
VETELIN KUNTATIEDOTE 1/2022

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

ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI VETELIN VILLASUKKA KISASSA
Ollaan saatu 7 sukkaparia mukaan kisaan. Sukat asetetaan kunnan nettisivuille ja helmikuun ajaksi 
Vetelin kirjastoon nähtäville. Yleisö äänestää ma 28.2. mennessä lempisukkapariaan. Voittajasukat 

julkistetaan ja palkitaan maaliskuun alussa. Äänestäneiden kesken arvotaan tuotepalkinto. 
Jätä yhteystietosi niin voit osallistua arvontaan. 

Äänestys tapahtuu osoitteessa https://forms.gle/Dnbgfut2qe5ScuuR7 
Linkki löytyy myös osoitteesta veteli.fi/ajankohtaista



Kaustisen seutukunta tie-
dottaa

Kaustisen seutukunta kehittää yhteis-
tä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvoin-
tia. Olemme kuntien yhteistyömalli, 
kehittämistyökalu, osa laajaa ja moni-
puolista yhteistyöverkostoa.

Kaustisen seutukunnan yritysrekisteri 
on vaihtunut. Tarkista tietosi!

Kaustisen seutukunta on vaihtanut 
alueellisen yritysrekisterinsä palvelun-
tarjoajaa. Uudessa rekisterissä alueen 
yrityksien on helpompi päivittää ja muo-
kata omat tietonsa yrityksessä
kulloinkin tarjolla olevia palveluita 
paremmin vastaaviksi. Toimi nyt seuraa-
vasti:
1. Käy tutustumassa rekisteriin ja oman 
yrityksesi tietoihin osoitteessa: https://
kaustisenseutu.yrityshakemistot.fi/
2. Mikäli muutettavaa, tee tietojen muu-
tospyyntö oman yrityksesi palveluku-
vauksen lopusta löytyvästä painikkeesta 
”Ilmoita yritystietojen muutoksesta”, 
ja toimitamme sinulle sähköpostiisi 
sähköisen lomakkeen, jonka avulla voit 
ilmoittaa meille haluamasi muutokset.

3. Mikäli yrityksesi tietoja ei ole rekiste-
rissä, mutta haluaisit ne rekisteriin, ota 
yhteyttä: 

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, jarmo.
finnila@kaustisenseutukunta.fi
Erkki Laide, yritysneuvoja: erkki.laide@
kaustisenseutukunta.fi

 

Soiten Matkapalvelukeskuksen asiak-
kaille ilmainen oikeus käyttää koulu-
kuljetuksia
Oletko veteliläinen ja Soiten sosiaa-
lihuoltolain tai vammaispalvelulain 
mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutettu 
asiakas? Sinulla on mahdollisuus käyttää 
Vetelin koulukuljetuksia ilmaiseksi 
helmikuun alusta toukokuun loppuun. 
Matkasta ei mene omavastuuta eikä se 

kuluta matkustusoikeutta. Tällä kokei-
lulla haluamme lisätä sivistystoimen ja 
Soiten yhteistyötä kuljetuksissa. Kokeilu 
on osa Kyytiin2 -hanketta, jossa selvi-
tetään maaseudun kuljetuspalveluiden 
kehitysmahdollisuuksia. 
Asiakkaat saavat lähipäivinä kirjeen, 
jossa kerrotaan tästä tarkemmin. Voit ky-
syä lisätietoja myös Kyytiin2 -hankkeen 
projektipäälliköltä: 
Tomas Luoma
Projektipäällikkö, Kyytiin2 -hanke
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
Puh. 040-142 4257

Oletko kiinnostunut kehittämään 
uusiutuvan energian mahdollisuuksia 
seutukunnan alueella?
KIERTHON 2.0 -hanke on osa Kaustisen 
seutukunnan toimintaa, jolla luodaan 
uusiutuvan energian ekosysteemejä 
tukemaan maaseutualueiden rakenne-
muutosta. Hankkeessa tehdään selvitys-
työtä alueellisesta uusiutuvan energian, 
erityisesti biokaasun ja/tai sen johdan-
naisten, kysynnästä ja kehittymisestä 
tuottaen edellytyksiä ja toimintamalleja 
uusiutuvan energian tuotannon laaja-
mittaiseen käynnistymiseen Kaustisen 
seutukunnassa. Tämä lisää alueen 
elinvoimaisuutta ja edistää Seutukunnan 
alueen bio- ja kiertotaloutta nykyisiin ja 
tulevaisuuden tarpeisiin vastaten.
Tavoitteena on luoda alueelle paikallinen 
uusiutuvan energian ekosysteemi, jossa 
kysyntä ja tuotanto kohtaavat. Teema-
ryhmien laaja-alainen ja monipuolinen 
osallistujajoukko takaa yhtäläiset mah-
dollisuudet olla mukana kehittämässä 
ja hyödyntämässä uusiutuvan energian 
markkinoita. 
Ilmoittaudu teemaryhmätyöskentelyyn 
osoitteessa www.kierthon2.fi ja tule 
mukaan kehittämään Kaustisen seudun 
uusiutuvan energian markkinaverkostoa!
Lisätietoja:
Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke, p. 
040-4806162, salla.siivonen@kaustisen-
seutukunta.fi
   

KASEKA 
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

SUKUSOLUT JA ALKIOT 
Pitopaikan rekisteröintivelvoite on laa-
jentunut kattamaan mm. sukusolujen ja 
alkioiden pitopaikkoja. Jos säilytätte tilal-
lanne esim. eläinten keinosiemennystä 
varten sukusoluja ja alkioita, tästä tulisi 
tehdä pitopaikkaan rekisteröinti-ilmoi-
tus. Pitopaikkaan ilmoitetaan toiminta-
muoto, esim. naudoille ’Sukusolujen tai 
alkioiden varastointi’. Ottakaa yhteyttä 
maaseutuasiamieheen, jos tarvitsette 
apua.

ELÄINPALKKIOITA HAETAAN VI-
PU-PALVELUSSA 13.1. – 2.2.2022:
-Eläinten hyvinvointikorvaus
-Eläinmääräilmoitukset vuodelta 2021

EU:n eläinpalkkioiden haku siirtyy muu-
tamia viikkoja eteenpäin, koska asiaa 
koskeva valtioneuvoston asetusta ei ole 
vielä annettu. Ruokavirasto tiedottaa 
palkkioiden hausta ja uusista ehdoista 
tarkemmin heti, kun ne ovat varmistu-
neet.

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN 
sitoumusehdot on julkaistu osoitteessa 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/
oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/
elainten-hyvinvointikorvauksen-si-
toumusehdot/ 
Uusia toimenpiteitä ovat hyvinvoin-
tisuunnitelmat ja vapaaporsitus. Hy-
vinvointisuunnitelma korvaa ’ruokinta 
(ja hoito) -toimenpiteet ja se on va-
paaehtoinen toimenpide. Hyvinvoin-
tisuunnitelma tulee lähettää eläinten 
hyvinvointikorvauksen hakemuksen 
liitteenä Vipu-palvelussa. Toimenpiteen 
valinneilla tiloilla on oltava kirjallinen 
eläinryhmäkohtainen ruokintasuunni-
telma ja rehuanalyysi. Sitoumusehtoja 
tulee noudattaa 1.1.2022 alkaen.
Mallipohjat hyvinvointisuunnitelmille:
•Hyvinvointisuunnitelma, lampaat ja 
vuohet (docx)
•Hyvinvointisuunnitelma, naudat (docx)
•Hyvinvointisuunnitelma, siat (docx)

EU:N ELÄINPALKKIOIDEN OSALLISTU-
MISILMOITUKSET päättyivät vuoden 
2021 lopussa. Alueellamme näitä päätty-
viä osallistumisilmoituksia ovat



- EU:n nautapalkkio 
- EU:n lammas- ja vuohipalkkiot (teuras-
karitsa ja teuraskilipalkkio).  

Uusia, haettavia EU:n eläinpalkkioiden 
toimenpiteitä ovat alueellamme

-EU:n nautapalkkiot; 
o emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio
osonni- ja härkäpalkkio
-EU:n lammas- ja vuohipalkkiot; 
oteuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Ruokavirasto tiedottaa palkkioiden haus-
ta ja uusista ehdoista tarkemmin heti, 
kun ne ovat varmistuneet.

Kansallisten kotieläintukien osallistu-
misilmoitukset ovat edelleen voimassa, 
eikä niitä tarvitse hakea uudelleen. 

ELÄINMÄÄRÄILMOITUKSEN VUODEL-
TA 2021 jättävät viimeistään 2.2.2022 
aikaisempien vuosien tapaan;

-eläinten hyvinvointikorvausta v. 2021 
sioista tai siipikarjasta hakeneet tilat. Il-
moitettavat eläimet ovat siat ja siipikarja.

-sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta 
irrotettua tukea hakeneet ilmoittavat 
siipikarjan sekä hevoset ja ponit, jos niitä 
käytetään eläintiheyslaskennassa

-luonnonhaittakorvauksen kotieläin-
korotusta hakeneet tilat ilmoittavat 
siipikarjan sekä hevoset ja ponit, jos niitä 
käytetään eläintiheyslaskennassa

-luonnonmukaisen tuotannon korvaus-
ta hakeneet tilat ilmoittavat siipikarjan 
ja tarvittaessa tuotantotauot, jos niitä 
käytetään eläintiheyslaskennassa

Lisätietoa eläinmäärien ilmoittamisesta 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/
tuet-ja-rahoitus/elainten-hyvinvointikor-
vaus/elainmaarailmoitus/.

LAMMAS- JA VUOHIREKISTERIN SEKÄ 
SIKAREKISTERIN ASIAKASPALVELUN 
YHTEYSTIEDOT MUUTTUVAT 1.1.2022 
ALKAEN
Ruokaviraston ylläpitämien lammas- 
ja vuohirekisterin sekä sikarekisterin 
asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 
1.1.2022 lähtien. Uudet yhteystiedot 
ovat seuraavat:
LAMMAS- JA VUOHIREKISTERI: Puhe-
linnumero: 0295 205 302, postiosoite: 
Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, 
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI, säh-
köpostiosoite: lammasvuohirekisteri@

ruokavirasto.fi
SIKAREKISTERI: Puhelinnumero: 0295 
205 303, postiosoite: Sikarekisteri, 
Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 
HELSINKI, sähköpostiosoite: sikarekiste-
ri@ruokavirasto.fi

RATKAISUJA TURVEMAIDEN KESTÄ-
VÄMPÄÄN VILJELYYN -WEBINAARI 
8.-9.2.2022
RATU, TURINA, SOMPA, PELTORI, Maa-
seutuHarava2 ja Tietolinkki -hankkeet 
järjestävät yhteistyössä.
Ohjelma ja ilmoittautuminen viimeis-
tään 4.2.2022 www.kpedu.fi/tietolinkki/
tapahtumat
PELTOSKANNAUSTEN TULOSTEN TUL-
KINTA -WEBINAARI 11.2.2022
Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiin-
toista webinaaria peltojen skannaukses-
ta sekä skannaustulosten hyödyntämi-
sestä. 
Hankealueella testattiin viime syksynä 
Suomessa vielä varsin uutta peltojen 
skannauspalvelua. Peltoskannauksen 
tavoitteena on auttaa viljelijää kohden-
tamaan arvokkaat tuotantopanokset ja 
lannoitteet tarkemmin peltolohkon sisäl-
lä niin että tuotantopanoksista saadaan 
paras mahdollinen vastine.
Ohjelma ja ilmoittautuminen www.
kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat

 
Hei sinä, Soite etsii uusia perhe-
hoitajia!

Mitä perhehoito on?
Perhehoito on nimensä mukaisesti 
hoitoa perheessä, eli kodinomaista 
asumista yhdessä perheen kanssa, 
joka on halunnut tarjota asuinpai-
kan henkilölle, joka sitä tarvitsee. 
Vaikka perhehoidossa puhutaan 
hoidosta, on kyse myös ihan perin-
teisestä asumisesta yhdessä kodissa 
asuvan ydinperheen kanssa.
Perhehoidossa voi asua lapsi, nuori 
tai ikäihminen, joka ei syystä tai 
toisesta voi asua omassa kodissaan. 
Lasten ja nuorten osalta kyse on las-
tensuojelutyöstä, kun taas aikuisilla 

ja iäkkäillä kyse voi olla turvattomuuden 
tunteesta yksin asuessa ja tarpeesta asua 
yhdessä muiden kanssa. Ikääntyvien 
kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto 
silloin, kun omassa kodissa ei ole enää 
hyvä ja turvallinen olo, mutta monet 
askareet onnistuvat vielä eikä tarvetta 
raskaammalle avulle ole. 

Kuka perhehoitaja on?
Perhehoitaja on henkilö, joka ottaa 
turvaa ja tukea tarvitsevan henkilön 
luokseen asumaan. Perhearki jaetaan 
uuden tulokkaan kanssa samalla tavalla 
kuten omakin perheen kanssa. Kodin 
uusi jäsen osallistuu kodin tapahtumiin 
ja toimii osana perhettä, jakaen ilot, 
surut ja yhteiset hetket. Perhehoitajak-
si ryhtyminen on aina koko perheen 
yhteinen päätös, koska asia koskettaa 
jokaista. Myös perhehoitoon muuttaval-
la on mahdollisuus tunnustella hetken 
sitä, sopiiko perhe hänelle ja toimivatko 
perheen ja uuden asukkaan kemiat hy-
vin yhteen. Hyvän ja rikkaan yhteisarjen 
myötä uusi asukas saa asua turvallisesti 
yhdessä perheen kanssa ja kokea yh-
teenkuuluvuutta yhteiseen arkeen, jossa 
jokaisella on tärkeä osansa.

Olisitko SINÄ kiinnostunut perhehoi-
dosta ja perhehoitajuudesta?
Perhehoitajia tarvitaan lisää! Olisitko sinä 
valmis avaamaan kotisi oven ja toivot-
tamaan uuden perheenjäsenen terve-
tulleeksi kotiinne ja jakamaan arkenne 
hänen kanssaan?
Perhehoitajana saisit tehdä työtä omassa 
kodissasi ja jakaa arjen perusasioita 
perheesi ja perhehoidon asiakkaan kans-
sa. Uuden perheenjäsenen ottaminen 
kotiin tuo uudenlaista rikkautta arkeen 
ja mahdollistaa oppimiskokemuksia niin 
aikuisille kuin lapsillekin.

Vai sopisiko sinulle paremmin kiertä-
vänä perhehoitajana toimiminen?
Etkö koe omaksesi ottaa kotiisi uutta 
asukasta mutta haluaisit kuitenkin tehdä 
töitä perhehoidon parissa? Ehkäpä 
kiertävän perhehoitajan työ olisi silloin 
sinulle sopiva juttu!
Haemme myös kiertäviä perhehoitajia 
jotka vierailevat asiakkaiden kotona ja 
tekevät työtä apua tarvitsevan henkilön 
omassa kodissa. Kiertävät perhehoitajat 
käyvät yhdessä sovittujen aikataulujen 
mukaisesti mm. omaishoitajaperheiden 
luona, joissa viettävät aikaa omaishoi-
dettavan kanssa sen aikaa, kun hoitaja 
käy asioilla tai tarvitsee vapaa-aikaa. 



Hoidettava puolestaan esittää usein toi-
veen siitä, ettei kotoa tarvitsisi siksi aikaa 
lähteä minnekään.

Kiinnostuitko lukemastasi? Otahan 
yhteyttä alla olevien yhteystietojen 
kautta, jotta voimme kertoa lisää!
Perhehoitajaksi valmentautumisen myö-
tä saat konkreettisesti kuulla siitä, mitä 
perhehoitajuus ja kiertävän perhehoita-
jan työ on. Valmennukseen tuleminen 
ei sido perhehoitajuuteen, vaan antaa 
myös mahdollisuuden saada lisätietoa 
perhehoidosta. Päätös perhehoitajaksi 
ryhtymisestä ja siihen soveltumisesta 
tehdään valmennuksen myötä.
Perhehoitajan työtä tehdään omalla 
persoonalla ja luonteella eikä yksikään 
perhehoitaja ole samalainen. Erilaisuus 
on rikkautta niin perhehoitajan kuin per-
heen ja hoidettavankin osalta. Meissä on 
kaikissa sitä jotain erityistä, jolla voimme 
tuoda iloa ja valoa toiselle!

Jos saimme kiinnostuksesi herää-
mään, niin otahan meihin Soitessa 
yhteyttä!

https://www.soite.fi/lasten-ja-nuor-
ten-perhehoito
Lastensuojelun perhehoito
040 804 2247 
 
https://www.soite.fi/perhehoito 
Ikääntyneiden perhehoito
040 806 5958

Talviale 
jatkuu!

RUNSAASTI VAATTEITA

NAISILLE -30% JA -50%

Pieni Nurkkapuoti

Torpantie 154, Veteli

ti-pe 11-18, la 10-14 

   Auraajat talvikaudella 2020–2023   Auraajat talvikaudella 2020–2023

    Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 960 1942    Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 960 1942
    Haukilahti, Pulkkinen, Patana: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571    Haukilahti, Pulkkinen, Patana: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571
    Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri puh. 040 5349 042    Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri puh. 040 5349 042
    Polso: Hyväluoma Sami puh. 040 588 0168    Polso: Hyväluoma Sami puh. 040 588 0168
    Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorahuolto Marko Aho puh. 040 845 7028    Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorahuolto Marko Aho puh. 040 845 7028
    Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522    Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522
    Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522    Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522



SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

VAPAA-AIKA- JA NUORISOTOIMI
Vapaa-aikasihteeri
Pinja Saarinen
sähköposti: pinja.saarinen@veteli.fi
puh. 050-5790173

NUORISOTILAT ovat auki
•Tiistaisin alakoululaiset klo 17.30-20.00
•Torstaisin yläkoululaiset klo 18.30-21.00
•Lauantaisin alakoululaiset klo 17.00-
19.00 yläkoululaiset klo 19.00-23.00
HUOM! aukioloihin voi tulla nopeitakin 
muutoksia. Mahdollisista muutoksista 
mm. akuuteista suluista ja aukioloaiko-
jen muutoksista sekä muista nuoriso-
tiloihin liittyvistä asioista ilmoitetaan 
vapaa-aikatoimen Facebook sivulla ja 
vapaa-aikatoimen Instagramissa. Pysyvät 
muutokset ilmoitetaan myös kunnan 
verkkosivulla.

LIIKUNTAKESKUS
Uimahalli
uinninvalvoja-uimaopettajat
050-5790176
Ota yhteys uimahalliin, mikäli haluat 
tietää seuraavista asioista:
•Uinti- ja allasvaraukset
•Uimaopetus
•Uinninvalvonta
•Vesijumpat
Kahvila Auringonkukka
puh. 050-5790175
Kahvila on auki uimahallin aukioloaiko-
jen mukaan.
Ota yhteys kahvilaan, mikäli haluat tietää 
seuraavista asioista:
•Ryhmäliikuntatunneille ilmoittautumi-
nen
•Kuntosalikortin saldon tarkistus
•Sulkapallovaraukset
•Salivaraukset
•Lipunmyynti (uimahalli, kuntosali, 
solarium)
•Löytötavarat

Hyvä valikoima uimatarvikkeita, uima-
tossuja, laseja ja miesten sekä naisten 
uikkareita.

SOLARIUM avoinna ma-to 8-20 ja su 
10-13.

Yleisöuinnit uimahallissa:
Ma 6:30-8:30, 15:00-19:30
Ti 15:00-20:00
Ke 6:30-8:30, 15:00-20:00
To 16:00-19:30
Pe ja la suljettu
Su 10:00-13:00 

VESIJUMPAT
Kevätkausi 2022 viikot 2-21 (10.1.-31.5.)
Maanantai
12:10-12:45 Vetelin ikääntyvät
13:15-13:50 Perhonjokilaakson 
omaishoitajat (parillisilla viikoilla)
19:30-20:15 Yleinen vesijumppa, avoin 
(liikuntakeskuksesta poistuttava klo 
21.00 mennessä)
Tiistai
12:15-12:50 Kaustisen ikääntyvät
Torstai
12:15-13:00 Halsuan maa- ja kotitalous-
naiset
15:10-15:50 Matalan kynnyksen jumppa, 
avoin
19:30-20:15 Yleinen vesijumppa, avoin 
(liikuntakeskuksesta poistuttava klo 
21.00 mennessä)
Kuntoaltaalla on vesijumppanäyttö käy-
tettävissä omatoimiseen harjoitteluun, 
kokeile rohkeasti!

KUIVANMAAN RYHMÄLIIKUNTATUN-
NIT
Kevätkausi 2022 viikot 2-21 (10.1.-31.5.)
Spinning:
Spinning eli sisäpyöräily on miellyttävä 
ja tehokas ryhmäliikuntamuoto, joka 
sopii niin aloittelijalle kuin kokeneem-
mallekin liikkujalle.
•Aloittelijoiden spinni tunti 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 spinni tunti maanantaisin 
klo 18.15-19.15.
(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€
Tunneille tulee ilmoittautua etukäteen 
viimeistään kyseisen tunnin maanantai-
na klo 12.00 mennessä  joko käymällä, 
soittamalla tai laittamalla tekstiviesti 
(etu- ja sukunimi + kummalle tunnille 
ilmoittautuu) puh. 050-5790175. 
Ryhmän/tunnin toteutumisen minimira-
ja on 3 osallistujaa. Mikäli ilmoittautunei-
ta klo 12 mennessä on alle 3, kyseinen 
tunti perutaan ja tieto peruutuksesta 

lähtee ilmoittautuneille. Muutoinkin 
tuntien mahdollisista peruutuksista 
ilmoitetaan osallistujalistassa oleville 
tekstiviestitse.
Tunneille mahtuu max. 10 osallistujaa. 
Ohjaajana Jenny Granqvist.
Yksittäisen spinning pyörän vuokraus 
omatoimiseen treeniin 4€/kerta.
Muut ohjatut ryhmäliikuntatunnit:
•Tanssillinen jumppa näyttämöllä 
tiistaisin klo 17:45-18:45. Tunti pidetään 
parittomina viikkoina.
Hinta: 5€ / kerta, maksetaan 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.
Ohjaajana Irina Peltoniemi, lisäkyselyt 
irina.peltoniemi@veteli.fi tai uimahalli 
050-5790176

•Terveysliikuntajumppa isossa salissa 
keskiviikkoisin klo 10:25-11:25.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Hinta: 30€ / syyskausi, maksetaan ohjaa-
jalle paikan päällä.
Tervetuloa mukaan kohentamaan 
liikkuvuutta, tasapainoa, lihaskuntoa ja 
yleiskuntoa!
Lisätietoja Lauralta fysioterapiasta, puh 
040 7084501
Ohjatut kuntosaliryhmät sekä omatoimi-
nen kuntosali:
•Ladyfit – kaiken ikäisille suunnattu tunti 
maanantaisin klo 18:00-19:00.
Hinta: kuntosalimaksu + kausimaksu 
25€.

•Eläkeikäisille suunnattu kuntosaliryhmä 
keskiviikkoisin klo 9:00-10:00.
Hinta: kuntosalimaksu.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Ohjaajana Paula Koski ja lisätietoja tun-
neista saat ohjaajalta puh. 040-5185443
•60+ seniorikuntosaliryhmä tiistaisin klo 
8:30-9:30. Hinta: kuntosalimaksu.
Ei ennakkoilmoittautumista. Ohjaajana 
Tanja Rannila.

•60+ omatoiminen seniorikuntosaliaika 
torstaisin klo 9:00-10:00.
Hinta: kuntosalimaksu.
Lisätietoja 60+ kuntosaleista saat sähkö-
postilla pinja.saarinen(at)veteli.fi



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 myös 
kerran kuussa sunnuntaisin seuraavasti: 
13.2., 13.3., 24.4. ja 15.5.

Poikkeus perjantaina 4.2. kirjasto aukeaa 
vasta klo 13.00 henkilökunnan koulutuk-
sen vuoksi.

NÄYTTELYT: 
- Tammikuu: Aku Kankaanpään luonto-
kuvanäyttely esillä 31.1. asti. Tervetuloa 
tutustumaan!- Helmikuu: Vetelin villa-
sukka – miltä näyttää Vetelin villasukki-
na. Äänestä oma suosikkisi!

SATUTUOKIOT ovat tauolla helmikuun 
loppuun asti. Ilmoitamme jatkosta 
helmikuun kuntatiedotteessa ja kirjaston 
kotisivuilla.

 KIRJASTOON 2022 TULEVAT LEHDET: 
Aku Ankka, Anna, Antiikki & Design, As-
kel, Avotakka, Eeva, Elämä, Episodi, Erä, 
ET-lehti, Goal, Helsingin Sanomat, He-
voshullu, Hyvä Terveys, Ihana, Ilkka-Poh-
jalainen, Inferno, Juoksija, Järviseudun 
Sanomat, Kameralehti, Kasvatus, Keski-
pohjanmaa, Kirjailija, Kirjastolehti, Kodin 
Kuvalehti, Kodin Pellervo, Kokkola-lehti, 
Koneviesti, Kotiliesi, Kotiliesi Käsityö, 

Kotilääkäri, Kotipuutarha, Koululainen, 
Kunto Plus, Lego Ninjago, Leivotaan, 
Luontokuva, Maalla, Maaseudun Tulevai-
suus, Maatilan Pellervo, Matka, Meidän 
Mökki, Meidän Perhe, Meidän Talo, 
Metsästys ja Kalastus, Mikrobitti, Muumi, 
Neulo, Novita, Onnimanni, Ottobre 
Design, Parnasso, Pelit, Perhonjokilaakso, 
Pets, Sanansaattaja (lahjoitus), Suomen 
Kuvalehti, Suomen Luonto, Suuri Käsi-
työlehti, Systeri, Tee Itse, Tekniikan Maail-
ma, Tieteen Kuvalehti, Tieteen Kuvalehti 
Historia, Tuulilasi, Tähdet ja Avaruus 
(lahjoitus), V8-Magazine, Viherpiha

EEPOS-KIRJASTOJEN ASIAKKAILLE 
ETÄKÄYTTÖINEN E-LEHTIPALVELU:  
Etäkäyttöinen e-lehtipalvelu eMagz on 
nyt käytettävissä Eepos-kirjastoissa. Voit 
lukea kotimaisia aikakauslehtiä verkossa 
etänä, esimerkiksi kotona tai bussimat-
kalla. Etäkäyttöön tarvitset kirjastokortin 
ja nelinumeroisen tunnusluvun. Voit 
lukea e-lehtiä tietokoneiden, puhelimien 
tai tablettien yleisimmillä nettiselaimilla. 
Suosittelemme käyttämään Firefoxia 
tai Chromea. Lehdet löydät osoitteessa 
https://eepos.emagz.fi
Palvelussa on luettavissa seuraavat 
lehdet: Alibi, Anime, Apu, Deko, Glori-
an Koti, Ihana, Kaikkien Aikojen Joulu, 
Kissafani, Kotiliesi Käsityö, Kuluttaja, 
Maalla, Maaseudun Tulevaisuus, Me 
Naiset, Metsälehti (sis. Makasiini), Seura 
(sis. TV-maailma), Suomen Kuvalehti (sis. 
TV-maailma), Suomen Luonto, Tekniikan 
Maailma, Tiede, TM Rakennusmaailma, 
Tuulilasi, Vanha Koneet, Vapaa-ajan 
Kalastaja, Vasabladet, Viherpiha, Viva ja 
Voi Hyvin.
Jos sinulla ei vielä ole kirjastokorttia tai 
pin-koodia, saat ne käymällä kirjastossa. 
Hyviä lukuhetkiä!

KANSALAISOPISTON LUKUPIIRIN KE-
VÄT: Kirja on ystävä ankeina aikoina. Lue 
illan kirja ja tule vaikka kokeeksi. Keskus-
telemme kirjasta, kirjoittajasta - joskus 
myös elokuvista yms. 
18.1. Laura Lähteenmäki: Sitten alkoi 
sade (Kaksi naista: Paula ja Ojo. Suomi – 
Espanja - ystävyys – luopuminen)
8.2. Julia Phillips: Katoava maa (Ame-
rikkalaisen kuvaama monitahoinen 
kertomus mutkikkaista ihmissuhteista 
– Kamtsatka)
1.3. Jon Kalman Stefansson: Kaloilla ei 
ole jalkoja (Islantilainen kalastajayhteisö 
– sukupolvet – 1920-nykyaika)                
22.3. Katriina Ranne: Maa kuin veri (Mo-
niääninen romaani neljästä sukupolvesta 
sademetsän keskellä. Suomi-Argentiina)

KAIKILLA KUNNAN RYHMÄLIIKUNTATUN-
NEILLA SEKÄ LIIKUNTAKESKUKSESSA JA 
NUORISOTILOISSA TILOISSA ON VOIMAS-
SA SOITEN KORONAOHJEISTUS.
KATSO LISÄÄ KUNNAN VERKKOSIVUILTA 
www.veteli.fi 

KUNTOSALI
•Avoinna joka päivä klo 5:00-23:00 
kuntosalikortin lunastaneille (ovikortti 
sulkeutuu klo 22:00).
•Liikuntakeskuksen kuntosali tarjoaa 
monipuolisen harjoittelupaikan niin 
kokeneemmalle kuin aloittelevallekin 
kuntoilijalle.

12.4. Anneli Kanto: Rottien pyhimys 
(Kirkkomaalaukset – 1500-luku)
3.5. Meri Valkama: Sinun Margot (DDR 
– ajankuva – sukupolvet, salaperäinen 
Margot)                    
Lukupiiri kokoontuu Vetelin kirjastossa 
n. joka kolmas tiistai klo 18.00. Ohjelma 
löytyy myös Vetelin kirjaston kotisivulta, 
ajankohtaista -linkistä , Kasen tapahtu-
mat-palstalta ja kp24.fi-palstalta. Kirjasto 
tilaa kirjat valmiiksi kimppakuljetuksilla! 
Vetäjänä Kanerva Peltoniemi puh. 045 
6510468  kanerva.peltoniemi@gmail.
com
                        

4H Kerhot siirtyvät etäkerhoiksi 24.1.-
6.2. väliseksi ajaksi. Etäkerhotoiminnasta 
menee infoa kerholaisten vanhemmille. 
HUOM! Jos olet halukas mukaan uutena 
kerholaisena, niin ole yhteydessä toimin-
nanohjaajan! (Puh: 040 7472347)

Oletko kiinnostunut työskentelemään 
4H- hallituksessa? Mikäli olet kiinostu-
nut ota yhteyttä hallituksen puheen-
johtajaan  (Pirjo Korkeasaari puh: 040 
5802204).

HANNAN KOTIHOITO

Hannan Kotihoiva - KotiAvustajat®. 
Hoiva- ja kotipalvelut mm. ikäihmisille ja 
omaishoitajille. 
Palvelun peruste on terveydentilan tai 
toimintakyvyn muutokset. 
- Kiireetöntä hoivaa, huolenpitoa ja 
kotipalveluja
- Minimi käyntiaika 2h. 
- Tuntihinta arkisin klo 8-18 on 37e.
- Hyödynnä kotitalousvähennys 60%, 
jolloin laskennalliseksi tuntihinnaksi jää 
14,80e.  
Sovi ilmainen tutustumiskäynti p.045 
7835 6344 / Hanna Torppa. Lähihoitaja. 
KotiAvustaja. 
www.kotiavustajat.fi


