V E TELIN KUNTATIEDOTE 2/2022

Avoimet työpaikat
Nuori! Hae kesätöihin 20.3. klo 22 mennessä
Haussa mm.:
- Ohjaajia leirille, retkelle ym.
- Puutarhanhoito- sekä viherpalvelutyöntekijöitä
- Kiinteistöhuollon apulaisia
- Taidekartanon asiakaspalvelutyöntekijä
- Aumamuovien kerääjiä turvesuolle
Vetelin kunnan, 4H:n ja Vetelinraitin avoimet kesätyöpaikat
on julkaistu kuntien yhteisessä Kuntarekry -järjestelmässä.
Työnhakua varten tulee luoda tunnukset ja kirjautua järjestelmään https://www.kuntarekry.fi/.

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

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia.
Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista
yhteistyöverkostoa.

Iltakyyti hakee kotoa ja vie edullisesti
harrastuksiin, kyläilemään ja asioimaan
Muista Iltakyyti tiistaista torstaihin.
HUOM! Uudet hinnat:
2 e / matka ensimmäiselle kyytiläiselle
1 e / matka lisäkyytiläiset samasta osoitteesta
Hiihtolomaviikolla Iltakyyti on
ILMAINEN!
Auto poikkeaa reitiltä hakemaan sinut
kotiportiltasi. Lisätietoja ja tilaus täällä:
https://kulukuri.com/joukkoliikenne/
iltakyyti
Kysy:
Tomas Luoma, Kyytiin2 -hanke
Kaustisen seutukunta
040-142 4257
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

Tule mukaan kehittämään uusiutuvan
energian markkinaverkostoa seutukunnan alueella!
KIERTHON 2.0 -hankkeessa luodaan
uusia toimintamalleja maatalouden
biokaasun käyttöönottamiseksi alueella mm. liikenteessä. Maatilojen biokaasupotentiaalin käyttöönottamiseksi
ja biokaasumarkkinoiden syntymiselle
tarvitaan kysyntää. Aihetta lähestytään
ja aletaan edistämään teemaryhmätyöskentelyn avulla.
Ilmoittaudu osoitteessa www.kierthon2.
fi > Ajankohtaista > Ilmoittaudu tai
QR-koodilla:

Lisätietoja:
Salla Siivonen, KIERTHON 2.0 -hanke,
p. 040-4806162, salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi
Hanke on saanut rahoituksen Keski-Pohjanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan
kunnat sekä Korpelan Voima.

KIERTOON! - hanke julkaisee Kaustisen
seutukunnan alueelle kohdennetun biokaasutuotannon alueellisen toteutettavuusselvityksen loppuraportin 10.3.2022
klo 9–11.30
KIERTOON! hankkeen Envitecpolis Oy:llä
teettämä biokaasutuotannon alueellinen
toteutettavuusselvitys on valmistunut.
Tule kuulemaan viimeisimmät tulokset
biokaasutuotannon mahdollisuuksista
Kaustisen seutukunnan alueella.
Lisätietoja KIERTOON! -hankkeen projektipäällikkö Marko Malvisto marko.
malvisto@kaustisenseutukunta.fi
Ilmoittautumiset 8.3.2022 mennessä
https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/
kiertoon-hanke-biokaasutuotannon-toteutettavuusselvitys/

KASEKA
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

EU:N NAUTATUKIEN HAKUAIKA
PÄÄTTYY 3.3.2022.
Hakekaa tuki hyvissä ajoin vipu-palvelussa!!!
Me kuulumme tukialueeseen C, jolla
on mahdollista hakea nautatukea
(sonnit ja härät, emolehmät ja -hiehot) sekä lammas- ja vuohipalkkiota
(teuraskaritsa ja -kilipalkkio).
Kaikkien nautatilojen kannattaa
hakea tukea sonneista ja myös
emolehmistä, vaikka sonnit laitettaisiinkin pääsääntöisesti välitykseen.
Hakemisesta ei ole haittaa eikä tuen
hakeminen sido mihinkään.

sonneista, häristä, emolehmistä,
emolehmähiehoista, teurastetuista
hiehoista, uuhista ja kutuista viimeistään 10.3.2022.
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi
hakukerta. Voit hakea ennakkoa ja
lopullista tukea tai vain lopullista
tukea myös 10.3.2022. Kuluvan vuoden sika- ja siipikarjatalouden tuki
haetaan siis viimeistään 10.3.2022.
Lisätietoja maaseutuasiamieheltä.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Maatilan omistajanvaihdospäivä
alustavasti to 31.3.2022 Kälviällä
Lisätietoja tulossa piakkoin.
Seuraa tiedotusta https://www.
kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat

Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen,
jonka toteuttaminen on aloitettu
ennen hakemuksen vireille tuloa. 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.
NAUTAREKISTERIN VALTUUTUS
Ruokaviraston nautarekisteri tulee
muuttumaan maaliskuussa 2022. Uuden rekisterin tultua käyttöön yhteys
neuvonnan rekistereihin katkeaa.

Jotta tieto siirtyy kuten tähänkin asti,
MYÖTÄTUULTA -HANKKEEN TULE- pitää nautatilan rekisteröidyn eläinpitäjän antaa valtuutus Mtech Digital
VIA TILAISUUKSIA
Solutions Oy:lle. Valtuutuksella varRekisteri-ilmoitukset on erittäin
mistat, että tieto siirtyy jatkossakin
tärkeää tehdä 7 päivän sisällä tapah- Näillä eväillä pellolle:
Ruokaviraston nautarekisterin ja tuotumasta. Myös eläimen muut tiedot Nukkua on pakko, teki mitä tahantosseurannan, keinosiemennyksen ja
sa! Uni on ihmisen peruspilari, jolle
(esim. sukupuoli ja käyttötarkoitus)
jalostuksen välillä kertakirjauksella ja
tulee olla oikein, sillä virheelliset tai jaksaminen, terveys ja työ perustuu.
Mitä on uni ja mikä on sen merkitys? että Minun Maatilani -ohjelma toimii.
myöhässä tehdyt rekisteröinti-ilmoitukset aiheuttavat hylkäyksen ja Vinkkejä jaksamiseen!
Muutos koskee kaikkia nautatiloja,
seuraamuksia palkkioihin.
Markku Keski-Rahkonen, sairaanhoi- jotka
- kuuluvat tuotosseurantaan
taja, unihoitaja
MTK järjesti Eu:n eläinpalkkio- käyttävät keinosiemennystä tai
to 24.3.22 klo: 12-13.30
muutoksista infotilaisuuden, joka
alkionsiirtoja
ILMOITTAUDU:
on taltioitu. Se on katsottavissa
https://www.lyyti.in/Unen_ja_levon_ - kuuluvat Faban terveys- ja lihakarosoitteessa https://www.mtk.fi/-/
jan tarkkailuun
merkitys_1864
elainpalkkio-1?fbclid=IwAR0DXrJ- käyttävät jotain Minun Maatilani
4fdXGU0bXYOaTTS7Du-jgHsLxAA-sovellusta tai jotain muuta MtechINVESTOINTITUKEA VOI HAKEA
vIx2Mk1ykb_dhEY8Q5bUAK0CA
in, Faban, ProAgrian ohjelmaa tai
Infossa on hyvää tietoa helposti ym- JATKUVASTI
palvelua, joka liittyy nautoihin (esim.
märrettävässä muodossa. Kannattaa
Maatalouden investointitukea voi ha- eläinmääriin)
katsoa!
- aikovat joskus käyttää jotain yllä
kea jatkuvasti. Hakemukset ratkaisolevista
Tukeen on tullut oleellisia muutoksia, taan tukijaksoittain, jotka ovat:
- myyvät joskus eläimiä tiloille, jotka
16.10. – 15.1.
joten kannattaa tutustua etenkin
käyttävät em. palveluja
16.1. – 15.3.
sonneja ja emolehmiä koskeviin
tukiehtoihin. Linkki EU:n eläinpalkki- 16.3. – 15.8.
Valtuutus kannattaa antaa tarvittaes16.8. – 15.10.
oiden hakuohje
Investointitukea voi hakea sähköises- sa myös Eläinten terveys ETT ry:lle ja
ti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www. myös omalle teurastamollesi.
POHJOISEN KOTIELÄINTUEN
Jos valtuutusta ei tehdä, eläintenENNAKOT HAETTAVISSA VIIMEIS- ruokavirasto.fi/hyrra .
Älä aloita rakentamisinvestointia tai pitäjän pitää ilmoittaa tapahtumat
TÄÄN 10.3.2022
erikseen neuvonnan tietoihin ja Ruomuuta toimenpidettä äläkä allekaviraston nautarekisterin puolelle,
kirjoita sopimusta (mm. lopullinen
Pohjoisen kotieläintuen ennakkoa
tieto ei siirry automaattisesti.
koskevia hakemuksia voi jättää tästä luovutuskirja, tilaussopimus tai urakValtuutuksen voi antaa osoitteessa
kasopimus) ennen kuin olet saanut
päivästä alkaen Vipu-palvelussa
https://www.suomi.fi/valtuudet
ELY-keskuksesta päätöksen!

NUOHOUSTOIMI MATTI HARJU

Soita ja tilaa nuohoustyöt!
Puh. 0404197338
TEKNINEN TOIMI
Tekninen lautakunta ilmoittaa haettavaksi YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET vuodelle 2022 Hakemukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle (Vetelin kunta Kivihyypäntie 1, 69700
VETELI tai sähköpostilla tekninen@veteli.fi) viimeistään 14.4.2022 klo 14. Hakemuslomake https://veteli.
fi/lomakkeet/avustushakemus-yksityistien-kunnossapitoon/ Hakemuksen liitteenä on esitettävä selvitys
vuoden 2021 avustuksen käytöstä. Kunnan nyt haettavana oleva kunnossapitoavustus on tarkoitettu
käytettäväksi avustuksen myöntämisvuotta koskevaan tien kunnossapitotyöhön.
VETELIN YKSITYISTEIDEN TIEKUNTIEN VUOSIKOKOUKSET 2022. Tiekuntien puheenjohtajat voivat
ilmoittaa kokousajat puhelimitse 0505790100 tai sähköpostilla susanna.hotakainen(at)veteli.fi. Julkaisemme kokouksien päivämäärät verkkosivulla https://veteli.fi/ajankohtaista/vetelin-yksityisteiden-tiekuntien-vuosikokoukset-2022/
Julkaisemme kokousten päivämäärät verkkosivulla ilmoitusten perusteella.
SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

KULTTUURIAVUSTUKSET 2022
Vetelin kunnan sivistyslautakunta
julistaa haettavaksi v. 2022 kulttuuriavustukset 31.3.2022 klo 12
mennessä. Kulttuuriavustusta
myönnetään vuonna 2022 järjestettäviin tapahtumiin. Hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman
luonne, kohderyhmä, rahoitus ja
ajankohta. Avustusta ei myönnetä soitinten, vahvistimien ja
orkesterilaitteiden hankintaan tai
opiskeluun. Avustushakemukset
tulee toimittaa osoitteella Vetelin
sivistyslautakunta, Kivihyypäntie
1, 69700 Veteli tai sähköpostilla
maria.keltti@veteli.fi
Lisätietoja: Sivistysjohtaja Maria
Keltti-Heikkilä, p. 050 5790 114

AIKAKAUSLEHTIVIIKKO 4.-10.
HUHTIKUUTA: Aikakauslehtiviikko on Aikakausmedian ja
aikakauslehtikustantajien järjestämä vuosittainen teemaviikko,
jolloin harjoitellaan mediataitoja
ja luetaan aikakauslehtiä. Teemaviikolla voi lukea aikakauslehtien
digiversioita maksutta. Viime
keväänä yli 100 aikakauslehteä
avasi digilehtensä kaikkien luettaSATUTUOKIOT: Sadut ja tarinat
kutsuvat lapsia satumatolle kirjas- vaksi. Lisätietoa osoitteessa www.
toon joka toinen torstai klo 10.00 aikakauslehtiviikko.fi
alkaen seuraavasti: 3.3., 17.3.,
31.3., 14.4., 28.4. ja 12.5. Tulethan TÄSTÄ TIEDOTIMME TAMMImukaan vain terveenä ja aikuisel- KUUN KUNTATIEDOTTEESSA:
Kirjaston uusi palvelu: aikakausle suosittelemme maskia.
lehtien etäkäyttö osoitteessa
VIISI KIRJAILIJAA ETÄVIERAANA https://eepos.emagz.fi – lue
kotona aikakauslehtiä näköislehtiKEVÄÄN AIKANA! Vierailujen
nä! Tarvitset vain kirjastokortin ja
ajankohdat:
pin-koodin.
8.3. klo 17.00 Teemu Keskisarja.
Etelä-Pohjanmaan sotahistoriaa
KIRJAKERHO KOTIIN:
Napuesta 1714 Länkipohjaan
1918. Striimataan Peräseinäjoen Haluaisitko saada kirjavinkkejä ja
keskustella kirjallisuudesta, mutta
kirjastosta.
liikkuminen on haasteellista?
10.3. klo 17.00 Heikki Aalto-AlaNyt voit osallistua kotona Kirjakernen. Rakastan sinussa ihmistä:
ho kotiin -ryhmään Zoom-sovelAino ja Alvar Aallon tarina. Striiluksen kautta.
Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 mataan Alajärven kirjastosta.
Ryhmän ohjaajana toimii Vaasan
28.3.
klo
17.30
Jouni
Laaksonen.
Sähköposti: veteli.kunnankirjasElämäni hienoimmat retket. Strii- kirjaston kirjastopedagogi Heli
to@veteli.fi
Pohjanhovi ja ryhmä kokoontuu
mataan Jurvan kirjastosta.
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
kerran kuussa klo 14 – 15. Ko21.4. klo 17.00 Pepe Forsberg.
Eepos-verkkokirjasto: https://
Retkeilyilta. Striimataan Evijärven koontumispäivät ovat 2.3. 28.3.
eepos.finna.fi FB: http://www.
26.4. ja 24.5.
facebook.com/VetelinKunnankir- kirjastosta.
Viides kirjailijavierailu sijoittunee 2.3. Heli Pohjanhovi esittelee naisjasto/
ten päivän johdosta 2-3 uudenviikolle 12. Tästä ilmoitamme
Instagram: https://www.instapuoleista naiselämäkertaa, mm.
myöhemmin. Löydät lisätietoa
gram.com/vetelinkirjasto/
sekä linkin kunkin kirjailijan lähe- Alli Paasikiven elämäkerran.
AUKIOLOAJAT 31.5.2022 asti:
Seuraavien tapaamisien aiheisiin
ma-to 13-19 ja pe 12-16. kirjasto tykseen osoitteesta:
osallistujat voivat itse vaikuttaa.
https://sites.google.com/view/
on avoinna myös kerran kuussa
eeposkirjailijavierailut Voit seurata Voit myös saada ohjausta äänikirsunnuntaisin seuraavasti: 13.3.,
lähetyksiä kotona tai tulla katso- jojen käyttöön.
24.4. ja 15.5.
Ilmoittaudu kirjakerhoon Dateron
maan Vetelin kirjaston lehtisalin
kotisivun kautta www.datero.
TV:stä,
mikäli
rajoitukset
sallivat
Poikkeus perjantaina 25.2.
fi tai soittamalla 040 147 7945
kirjasto aukeaa vasta klo 13.00 kokoontumisen.
(arkisin klo 9 – 14 välillä)
henkilökunnan koulutuksen
vuoksi.
NÄYTTELYT:
Vetelin villasukka – miltä näyttää
Vetelin villasukkina. Äänestä oma
suosikkisi osoitteessa https://
forms.gle/Dnbgfut2qe5ScuuR7
Sukat ovat esillä kirjastossa helmikuun ajan.
Tulossa 21.3.: Helena Pollarin valokuvia hautausmailta ja kirkoista

UUSIA KIRJANÄYTTELYITÄ:
Lukisitko kirjan vaikkapa kartanosta, maaseudusta, tunturista,
metsästä, rikospaikasta, kodista,
vankilasta, huvilasta, avaruudesta… Halutessasi voit osallistua
Seinäjoen kirjaston lukuhaasteeseen 2022. Lukuaikaa on 31.12.
asti. Lisäohjeita löydät Vetelin
kirjaston näyttelypöydältä.
Sodan pitkät varjot: sotaromaaneja

on edellytyksenä discoon osallistumiselle. Sis.pääsyhinta 5€
sisältäen uintilipun ja herkut.
- Pe 4.3. klo 11.00-14.00 Perheuintiaika. Tämä uintiaika vain perheille. Alle 15-vuotiaat maksutta.
Altaille laitetaan erilaisia leluja ja
uintivälineitä käytettäväksi. Tervetuloa polskimaan!

LASKETTELUREISSU
Ma 28.2. Laskettelureissu Lakikselle ala- ja yläkouluikäisille klo
13.00-19.00. Kyyditys yhteisbussilla. Bussi lähtee Vetelin keskuskoululta klo 13.00 ja on Lakiksella
noin klo 14.00. Osallistujia otetaan kyytiin myös reitin varrelta
Räyringin Salelta ja Ylipään koululta. Bussi lähtee Lakikselta klo
18.00 ja kyydistä voi jäädä myös
matkan varrella Ylipäänkoululla ja
Liikuntakeskus/uimahalli on auki
Salella.
hiihtolomaviikolla (28.2.-6.3.)
Kyytimaksu on 5€/hlö, rinnelippu
Tapahtumien johdosta pari poik- on 17€/hlö ja välinevuokra 17e/
keusta uimahallin yleisöuintiaikoi- hlö, jos tarvitsee vuokrata välineet. Vastaava ryhmänohjaaja
hin:
Tiistaina 1.3. yleisöuintiaika päät- Matti kerää maksut osallistujilta
bussiin tullessa, maksut käteisellä,
tyy klo 19.00
Keskiviikkona 2.3. yleisöuintiaika tasaraha.
Omat eväät tai eväsrahaa kahviopäättyy klo 17.30
Perjantaina 4.3. Halsua-Perhouinti ta varten on hyvä olla mukana.
Alakouluikäisellä tulee olla mukaon peruttu.
na oma aikuinen, joka huolehtii
lapsesta reissun ajan.
Hiihtoloman tapahtuReissulle on ennakkoilmoittautumat:
minen, joka on NYT KÄYNNISSÄ!
ja päättyy pe 25.2.
UIMAHALLILLA TAPAHTUU
- Ti 1.3. uintitekniikkapaja uimatai- Ilmoittautumiset Matille sähkötoisille aikuisille klo 19.00-20.00. postilla matti.kuusela@veteli.fi ja
lisätiedustelut puh. 040-7078151.
Haluaisitko hioa uintitaitoasi,
Ilmoittautumistiedot: lapsen/
saada lisää vinkkejä parempaan
uintitekniikkaan? uintitekniikka- nuoren etu- ja sukunimi ja ikä,
pajassa käydään läpi eri uintityy- alakouluikäisen mukaan lähtevän
aikuisen nimi ja puhelinnumelien tekniikoita uimaopettajan
ro josta tavoittaa ja vuokraako
johdolla. Lisätietoa pajasta saat
välineet.
uimahallista puh. 050-5790176
Jokaisella lähtijällä tulee olla omat
tapaturma- ym. vakuutukset
- Ke 2.3. alakouluikäisten Vesidisco klo 18.00-20.00. Uimataito kunnossa.

KERRO MEILLE KURSSITOIVEESI ja
-IDEASI lukuvuodelle 2022-2023!
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä
toiveesi / ideasi opiston kotisivujen tai facebook-sivujen kautta.
Otathan yhteyttä, jos olet halukas
itse pitämään kurssin kansalaisopistossa. Voit myös “ilmiantaa”
osaajan / taitajan, jolla on erityinen osaamisalue. Me kansalaisopistolla houkuttelemme häntä
jakamaan osaamistaan kurssin
opettajana.
Kurssin opettajan rooliin ei tarvita tutkintoja – vain osaaminen
aiheesta ja innostus ja halu jakaa
osaamista muillekin.
Yhteystiedot:
050-5790163, 050-5790151,
info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
https://facebook.com/perhonjokilaaksonkansalaisopisto/

Vetelin kk:n Nuorisoseura Ry tiedottaa
Hei Veteliläinen!
Auta meitä yhdessä kehittämään nuorisoseuran toimintaa. Kerro meille minkälaisia esimerkiksi tapahtumia tai ajanviettoa juuri sinä kaipaisit nuorisoseuran järjestävän. Tilat ovat loistavassa kunnossa joten
mahdollisuudet löytyvät monenlaiseen toimintaan. Vinkit voi lähettää joko sähköpostilla
veikkolaveteli@gmail.com tai soittamalla alla oleviin puhelinnumeroihin. Löydät meidät myös facebookista Vetelin kk:n nuorisoseura. Veikkolasta on vuokrattavana erilaisia tilavaihtoehtoja häihin, sukujuhliin,
syntymäpäiviin ym. päivä- ja iltatilaisuuksiin.
Tiedustelut ja varaukset veikkolaveteli@gmail.com
Veli-Pekka Pakkala 0400-368222 Sami Torppa 040-4153676
Tue toimintaamme maksamalla vuosi jäsenmaksu 10€ tilille FI4855120040001034 Kiitos!

Hiihtoloman
tapahtumat
NUOKKARIPÄIVÄ Vetelin nuorisotiloilla (Äijäpatintie 1)
Sunnuntaina 27.2 klo 12-15 tapahtuma on suunnattu eskari- 5 luokkalaisille. Ohjelmassa on vapaata
puuhailua nuorisotiloilla esimerkiksi
lautapelien pelaamista, värityskuvia,
biljardia, piirtämistä, askartelua yms
hauskaa! :)
sisältää myös PAKOHUONEPELIN,
jota saa halutessaan kokeilla.
PELITAPAHTUMA Patanan koulun
salissa maanantaina 28.2 klo 12-14
tapahtuma on suunnattu eskari- 4
luokkalaisille.
Pelaillaan eri pelejä (mm. käsipalloa,
koripalloa, lipunryöstöä)
Kioski palvelee pelien jälkeen ja
kioskissa mm, limsaa, sipsiä, karkkia,
keksiä.
Voit siis varata rahaa kioskia varten
Mukaan voit ottaa myös juomapullon ja jonkinlaiset sisäkengät/tossut
ULKOILUPÄIVÄ Vetelin urheilutalon
vieressä olevalla jääkiekko kaukalolla
ja sen vieressä olevalla mäellä
Tiistaina 1.3 klo 12-13:30 tapahtuma on suunnattu alakouluikäisille
Saa itse valita, meneekö luistelemaan
kaukalolle vai laskemaan mäkeä
kaukalon
vieressä olevalle mäelle
Ulkoilun jälkeen on tarjolla vielä
pillimehut ja makkaraa tapahtumaan
osallistuneille
KOKKAILUPÄIVÄ Vetelin keskuskoulun kotitalousluokassa
Keskiviikkona 2.3 klo 10-13 Tapahtuma on suunnattu alakouluikäisille
Kokataan herkullinen lounas, jonka
jälkeen pääsee herkuttelemaan vielä
jälkiruoalla!
Osallistumismaksu 5€ (maksetaan
käteisellä paikan päälle tultaessa).
Vaatii ilmoittautumisen
Ilmoittautumiset viestillä numeroon
040 747 2347

Ilmoita tässä yhteydessä myös
Ohjaajina Saana Lahti ja Aili Huusko.
mahdolliset allergiat tai jos on jotain
muuta huomioitavaa
Keskustan ulkoilukerho
Torstaisin klo 17-18 urheilutalon
Tule mukaan
maastossa. Kokoontuminen aina ur4H-kerhoihin!
heilutalon oven eteen, jonka jälkeen
siirrytään leikkimään ja touhuamaan
Tunkkarin yleiskerho
urheilutalon maastoon.
maanantaisin klo 17-18 Tunkkarin
Ohjaajana Aliisa Luhtasela.
koululla. Kerho on suunnattu eskari-4 luokkalaisille.
Airsoft-kerho
Kerhossa leikitään ja pelaillaan moni- lauantaisin klo 12-14 Halsualla
puolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä. Meriläisen montulla (Köyhäjoentie
Ohjaajina Alina Saari ja Aili Huusko
237 kohdalta Halsualta päin tullessa
Luistelukerho
vasemmalla soratietä noin 200m laamaanantaisin klo 17.30-18.30 Räyrin- vulle). Ohjaajana Pyry Hietalahti. Tällä
gin kaukalolla. Kerhossa pelaillaan
hetkellä emme järjestä kuljetusta,
eri jääpelejä sekä opetellaan luistele- mutta omin kyydein voi mennä pemaan erilaisten ratojen avulla.
laamaan. Mukaan lämmintä vaatetta,
mahdolliset omat eväät ja -taisteYleisurheilukerho
luvarusteet. Timo Marjusaarelta saa
keskiviikkoisin klo 17.30-18.30
lisätietoja 040 7183688.
Vetelin urheilutalolla. Yleisurheilukerho on suunnattu 6 - 10 vuotiaille. Eräkerho vaihtuvin ajankohdin ja
Kerhossa leikitään ja tutustutaan
paikoin.
yleisurheilun alkeisiin !
Ohjaajina Fanni Pakkala ja Kasper
Oma 4H-yritys
Björkbacka
Helppo tapa kokeilla, millaista on olla
yrittäjä. Oma 4H-yritys antaa sinulle
Kokkikerho
mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä
keskiviikkoisin klo 16-18 Muksulan
turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on
kotitalousluokassa. Kerho on suunkeino tienata rahaa, mutta elinkeinattu 2-5 luokkalaisille. Ilmoittautu- nosta ei ole kysymys. Yritys on harminen 4H:n puhelimeen viestillä 040 rastustoimintaa, ja etenet siinä aina
7472347. Ohjaajina Sara Kantola ja
omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on
Nea Pulkkinen.
hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle.
Sirkuskerho
• Olet 13–28-vuotias.
keskiviikkoisin urheilutalolla klo
• Saat kokeilla yrittäjyyttä harras15.30-16.30 (10-15v) ja 16.30-17.30
tuksena ja toimit 4H-yrittäjänä itse
(7-9v). Ohjaajana Elina Holopainen.
haluamasi ajan.
Ilmoittautuminen kevään 2022
• Toimit yksin tai ryhmässä.
sirkuskouluun tästä linkistä: https:// • Sinulla on oma yritysohjaaja ja saat
www.sirkuskoulukuu.fi/ilmoittautu- apua 4H-yhdistykseltä.
minen
• Yrityksesi myynti on 50 € – 7 000 €
vuodessa.
Pesisliikkari
• Voit osallistua Vuoden 4H-yritys
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.30 Ve-kilpailuun.
telin urheilutalon salissa. Liikkarissa • Saat 4H-yrittäjän digitaalisen osaaopetellaan pesäpallon alkeita leikmismerkin
kien ja pelien avulla.
• Voit saada opintopisteitä yrittäjänä
toimimisesta.
Patanan liikuntakerho
• Sitoudut 4H:n arvoihin
torstaisin klo 17:30-18:30 Patanan
Vetelin kunta avustaa uusia 4H-yritkoululla. Liikuntakerhossa tutustäjiä 200€:n 4H-yrityssetelillä. Jos
tutaan eri lajeihin sekä pelaillaa ja
kiinnostuit perustamaan 4H-yritykleikitään kerholaisten toive leikkejä
sen, ota yhteyttä p. 0407472347 tai
ja pelejä.
veteli@4h.fi

