisen tukihakemukset on
jätetty Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kyläverkkojen toteuttajana tulee olemaan
KaseNet Oy. Suunniteltujen kyläverkkojen alueet Vetelissä ovat:
• Annankallio-Emäntäkouluntien alue
• Heikkiläntien alue
Näiden alueiden valokuidusta kiinnostuneet asukkaat ja yritykset ehtivät vielä
hyvin mukaan hankkeeseen. Kyläverkot
toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden
2022 aikana. ELY-keskuksen tukirahoituksen saaminen on ehtona rakentamiselle. Muiden alueiden valokuituverkon
laajentamismahdollisuuksien selvitystä
jatketaan edelleen.
Lisätietoja www.kuituakylille.fi / Santtu
Lehto, 040 195 633, santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi

KASEKA MAASEUTUYKSIKKÖ
www.kaseka.fi
MITÄ TILUSJÄRJESTELY TARKOITTAA
VETELISSÄ – TIEDOTUS- JA INFOTILAISUUS
Pulkkisen nuorisoseurantalo (Haukilahdentie 144) torstaina 18.11.2021 klo
13-15.30.
Kahvi ennen tilaisuuden alkua klo 12.30
alkaen.
Aiheita: Kilpailukyky keskiöön, peltorakenteen kehittämisohjelma – tilusrakenteen parantaminen on myös ilmastoteko.
Kuivatuksen merkitys pellon kasvukunnolle. Tilusjärjestelyn kannattavuus.
Kokemuksia tilusjärjestelystä. Tilusjärjestelyn mahdollisuudet ja rahoitus.
Puhujina: Jukka Hautamäki Maaseutuyksikkö KaseKa, Jan-Ove Nyman MTK
K-P, Hannu Tölli MMM, Seppo Hihnala
Maveplan Oy, ProAgria, Marko Aho
maanviljelijä, Juha Patana, Joona-Mikko
Salo Maanmittauslaitos.
Ei ennakkoilmoittautumista
Soiten alueella on voimassa kasvomaskisuositus ja suositellaan riittäviä turvavälejä. Tulkaa tilaisuuteen vain terveenä!
Tervetuloa!
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE 2 -HANKE, MAATALOUSYRITTÄJIEN HYVINVOINTIHANKE
- Tavoitteena maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen
- Auttaa erilaisissa haasteellisissa ja
elämää jollain tapaa kuormittavissa
tilanteissa
- Hankkeen kautta haetaan Melan
ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin
- Yhteystiedot Suvi Lempiälä p. 040 9209
863, suvi.lempiala@mtk.fi
Muista hakea myös tuettuja lomia www.
mthl.fi . Suvi auttaa lomien haussa.
HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta
vain alv:n osuuden. Tuetun neuvonnan
enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 €
vuosina 2015 – 2022.
Voit valita itselle sopivan neuvojan
neuvojarekisteristä http://tilaneuvojat.
ruokavirasto.fi/#/fi ja sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan.
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.

Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista
osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä
maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
Puutarhajätepiste Vetelissä
Puutarhajätepiste sijaitsee vanhan
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATkaatopaikan vieressä Saarikankaantiellä.
KUVASTI
Aukioloajat: Tiistai 11:30 - 18:00, KuukauMaatalouden investointitukea voi hakea den kolmantena lauantaina 09:00 - 13:00
jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tuki- Puutarhajätepisteelle voidaan tuoda
jaksoittain, jotka ovat:
risuja ja oksia puutarhasta ja kaadetuista
16.10. – 15.1.
puista. Risuista ja oksista tehdään haket16.1. – 15.3.
ta kaukolämpöön ja sähkön tuotantoon
16.3. – 15.8.
rinnakkaispolttolaitoksissa, joten risu ja
16.8. – 15.10.
oksajätteisiin ei saa laittaa lehtiä, ruohoa,
Investointitukea voi hakea sähköisesti
kivi- ja maa-aineksia.
Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruoÄlä jätä risu- ja oksajätettä keräyspisteekavirasto.fi/hyrra .
seen säkissä, vaan tyhjennä säkit.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai
Vinkki!
muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita
Jos kitket pois vieraslajeja, kuten
sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, jättiputkea ja jättipalsamia, pakkaa ne
tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen muovisäkkiin ja laita säkki hyötykäytkuin olet saanut ELY-keskuksesta päätök- töasemalla energiajätekonttiin.
sen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat
eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan
Lisätietoja: https://www.ekorosk.fi/fi/
ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa
kotitaloudet/
lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028
500.

SIVISTYS, NUORISO
JA VAPAA-AIKA

ajaksi kirjaston aulaan. Onnea
arvontaan!

KIRJASTON JOULUKALENTERI:
Joulukuussa pienimmät asiakkaat
voivat kokea iloisen yllätyksen
kirjastossa käydessään! Jokaisena
jouluaattoa edeltävänä joulukuun
Puh. 050-5790 171, 050-5790 172
aukiolopäivänä pääsee nimittäin
Sähköposti: veteli.kunnankirjassattumanvaraisesti valittu pieni
to@veteli.fi
asiakas avaamaan päivän luukun
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
kirjaston kirjajoulukalenterista.
Eepos-verkkokirjasto: https://
Luukusta ilmestyy pienenpieni taeepos.finna.fi FB: http://www.
rinakirjanen, jonka saa omakseen
facebook.com/VetelinKunnankirkotona luettavaksi. Tervetuloa
jasto/
käymään kirjastossa!
Instagram: https://www.instagram.com/vetelinkirjasto/
POISTOKIRJAMYYNTIÄ UUSIN
AUKIOLOAJAT 31.5.2022 asti:
POISTOIN! Taas on tarjolla uusia
ma-to 13-19 ja pe 12-16, lisäksi
poistoja 10 cent/kpl. Tällä kertaa
kirjasto on avoinna syyskaudella
olemme poistaneet runsain mikerran kuussa sunnuntaisin klo
toin kertomakirjallisuutta, kuten
12-15 seuraavasti: 7.11. ja 12.12.
esim. dekkareita.

Vastaa kyselyyn
Eläkeliiton Vetelin yhdistys tekee
kyselyn kaikille yli 60-vuotiaille veteliläisille. Ei siis tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Kyselyn tarkoituksena on
selvittää, mitä toimintaa haluttaisiin
yhdistyksen järjestävän tai mikä olisi
SATUTUOKIOT: Sadut ja tarinat
KIRJAKASSIPALVELU: Jos tarvit- niin kiinnostavaa, että liittyisi jäsekutsuvat jälleen lapsia satumatolneksi.
set lukemista tai kuuntelemista,
le kirjastoon joka toinen torstai
Korona-pandemia on haitannut
mutta et halua itse tulla kirjastoon
kaikkea yhteistä toimintaa, joten
klo 10.00 alkaen seuraavasti:
valitsemaan aineistoa, niin muis- yhdistyksenkin toiminta on ollut
4.11.,18.11., 2.12. ja 16.12. Satutathan, että kirjakassipalvelumme lähes tauolla kohta kaksi vuotta. Piktuokion kesto on noin puoli tuntia
toimii edelleen. Ota yhteyttä kir- kuhiljaa on alettu toteuttaa yhteisiä
ja mukaan voivat tulla kaikenijastoon, niin kokoamme kirjakas- matkoja ja jumppapiirejä. Toiminnaskäiset lapset. Satuhetken jälkeen
sin sinulle valmiiksi ja sovimme
ta ilmoitetaan Perhonjokilaaksossa
on kiva etsiä hyllyistä lukemista
yhdistysten palstalla somen lisäksi.
noudosta.
kotiin vietäväksi. Tulethan muKirjakassipyynnön voit tehdä pu- Kyselyyn voi vastata netissä tai
kaan vain terveenä ja aikuiselle
helimitse (050-5790171), sähkö- paperilomakkeella, jonka saa joko
suosittelemme maskia.
postitse (veteli.kunnankirjasto@ kunnantoimistosta tai hallituksen
veteli.fi) tai varaamalla aineistoa jäseniltä (Antero Anttila, Matti PataOSALLISTU JOULUISEEN ARna, Marjatta Klemola, Katja Kivioja,
verkkokirjaston kautta (eepos.
Tarja Läspä, Jouko Pilvilampi, Mikko
VONTAAN! Marraskuun aikana
finna.fi).
Koskela, Tapio Pulkkinen, Sari Torplapsilla on mahdollisuus osallistua
pa). Paperisen lomakkeen voi täyttää
jouluiseen arvontaan piirtämällä
KIRJANÄYTTELYITÄ:
kunnantoimistolla tai lomakkeen voi
jouluinen kuva ja palauttamalla
1. Valtakunnallisen mielenpudottaa toimiston postilaatikkoon
piirustus kirjastoon. Kuvan taakse
terveysviikon teemana on
15.11. mennessä. Kuoreen tunnus
on hyvä kirjoittaa piirtäjän nimi ja
tänä vuonna ”Kohtaaminen”. EL:n kysely.
puhelinnumero, johon mahdolliLinkki (https://bit.ly/3A3wgrb)
Aiheesta esillä kirjallisuutta
sesta palkinnosta voi ilmoittaa.
kyselyyn löytyy kotisivuilta: https://
viikolla 47.
Pääpalkintoina arvotaan 3 kpl
2. Päätaloa ja Paasilinnaa – van- www.elakeliitto.fi/yhdistykset/veteli
Tatun ja Patun ihmeellinen joulu
ja Facebookista Eläkeliiton Vetelin
hinta tuotantoa varastosta
-kirjaa ja lohdutuspalkintoina 10
yhdistyksen sivuilta. Yhteystietonsa
3. Halloween
jättäneiden kesken arvotaan 3 lahjakpl Mauri Kunnaksen kuvajouluEsille on laitettu myös uusimpia
korttia veteliläisiin yrityksiin. Vastakalenteria. Palautusaikaa piiruskäsityökirjoja ja sisustuskirjoja
ukset ovat yhdistykselle arvokkaita,
tuksella on siis 30. 11. asti.
kiitos etukäteen vastauksista.
Arvontaan osallistuneet piirus-

tukset laitetaan esille joulukuun

Tervetuloa kirjastoon!

Tulossa Vetelin Joulunavaus la 27.11.

4H Kerhot:
Maanataina: Yleiskerho Tunkkarin koululla klo 17-18
Tiistaina: Yleiskerho Vetelin Nuorisotiloilla klo 17-18
Keskiviikkona: Sirkuskoulu kuu Tunkkarin koululla klo 14-15. Keskuskoululla klo 15.20-16.20. Yleisurheilu kerho Vetelin urheilutalolla klo
17.30-18.30.
Torstaina: Liikuntakerho Patanan koululla klo 17-18.
Lisätietoa saat 4H:n Instagram ja Facebook sivuilta tai puhelinnumerosta: 040 7472347.
Oletko kiinnostunut toimimaan 4H:n hallituksen jäsenenä? Jos olet,
niin ole yhteydessä toiminnanohjaajan puhelinnumeroon: 040 747
2347 tai puheenjohtajan numeroon 040 5802204.

Nuori, tule viettämään aikaa nuokalle!
Nuorisotilat (Äijäpatintie 1) ovat auki:
Tiistaisin alakouluikäiset klo 18.00-21.00
Torstaisin yläkouluikäiset klo 18.00-21.00
Lauantaisin alakouluikäiset klo 17.00-19.30 ja yläkouluikäiset klo
19.30-23.00

DONKKIS BIG NIGHT
Vetelin seurakuntatalolla
TI 2.11. klo 17.30–19.30 eskarit-2lk
KE 3.11. klo 17.30–19.30 3lk-6lk

Vapaa sana kuntalaisille:
Ohjelmassa:
Mitä uusia liikuntamahdollisuuksia, liikuntatapahtumia ja liikuntakampanjoita toivoisit kunnassa järjestettävän? Laita ideoita ja toivei- Haastatteluja, Saku&Ruut-käsinuket, hiljentymishetki,
ta vapaa-aikasihteerille pinja.saarinen@veteli.fi
JIPPII-laulu, toimintapisteitä, iltapala ja mukavaa yhdessäoloa
Järj. Vetelin seurakunta ja kansanlähetys

Eväitä elämään-ilta
Pe 12.11.2021 klo 19 Pulkkisen
NS-talolla (Haukilahdentie 144).
Esiintyjät Eloa-kuoro, Reijo Pulkkinen. Puheenvuoroja. Tarjolla sosekeittoa. Järjestää Vetelin-Halsuan
helluntaiseurakunta. Tervetuloa!

UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT:
Ma klo 6.30 – 8.30, 15.00 – 19.45
Ti klo 5.00 – 20.00
Ke klo 6.30 – 8.30, 15.00 – 20.00
To klo 16.00 – 19.45
Pe – La Suljettu
Su klo 10.00 – 13.00

LIIKUNTASALIN VARAUKSIA:
La 30.10. klo 15.00 – 21.00
Su 7.11. klo 11.30 – 13.00
La 13.11. klo 15.00 ->
Liikuntasali ei ole ilmoitettuina aikoina käytössä muille. Erityishuomio
Lauantaille 13.11., jolloin salissa on konsertti. Tällöin pyydetään välttämään kolistelua kuntosalilla sekä kellarisalin käyttöä.
Kaikki liikuntakeskuksen vakituiset salivuorot laskutetaan kaksi kertaa
vuodessa, syyskauden ja kevätkauden lopulla.

VESIJUMPAT:
Ma klo 12.10 – 12.45 Vetelin ikääntyvät
klo 20.00 – 20.45 Yleinen vesijumppa
To klo 15.10 – 15.50 Matalan kynnyksen vesijumppa
klo 20.00 – 20.45 Yleinen vesijumppa
Vesijumpat jatkuvat viikolle 50 (13. – 17.12.) asti.
TULOSSA:
Rauhallinen kynttiläuinti-ilta: Järjestämme muutaman rauhallisen kynttiläuinti-illan joulukuussa.
Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan seuraavassa
kuntatiedotteessa sekä Liikuntakeskuksen kotisivuilla ja somessa.

