V E TELIN KUNTATIEDOTE 11/2021
Kunnav irasto suljet tu välipäi v inä 27.-31.12.

VETELIN KUNTA vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
Neuvonta 050 5790 100 (suljettu 6.12.,23.12.21- 2.1.22 sekä 6.-7.1.22).
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112, tekninen@veteli.fi

Arvoisat Kuntalaiset,
Kuntatalous on tänä vuonna toteutunut osin jopa suunniteltua positiivisemmin. Omat toiminnat ovat toteutuneet budjetoidusti. Työttömyysluvut ovat maakunnan parhaita. Verokertymä on budjetoitua hiukan parempi.
Sosiaali- ja terveydenhoitokustannukset näyttävät jäävän ennustettua pienemmiksi, sekä valtio on korvaamassa
kunnille täysimääräisesti myös tämän vuoden suoria koronakustannuksia. Tämä ei tarkoita, että voimme löysätä
tiukkaa taloudenpitoa. Meidän tämän vuoden budjetti on suunniteltu -674t€ alijäämäiseksi, mutta nyt näyttäisi, että alijäämää syntyy huomattavasti vähemmän tai ei lainkaan. Työn alla oleva ensi vuoden budjetti näyttää
myös selvästi alijäämäiseltä, eli uusille menolisäyksille ei ole sijaa. En tarkoita, että meidän ei tulisi investoida.
Erityisesti investoinnit kiinteistöjen kunnossapitoon lisäävät tuloja, parantavat vuokrausastetta ja vähentävät
käyttökustannuksia. Kuntamme kehittämisessä paino tulee olla investoinneissa, jotka lisäävät kuntamme elinvoimaa ja tulopohjaa ja/tai tehostavat nykyisiä toimintoja ja tuovat säästöjä pitkällä aikavälillä.
Aluevaalit ovat tammikuussa 2022. Näissä aluevaaleissa valitaan edustajat vuoden 2023 alusta toimintansa
aloittaville hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden toiminnat muodostetaan nykyisestä pelastustoiminnasta
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista. Tulevien hyvinvointialueiden edustajien toimikausi alkaa jo
1.3.2022. Kunnat maksavat vielä vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, mutta sen jälkeen
ne kustannukset maksaa valtio. Koska kunnat eivät ole enää ensi vuoden jälkeen sosiaali- ja terveydenhoidon
sekä pelastustoimen toiminnan maksajia ja omistajia, niin kunnat eivät myöskään käytä omistajan ääntä toiminnan ohjaukseen, vaan sen käyttää tuleva maksaja ja omistaja eli valtio. Kuntalaisten tärkein vaikutuskanava
hyvinvointialueiden toimintaan on nyt tammikuussa valittavat edustajat ja siksi äänestäminen aluevaaleissa
on erityisen tärkeää. Mitä aktiivisemmin äänestämme sitä paremmat mahdollisuudet useammalla veteliläisellä
ehdokkaalla on tulla valituksi.
Toivotan kaikille lukijoille rauhallista joulun odotusta ja joulua sekä menestystä tulevalle vuodelle.
Hannu Jyrkkä kunnanjohtaja
ALUEVAALIT 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina tammikuun 23. päivänä 2022 klo 9–20.
Ennakkoäänestys:
Keskiviikko 12.1.2022 klo 14–18 Pulkkisen nuorisoseurantalo, Haukilahdentie 144
Torstai 13.1.2022 klo 14–18 Ylipään koulu Patana, Patanantie 774
Perjantai 14.1.2022 klo 14–18 entinen Ahon koulu Räyrinki, Palokankaantie 81
Lauantai 15.1.- tiistai 18.1.2022 klo 14–18 kunnanvirasto, Kivihyypäntie 1
Kotiäänestys:
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle
kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 11. tammikuuta 2022 klo 16 mennessä os. Vetelin kunta, keskusvaalilautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, vetelin.kunta@veteli.fi tai puh. 050 579 0102. Ilmoituksen voi tehdä
äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.
Vaalipäivän äänestys:
Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen voi toimittaa sunnuntaina 23.1.2022 klo 9–20 Vetelin kunnanvirastolla osoitteessa Kivihyypäntie 1.
Äänestäjän on esitettävä virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.
Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle
etukäteen pyynnöstä maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.
Äänestyspaikalla tulee noudattaa koronaohjeistusta ja hyvää hygieniaa.

TEKNINEN TOIMI
ASEMAKAAVA-ALUEELLA OLEVAN
Voit tarkistaa päättyvät osallistumisilKIINTEISTÖN OMISTAJALLE KUULUmoituksesi Vipu-palvelusta. Tiedot näet
VAT KADUN KUNNOSSAPITOTEHTÄ- Maatila-valikosta kohdasta KotieläintuoVÄT SEKÄ VELVOLLISUUDET KUNNOS- tanto ja maito | Osallistumisilmoitukset
SAPITOLAIN MUKAAN
eläintukiin.
Tontinomistajan (myös tontin vuokraajan) velvollisuutena on pitää katu
Voit hakea vuoden 2022 EU:n eläinpuhtaana tontin rajasta keskiviivaan
palkkioita ensi vuoden alussa. Haussa
saakka, kuitenkin enintään 15 metrin le- valitset toimenpiteet, joihin osallistut
veydeltä, koskien roskien ja lian poistoa. tukivuoden aikana.
Katualueen lumenpoistosta huolehtii
kunta, keväällä tapahtuvasta hiekanpois- Haku on auki Vipu-palvelussa tamtoista huolehtii myös kunta.
mikuussa 2022. Tiedotamme uusien
Tontinomistajan on myös huolehdittava eläinpalkkioiden hausta tarkemmin
katualueella enintään kolmen metrin
loppuvuoden aikana.
etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan
viherkaistan ja ojan alueella roskien pois- Osallistumisilmoitusten muutokset kostamisesta ja kasvillisuuden siistimisestä. kevat vain EU-rahoitteisia eläinpalkkioiIstutukset tällä alueella hoitaa kunta.
ta. Kansallisten kotieläintukien osallistuYlimenevän osuuden hoitaa kunta.
misilmoitukset ovat edelleen voimassa
Kiinteistönomistajan velvollisuuksiin
toistaiseksi, joten niitä ei tarvitse hakea
kuuluu lisäksi huolehtia tonttiliittyuudelleen vuonna 2022. Ennallaan pymän kunnossapidosta. Tonttiliittymän
syvät seuraavat pohjoisen kotieläintuen
kunnossapito käsittää sen alla olevan
osallistumisilmoitukset:
avo-ojan rummun pitämisen läpi vuoden
toimivana poistamalla siitä sadevesien
- kuttujen pohjoinen kotieläintuki
kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja ros- nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja
kat. Lisäksi tontinomistajalle kuuluvat
teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki
kulkutien auraus sekä tonttiliittymään
- uuhien pohjoinen kotieläintuki.
aurauksen johdosta kertyneen lumivallin
poistaminen.
HYVINVOINTISUUNNITELMAT OSAKSI
Kiinteistön tulee huolehtia myös
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA
alueelleen kertyneen lumen käsittelystä, Hyvinvointisuunnitelmia voi ensi vuonna
sen varastoinnista alueellaan sekä sen
toteuttaa osana eläinten hyvinvointikorpoiskuljettamisesta. Kiinteistön alueelle vausta. Hyvinvointisuunnitelma-toimenkertynyttä lunta ei saa kasata katualueel- pide on vapaaehtoinen ja voit valita sen
le.
eri eläinlajeille.
Tontinomistajalla velvollisuus on myös
ilmoittaa tekniselle toimelle päällysteen Suunnitelmaan kirjataan tilalla toteurikkoutumisista sekä ryhtyä tarvittaviin tettavat eläintuotannon toimenpiteet.
väliaikaisiin toimiin liikenteen varoitta- Voit käyttää suunnitelman laatimisessa
miseksi.
apuna mallipohjia, jotka ovat saatavilla
ruokavirasto.fi-sivustolta.

KASEKA
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

ELÄINPALKKIOIDEN TUKIJÄRJESTELMÄ MUUTTUU – HAE PALKKIOT
JATKOSSA VUOSITTAIN
Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden
osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Muutos koskee alueellamme seuraavia osallistumisilmoituksia:
•
EU:n nautapalkkio (koko maa)
•
EU:n lammas- ja vuohipalkkiot teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko
maa).

Lähetä hyvinvointisuunnitelma eläinten
hyvinvointikorvauksen hakemuksen
liitteenä Vipu-palvelussa.

ELÄINPALKKIOMUUTOKSET JA NAUTAREKISTERIVALTUUTUS WEBINAARI
Keskiviikkona 8.12.2021 klo 12-13.30.
Aiheena eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset, nautarekisteriuudistus ja
eläinten hyvinvointikorvaus (hyvinvointisuunnitelmalomake). Asiantuntijoina
maaseutuasiamiehet (Tyrnävän yta, Maaseutuyksikkö KaseKa) sekä Pohjanmaan
ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja
ProAgrian asiantuntijatIlmoittautuminen
linkistä https://link.webropolsurveys.
com/S/C9C426763F79058A
ELÄINMÄÄRÄILMOITUS
Voit ilmoittaa vuonna 2021 hallinnassasi
olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa
viimeistään 2.2.2022. Tee eläinmääräilmoitus aina, jos olet hakenut eläinten
hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta. (Katso taulukko kuvana ohessa)
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotus: Tee eläinmääräilmoitus, jos
-käytät tilasi siipikarjan määrää tuen
eläintiheyslaskennassa tai ilmoitat tuotantotaukoja
-olet yhteisön määräysvaltaa käyttävä
osallinen, joka käyttää yhteisön siipikarjan eläinmäärää tai rekisterieläinten
määrää eläintiheyslaskennassa.
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja sika- ja siipikarjatalouden tuki:
eläinmääräilmoitus siipikarjasta, hevosista ja poneista.
Tee eläinmääräilmoitus, jos
-käytät tilasi siipikarjan, hevosten tai
ponien eläinmäärää luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen tai sika- ja
siipikarjatalouden tuen eläintiheyslaskennassa
-olet yhteisön määräysvaltaa käyttävä
osallinen, ja käytät yhteisön siipikarjan,
hevosten tai ponien eläinmäärää tai
rekisterieläinten määrää eläintiheyslaskennassa.

Jos tilan eläintiheys täyttyy rekisterieläinten (naudat, siat, lampaat, vuohet)
määrillä ei eläinmääräilmoitusta tarvitse
tehdä.
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

SIVISTYS, NUORISO
JA VAPAA-AIKA

IHANAT KYNTTILÄUINNIT UIMAHALLISSA:
Ma 13.12. klo 6.30-8.30
Ke 15.12. klo 17.00-20.00
Ma 20.12. klo 17.00-20.00
Luvassa rauhallisen musiikin ja lämpimän kynttilävalon tunnelmaa, tervetuloa
nauttimaan!
Huomioitavaa kynttiläuinnin ja valmistelujen aikana: hyppypaikka ei ole auki,
Muista hakea myös tuettuja lomia www. kuntoaltaaseen käynti vain pesutilakäytävän puolelta ja heiteltäviä leluja mm.
mthl.fi . Suvi auttaa lomien haussa.
palloja ei lainata. Uimahallin valvomosta
HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA saa lisäinfoa.
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta KUNNAN RYHMÄLIIKUNTA:
vain alv:n osuuden. Tuetun neuvonnan Syyskausi 2021 päättyy viikolla 50.
enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 € Kevätkausi 2022 alkaa viikolla 3 ja päättyy viikolla 21.
vuosina 2015 – 2022.
Ryhmäliikuntatarjotin:
Voit valita itselle sopivan neuvojan
neuvojarekisteristä http://tilaneuvojat. Kuivanmaan tunnit
- Spinning alkeet ja kokeneet
ruokavirasto.fi/#/fi ja sopia neuvonta- Tanssillinen jumppa
käynnin hänen kanssaan.
- Terveysliikuntajumppa
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat. - Ohjatut kuntosalit: Ladyfit -ryhmä,
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista Eläkeläiskuntosaliryhmä, 60+ kuntosaliryhmä
osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä Tarjolla myös senioreille omatoiminen
maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailu- kuntosaliaika, jolloin kuntosali on varattu
vain senioreille.
kyvyn parantaminen.
VESIJUMPAT
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JAT- - Yleisvesijumpat
- Matalankynnyksen jumppa
KUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea - Vetelin ikääntyvät
jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tuki- Uimahallilla on myös muiden tahojen
järjestämiä vesijumppia.
jaksoittain, jotka ovat:
Vesijumppanäyttö kuntoaltaalla on
16.10. – 15.1.
vapaasti käytettävissä!
16.1. – 15.3.
Katso lisää www.veteli.fi -> vapaa-aika ja
16.3. – 15.8.
matkailu -> liikuntakeskus -> sisäliikunta.
16.8. – 15.10.
Seuraa myös Facebook sivua Vetelin
Investointitukea voi hakea sähköisesti
Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruo- liikuntakeskus.
Vesijumpista saat lisätietoa myös uimakavirasto.fi/hyrra .
hallin valvomosta puh. 050-5790176.
Älä aloita rakentamisinvestointia tai
muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita Kuivanmaan tunneista saat lisää tietoa
sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, kahviosta puh. 050-5790175 ja
tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen vapaa-aikasihteeriltä puh. 050-5790173.
kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätök- Huom. Ryhmäliikuntatarjottimeen voi
sen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat tulla muutoksia.
eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan
LASTEN JA NUORTEN SHOWTANSELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa
lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-kes- SIRYHMIIN kevätkaudelle 2022 on
kus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 ilmoittautuminen vapaa-aikasihteerille
sähköpostilla pinja.saarinen@veteli.fi
500.

Ilmoita sähköpostissa: osallistujan
etunimi+sukunimi, ikä ja mihin ryhmään
haluaa ilmoittautua sekä vanhemman
nimi ja puhelin numero, josta tavoittaa.
Ilmoittautumisaika on 29.11.-15.12.2021
Ryhmät kootaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kevätkausi 2022 alkaa viikolla 3 ja päättyy viikolla 21.
Ryhmät:
Codeliat (0-1.lk) torstaisin klo 16.3017.30
Liljat (2-4.lk) maanantaisin klo 15.1516.15
Daaliat (5-7.lk) tiistaisin klo 15.30-16.30
Estellet (8.lk-ylöspäin) ryhmä on tauolla
toistaiseksi, tilanteesta tiedotetaan lisää
erikseen kunnan Internet-sivulla ja Facebook sivuilla.
Tunnit pidetään Vetelin liikuntakeskuksella.
Lisätietoja Showtanssiryhmistä, ym. saat
vapaa-aikasihteeriltä soittamalla puh.
050-5790173 tai sähköpostilla.
TALLIKERHO
Vetelin kunta järjestää peruskouluikäisille lapsille ja nuorille Tallikerhoa Takalan
tallilla. Kerhossa tutustutaan muun
muassa tallin elämään, hevosten hoitoon
ja ratsastukseen. Kysy lisää koulunuorisotyöntekijä Matti Kuuselalta sähköpostilla
matti.kuusela@veteli.fi
tai vapaa-aikasihteeriltä pinja.saarinen@
veteli.fi
LIIKUNTAKESKUKSEN SULKUAJAT:
• 6.12.2021 itsenäisyyspäivänä liikuntakeskus suljettu, ei kunnan ryhmäliikuntatunteja.
• 23.12.2021-2.1.2022 liikuntakeskus/
uimahalli on suljettu.
• 6.1.2022 loppiaisena liikuntakeskus
suljettu.
NUORISOTILAT:
Nuorisotilat ovat suljettu 22.12. alkaen.
Aukeamisajankohta 2022 ilmoitetaan
myöhemmin erikseen.
Seuraa Vetelin kunnan Internet sivuja
www.veteli.fi, klikkaa kasvatus ja opetus
-> nuoriso.
Seuraa myös Facebook sivua Vetelin
vapaa-aikatoimi.
TEKIJÖITÄ ETSITÄÄN!
• Nuorisotilavalvojia
• Uimahallityöntekijöitä
Tietoa löydät www.veteli.fi etusivulta
ajankohtaista -> katso lisää.
Paikat on ilmoitettu kuntarekryssä ja
mol.fi sivustolta.
Tietoa antaa myös vapaa-aikasihteeri
pinja.saarinen@veteli.fi / 050-5790173.

Lue mitä luet, kunhan luet!
Koko Veteli lukee -kampanja etsii keinoja
- Lukemalla löytää keinoja sanoittaa
lukemaan innostamiseen
omia tunteita ja ilmaista itseään. Laajalla sanavarastolla pärjää paremmin
Opettajien keskuudessa on havahduttu
sosiaalisessa ympäristössä. Tästä syystä
lasten ja nuorten vuosi vuodelta heikse on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyssä.
kenevään lukutaitoon. Vuosittaisissa
Syventyvä lukeminen aktivoi aivoja ihan
lukutaitoa mittaavissa testeissä joka
eri tavalla kuin pinnalliset lukukokemukkymmenes saa tuloksen, joka osoittaa
set, hän sanoo.
puutteita sekä teknisessä lukemisessa
että tekstin ymmärtämisessä; pojista
Koko Veteli lukee -puuhaporukkaa kojopa 16 prosenttia lukee heikosti.
koontui ideoimaan lukemiseen kannustavia konsteja jo marraskuussa, mutta
Koulujen lukutiimi on perustettu tavoittoinen tapaaminen on tulossa tammitelemaan parannusta asiaan yhdessä
kuussa. Silloinkin tärkeän asian äärelle
oppilashuoltotiimin kanssa. Koska
vielä ehtii.
kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen pitäisi
herättää jo ennen kouluikää, Koko Veteli
Kaikki tempaukset pyritään jakamaan
lukee -hankkeeseen haastetaan mukaan
myös somessa uusien ideoiden synnyttäyhteistyötahoja, jotka perinteisesti ovat
miseksi #kokovetelilukee -merkinnällä.
tekemisissä lukemisen kanssa, kuten
kirjasto sekä tahoja, jotka työskenteleJo esille nousseita ideoita olivat muun
vät eri-ikäisten ihmisten kanssa, kuten
muassa lukemisen tai tarinoiden yö, josseurakunta ja kansalaisopisto.
sa tietokonelanien tapaan kokoonnuttaisiinkin porukalla lukemaan jopa ääneen
Mukaan houkutellaan vielä esimerkiksi
toisille sekä lukuelämyksien vieminen
eläkeläisiä, yrittäjiä sekä muita innokkaiHarjukodille, Joke-kodille ja vuodeosasta vapaaehtoisia.
tolle. Kouluille mietittiin lukuvälitunteja ja yhteisten jännityskertomusten
- Haluamme saada jokaisen veteliläisen
luomista.
havahtumaan omaan lukemiseensa ja
lisäämään sitä - löytämään lukuinnostus!
Jo toimivan aikuisten lukupiirin lisäksi
Ei ole väliä mitä lukee: proosaa, käyttövoisi järjestää oman lukupiirin tai kirjalohjeita, maitopurkkien tuoteselosteita,
lisuuden teemapajan myös lapsille ja
sarjakuvia, kunhan lukee, erityisopettaja
nuorille.
Maria Luomala sanoo.

- Lukemista voisi viedä paikkoihin, joissa
siihen ei yleensä törmää, esimerkiksi
kauppojen kassajonoihin, tai kuvittaa
kirjallisuuden innoittamana erilaisia
kohteita, visioi lukutiimin vetäjä, kuvataideopettaja Tiina Palola.
Kirjastolla on jo omia ideoita ja hankesuunnitelmia lukuharrastuksen lisäämiseksi. Kirjailijavierailuja on tulossa
normaalia enemmän ja kirjavinkkari
on tulossa vinkkaamaan kaikille eka- ja
tokaluokan oppilaille.
Uusia ideoita ja hankkeita kehitetään laajemminkin. Yrityksiä kutsutaan lukukummeiksi ja lisäksi hankerahoitusta etsitään
uusille ideoille: lukupolkuja, puistoja,
mitä tahansa.
- Kaikki lukemaan kannustavat ideat ovat
tervetulleita ja toivotaan jaettavaksi,
puuhaporukka vetoaa.
Seuraava Koko Veteli lukee -kokoontuminen on 13.1.2022 klo 18 Muksulan ruokasalissa. Tule rohkeasti
mukaan!

Häntä komppaa yläkoulun ja lukion
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Hanna Kangas, joka kehottaa heittämään romukoppaan ajatukset siitä, että
olisi jotenkin parempi lukea klassikkokirjallisuutta kuin kioskikirjallisuutta.
- Ei mitään väliä, kunhan keskittyneesti
lukee, hän innostaa.
Ratkaisevaa lasten lukemiselle on luonnollisesti aikuisten esimerkki. Jos kotona
asenne on, että lukeminen on turhaa,
ei lapsikaan siitä kiinnostu. Mutta jos
aikuiset raottavat kirjojen salaisuuksia
lapselle, voi hänkin niistä innostua.
Etenkin poikien lukutottumusten
muodostamisessa esikuvat ovat tärkeitä.
Isän lukeminen vahvistaa poikien omaa
lukuintoa.
Pienryhmää luotsaava erityisluokanpetKUVATEKSTI : Onko parempaa kuin kirjojen aarteet: Maria Luomala, Tiina Palola,
taja Päivi Luukkanen muistuttaa, että
lukutaito antaa lapselle tärkeitä eväitä Hanna Kangas ja Aino Salo sekä takana Päivi Luukkanen, Ritva Martikainen ja Suvi
Engström ovat päättäneet saada veteliläiset lisäämään lukemistaan.
elämään.

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 31.5.2022 asti:
ma-to 13-19 ja pe 12-16. Kirjasto on
avoinna syyskaudella vielä yhtenä
sunnuntaina 12.12. klo 12-15 ja
kevätkaudella kerran kuussa sunnuntaisin seuraavasti: 16.1., 13.2., 13.3.,
24.4. ja 15.5.
POIKKEUKSET AUKIOLOISSA: itsenäisyyspäivä 6.12. suljettu, to 23.12. ti 28.12. suljettu, uudenvuodenaatto
pe 31.12. suljettu, ke 5.1. klo 13-16,
loppiainen to 6.1. suljettu.
JOULUNAJAN KIRJAKULJETUKSET:
Jos haluat tilata jouluksi lukemista
kimpan muista kirjastoista, niin tee
varaus viimeistään torstaina 16.12.
Varatut kirjat ovat siten noudettavissa tiistaista 21.12. lähtien.
SATUTUOKIOT: Sadut ja tarinat kutsuvat lapsia satumatolle kirjastoon
joka toinen torstai klo 10.00 alkaen
seuraavasti: 2.12. ja 16.12. Kevätkaudella: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3.,
14.4., 28.4. ja 12.5. Tulethan mukaan
vain terveenä ja aikuiselle suosittelemme maskia.
NÄYTTELYT:
Joulukuu: Lasten jouluiset piirustukset
Tammikuu: Aku Kankaanpään luontokuvanäyttely 3.1.-31.1.
Helmikuu: Vetelin villasukka – miltä
näyttää Veteli villasukkina. Äänestä
oma suosikkisi!
KIRJASTON JOULUKALENTERI: Joulukuussa pienimmät asiakkaat voivat
kokea iloisen yllätyksen kirjastossa
käydessään! Jokaisena jouluaattoa
edeltävänä joulukuun aukiolopäivänä pääsee nimittäin sattumanvarai-

sesti valittu pieni asiakas avaamaan
päivän luukun kirjaston kirjajoulukalenterista. Luukusta ilmestyy
pienenpieni tarinakirjanen, jonka saa
omakseen kotona luettavaksi. Tervetuloa käymään kirjastossa!
Kirjaston väki toivottaa kaikille
rauhallista joulunaikaa!
KPSPY Ry:n Duunipaja
(Puukalliontie 8, 69700 Veteli) kaipaa
edelleen sähkölaitteita ja elektroniikkaa purettavaksi. Purkupuolella ei
ole tällä hetkellä juurikaan mitään
purettavaa, eikä sen vuoksi juurikaan
tehtävää. Puupuolella töitä taas riittää, mutta sillä puolella tekijöitä on
jo varsin paljon.
Lähes kaikki sähköllä toimivat laitteet ovat tervetulleita: pesukoneet,
tiskikoneet, kuivausrummut, liedet,
mikroaaltouunit, tietokoneet, televisiot, tulostimet, digiboksit, pelikonsolit, näytöt, faksit, verkkolaitteet,
tuulettimet, yleiskoneet ym.
Ainoat laitteet mitä Duunipaja ei voi
ottaa vastaan ovat kylmälaitteet eli
pakastimet ja jääkaapit. Ne joudutaan kuljettamaan hyötykäyttöasemalle, jos joku niitä tuo. Myöskään
muu jäte (esim. sekajäte) ei ole
tervetullutta, sen voi viedä maksutta
lähellä sijaitsevalle hyötykäyttöasemalle (Äijäpatintie 8, 69700 Veteli)
Laitteet puretaan jakeisiin (piirilevyt, johdot, metallit (rauta, alumiini,
kupari) ja muovi) ja jakeet päätyvät
Kuusakosken kautta uusiokäyttöön
esimerkiksi teollisuuden raaka-aineiksi)
Tavaraa voi tuoda Duunipajan aukioloaikoina (arkisin 8-13) tai milloin
tahansa (24/7) pihalle merkitylle
alueelle (pienemmät laitteet hallin
päädyssä oleviin laatikoihin ja isommat takapihalle merkitylle alueelle).
VINKKI: Duunipaja sijaitsee hyötykäyttöaseman läheisyydessä, joten
samalla reissulla voi tuoda sähkölaitteet Duunipajalle ja muut jätteet
vielä hyötykäyttöasemalle.
Jos jäi kysyttävää, voi soittaa Duunipajan numeroon 0407747572.
Myös isommat erät ovat tervetulleita!

IDEOI VETELIN VILLASUKKA KILPAILU
• Kilpailuaika 12.11.2021 10.1.2022 klo 15.00
Veteli-aiheinen villasukkakilpailu
käynnistyy! Sukkakilpailuun voit
osallistua tuomalla itse suunnittelemasi valmiit villasukat kunnanviraston neuvontaan ma 10.1.2022 klo 15
mennessä. Kaikki sukat palautetaan
omistajilleen kilpailun ratkettua.
Kilpailuajan päätyttyä sukat asetetaan helmikuun ajaksi Vetelin
kirjastoon ja kunnan nettisivuille
nähtäville. Yleisö äänestää ma 28.2.
mennessä lempisukkapariaan, ja
voittajasukat julkistetaan ja palkitaan
maaliskuun alussa. Pääpalkintona 50
€ lahjakortti. Lisäksi 3 eniten ääniä
saanutta villasukkamallin ohjetta
julkaistaan kilpailun jälkeen.
Ohjeet
Valmista Veteli-aiheiset villasukat.
1. Tuo sukat Vetelin kunnanviraston
neuvontaan ma 10.1.2022 klo 15
mennessä.
2. Liitä sukkiesi yhteyteen kirjekuori,
jonka sisällä ovat yhteystietosi: nimi,
puhelinnumero, kotiosoite.
3. Keksi kilpailua varten nimi sukille.
Lisäksi voit kirjoittaa kilpailusukkiesi
oheen tekstin, jossa kerrot Veteli-sukistasi. Teksti voi olla parin sanan lista
siitä, millaisia Veteli-aiheita sukissasi
esiintyy, tai pidempi ja monisanaisempi kuvaus ajatuksistasi ja suhtautumisestasi Veteli-teemaan. Ilman
tekstiäkin voi osallistua kilpailuun.
Kilpailun järjestää Vetelin kunta.

Itsenäisyyspäivän kakku/askartelukurssi 4.- 5.12.
Lauantaina 4.12. klo 13-16 !
Leivotaan kakkupohjat valmiiksi
sekä askarrellaan itsenäisyyspäivä aiheisia askarteluita.
Sunnuntaina 5.12 klo 11-14!
Koristellaan kakut ja askarrellaan
askartelut loppuun, jos jäi kesken. Luvassa myös tietovisa!
Osallistumismaksu on 10€ ja
ilmoittautumiset ja lisätietoa
numerosta 040 7472347.
Sunnuntaina 12.12. pikkujoulutapahtuma Vetelin nuorisotiloilla (Äijäpatintie 1)
klo 12-14 eskari- 3 luokkalalaiset
klo 15-17 4-6 luokkalaiset
tapahtuma sisältää pelejä ja
leikkejä, jouluisia arvoituksia,
jouluaiheisia askarteluja sekä
värityskuvia ja glögi ja pipari
tarjoilun.

Iltakyyti ajaa Kaustisen ja Vetelin
alueella.
Iltakyydin hinnat ovat 4 €/matka, 6 €/
menopaluu tai 15 €/kuuden matkan
leimakortti.
HUOM! Iltakyyti on tutustumistarjouksena ilmainen 2.12.2021 asti!
Iltakyyti tilataan verkkolomakkeella
etukäteen. Lomake ja tarkemmat
tiedot löytyvät Kulukuri.com -liikennepalvelusivustolta sekä oheisesta
QR-koodista.

tarpeet, toiveet ja tavoitteet huomioiden yhdessä osallistujien kanssa.
Mukaan yksilötapaamiset sovittavissa henkilökohtaisesti Jaanan tai
Maurin kanssa
Mukaan -ryhmätoiminta Vetelissä:
parillisina viikkoina maanantaisin klo
11-13, Mäntyristi
Ota rohkeasti 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

Mene osoitteeseen Kulukuri.com ja
klikkaa valikosta Nyt -> Ajankohtaista.
Lisätiedot:
Tomas Luoma, Kyytiin2 -hanke, p.
040-142 4257, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

Viimeiset kerhokerrat ennen joulua ovat viikolla 50. Kerhot jatkuvat taas Tammikuussa viikolla 2.
Elämä solmussa? Aukaistaan solmut yhdessä!
Kaustisen seutukunnan Mukaan-hankkeessa saat tukea ja
turvaa elämän- ja arjenhallintaan.
Kaustisen seutukunta
Tuemme solmukohdissa, ja autamtiedottaa
me pääsemään eteenpäin elämässä.
Kaustisen seutukunta kehittää
MUKAAN voivat tulla 16–64-vuotiaat
yhteistä aluettamme. Luomme
työelämän ulkopuolelle ajautuneet,
yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa syrjäytymisvaarassa olevat tukea
ja hyvinvointia. Olemme kuntien
ja ohjausta tarvitsevat, heikossa
yhteistyömalli, kehittämistyökalu,
työmarkkina-asemassa olevat tai
osa laajaa ja monipuolista yhteistyö- elämänhallintahaasteissa yksilöllistä
verkostoa.
tukea ja ohjausta kaipaavat henkilöt.
Hankkeessa keskitymme juuri sinun
Kyytiin2 -hanke tiedottaa
vahvuuksiisi. Hankkeessa on pienryhIltakyyti aloittaa toimintansa 23.11. mätoimintaa sekä yksilötapaamisia.
Iltakyydillä pääset tiistaisin, keskiviik- Yksilötapaamiset järjestämme asiakkoisin ja torstaisin asioimaan, harkaiden toivomaan paikkaan, myös
rastamaan, kyläilemään jne. edulli- kotiin. Kaikki hankkeen toiminta ja
sesti omalta kotiovelta noudettuna. sisältö suunnitellaan osallistujien

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

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA 2021
15 Joulujazzkonsertti kirkossa.
Su 28.11. klo 10 1. adventin messu. Klo To 23.12. klo 19 metsänväen joulurauhan
18 adventtijuhla Pulkkisen ja Haukilah- julistus Aittaniemen pihalla.
den nuorisoseurantalolla.
Pe 24.12. klo 14 jouluaattohartaus
Pe 3.12. klo 18 adventtijuhla kirkossa,
kirkossa ja klo 15 jouluaattohartaus kirkjärj. Sleyn Räyringin ja kirkonkylän
kopihalla. Klo 23 jouluyön messu.
osastot.
La 25.12. klo 7 jouluaamun jumalanSu 5.12. klo 10 2. adventtisunnuntain
palvelus. Klo 19 Vetelin Poikakuoron
messu, radiointi Järviradion kautta.
konsertti.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän juma- Su 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu,
Vetelin Joulu 2021-lehti
lanpalvelus, kunniakäynti ja seppeleen yhteislaulut kauneimmat joululauluvihon ilmestynyt. Vetelin Lions Clubin
kosista.
julkaisema 100- sivuinen kotiseutu- lasku sankarihaudoilla.
Klo
17
partiolaisten
soihtukulkue
kouluLa 1.1.2022 klo 10 Uuden vuoden messu.
lehti kokoaa yhteen Vetelin tunnelkeskuksesta kirkolle.
Klo 12 jumalanpalvelus Isokylän koululla.
mia vuoden varrelta tapahtumien,
Ke 8.12. klo 12.30 vanhemman väen
yhdistysten kuulumisten, paikallisten joulujuhla seurakuntatalolla, järj. Vetelin Su 2.1. klo 19 jumalanpalvelus.
To 6.1. klo 10 loppiaisen messu.
tarinoiden, henkilökuvien ja runosotaveteraanit, - eläkeliitto ja seurakunta. Su 9.1. klo 10 jumalanpalvelus.
jen muodossa. Lehdestä voi lukea
Su 12.12. klo 10 3. adventin jumalanpal- Siunattua joulunaikaa ja Uutta vuotta
esimerkiksi veteliläisen pesäpallon
velus. Klo 13 kauneimmat joululaulut
2022!
menestyksestä sekä Perhonjokilaak- Patanan nuorisoseurantalolla.
son retkeilijöiden toiminnasta, sekä Klo 15 lasten kauneimmat joululaulut
nuoren luontokuvaajan kuulumisia. kirkossa.
Ti 14.12. klo 10 varhaiskasvatuksen jouOman panoksensa lehden tekoon
ovat antaneet myös keskustan kou- lukirkko. Klo 19 kauneimmat joululaulut
kirkossa.
lun oppilaat. Lehti on koottu vapaaKe 15.12. klo 12 kauneimmat joululaulut
ehtoisvoimin ja tekemistä ovat tuke- Pulkkisen-Haukilahden nuorisseurantaneet paikalliset yritykset. Lehdestä
lolla.
on otettu edellisiä vuosia suurempi, To 16.12. klo 19 kauneimmat joululaulut
2000 kpl painos. Lehteä jaetaan mar- kirkossa.
raskuun aikana paikallisiin kotitalo- Su 19.12. klo 10 4. adventin messu. Klo

uksiin. Lehden mukana on tilitiedot,
joilla voi tukea paikallista hyväntekeväisyystyötä. Lehteä on myynnissä
myös paikallisissa yrityksissä.

Joulujuhla su 19.12. klo 18 Majakalla
(Vetelintie 191, Halsua). Musiikkipainotteinen ohjelma, jonka jälkeen
puuro ja kahvitarjoilu. Järjestää
Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta.
Tervetuloa!

Meidän Vetelin joulutunnelman tuojat esiintyy
Pe 10.12. klo 9 Tunkkarin terveyskeskus
La 11.12. klo 12 Passelin piha
La 11.12. klo 14 Nurkkapuodin piha
La 11.12. klo 15 Räyringin OP piha
Pe 17.12. klo 11 Tunkkarin terveyskeskus
La 18.12. klo 12 Passelin piha
La 18.12. klo 14 Nurkkapuodin piha
La 18.12. klo 15 Räyringin OP piha
Huomioidaan turvavälit ja seurataan koronatilanetta.
Vetelin kirkonkylän nuorisoseura ry:n syyskokous
Veikkolassa TI 7.12.2021 klo 18.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

