V E TELIN KUNTATIEDOTE 3/2022

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

Arvoisat Kuntalaiset
Ukrainan sota huolestuttaa ja koskettaa meitä. Auttamisen halu on myös Vetelissä kova. Olemme linjanneet kunnassa, että avustamme Ukrainaa rahallisesti virallisten avustusjärjestöjen kautta sekä pyrimme
auttamaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueellamme asuvia ja töissä olevia ukrainalaisia saamaan
perheensä ja läheisensä turvaan Veteliin.
Koronakriisi on jatkunut jo yli kaksi vuotta eikä se näytä vielä Vetelissä hiljentymisen merkkejä, päinvastoin koronan ilmaantuvuudessa raportoidaan koko koronakriisiajan korkeimpia lukemia. Vaikka varsinaisia rajoituksia ei enää ole voimassa, niin hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia on edelleen hyvä noudattaa huolellisesti.
Kunnan vuoden 2021 alustava tilintarkastamaton tulos muodostui liki 1,2M€ ylijäämäiseksi, mikä oli merkittävästi budjetoitua parempi. Suunniteltua parempi tulos johtui pääasiassa kolmesta syystä: suuremmasta verokertymästä, harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta ja pienemmistä sotemenoista.
Vetelin vuoden 2021 sote-menot olivat 13,170M€, mikä oli 1,1% eli noin 150t€ edellisvuotta pienemmät,
ja johtui osittain valtion maksamista koronatuista kunnille, jotka Soite haki omistajakuntiensa puolesta.
Hyvää kevättä ja lahjoittamisen sekä auttamisen iloa kaikille Meidän Vetelin lukijoille.
Hannu Jyrkkä, kunnanjohtaja
Suuri Ukrainan tukikonsertti la 9.4. klo 18 Vetelin kirkossa
Ohjelmassa: poikakuoro, mieskuoro, kirkkokuoro, seurakunnan projektikuoro, Toprakat, jousiyhtye,
kitarayhtye, kanteleyhtye, Matti Pohjoisaho, Eero Korpimo, Jalo Pulkkinen, puhe Vesa Parpala.
Kirkossa kerätään kolehti Ukrainan hyväksi. Voit antaa tukesi myös tilisiirtona.
Tilinro: FI6455120040009961 Saaja: Vetelin Lions club Viite: Ukraina-apu
Tuotto ohjataan lyhentämättömänä Kirkon Ulkomaan Avun ja Lions katastrofiavun kautta.
Konsertin järjestää Vetelin seurakunta ja Lions Club.

Miltä näyttää Veteli villasukkina?
Kilpailu on päättynyt tasaiseen äänestystulokseen. Selvästi eniten ääniä sai kuitenkin nro 3
Sukkien sointua. Sukat on suunnitellut Inkeri
Nykänen. Paljon onnea voittajalle! Pääpalkinto
50€ lahjakortti.
1. Sukkien sointua
2. Vetelinjoki soi
3. Kannel soi sukissakin kauneimmin
Äänestäneiden kesken arvottiin tavarapalkinto.
Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
PS. Pyrimme saamaan ohjeen sukkiin :)

KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.
Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://
vipu.ruokavirasto.fi) toukokuun
ensimmäisellä viikolla. Haku on auki
kesäkuun puoliväliin asti.
Vuosina 2015, 2016 ja 2017 alkaneet
ympäristösitoumukset ja -sopimukset sekä luomusitoumukset päättyvät 30.4.2022. Viljelijät voivat hakea
päätukihaussa sitoumuksille ja sopimuksille jatkoa, jolloin ne säilyvät
ennallaan 30.4.2023 asti.
Viljelijätukien hakuopas julkaistaan
ruokavirasto.fi-sivustolla maaliskuun
aikana. Opas koostuu tuenhakijan
perusoppaasta ja yksityiskohtaiset
tukiehdot sisältävästä tukioppaasta.
MAATILAN OMISTAJANVAIHDOSPÄIVÄ
Aika: to 31.3.2022 klo 9.30-15.15
Paikka: Kälviä, Keski-Pohjanmaan
opisto, Opistontie 1 (mahdollisuus
osallistua myös etänä)
Maatilan omistajanvaihdokseen
valmistautuminen ja tiedon kerääminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin!
Tilaisuuden aiheita: Onnistunut sukupolvenvaihdos. Verokysymykset. Spv
rahoittajan näkökulmasta. Henkinen
valmistautuminen. Yrittäjän kokemuksia. Eläkevaihtoehdot. Nuoren
viljelijän aloitustuki.
Mukana mm. ProAgrian, Verohallinnon, OP Keski-Pohjanmaan, Melan ja
Ely-keskuksen asiantuntijoita.
Ei osallistumismaksua. Lounas omakustanteinen. Kahvitarjoilu iltapäivällä (OP Keski-Pohjanmaa). Ennen
tilaisuuden alkua mahdollisuus
omakustanteiseen kahviin.

tä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/24178C6ED00E40B0 tai
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250
625

Aiheita: Tukihaku 2022. Vipu-muutokset tälle vuodelle. Eläinrekisteriasiat. Hyödynnä neuvo-rahaa.
Ennakkokysymysten käsittely.

Mukana: Pohjois-Pohjanmaan/
EU-TUKIKOULUTUKSET
- ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00 Kälviä, Pohjanmaan Ely-keskus, kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaisia,
K-P opisto, Opistontie 1
MTK-Pohjois-Suomi/MTK Keski-Pohjanmaa.
- ti 12.4.2022 klo 9.30-15.00 OSAO
Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1
Ilmoittautumalla saat muistutuksen
(mahdollisuus osallistua myös etänä) ja osallistumislinkin edellisenä päivänä. Osallistumislinkki löytyy myös
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/taAiheita: Tulevan ohjelmakauden
suuntaviivoja. Pelto- ja kotieläinval- pahtumat sivuilta ennen tilaisuuden
vonnoissa havaittua. Tukihaku 2022. alkua. Ennakkokysymyksiä voi laittaa
Ajankohtaista eläinten rekisteröinnis- ilmoittautumissivulta!
tä. Vipu-muutokset. Luomusitoumus.
Ympäristösopimukset. Neuvo-raha. Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset tästä https://link.webropolsurveys.com/S/024DCE9B3BDBEMukana MTK:n, Ruokaviraston,
Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan CD5
Ely-keskusten, ProAgria Keski-Pohjanmaan ja ProAgria Oulun, kuntien Myös suoraan minulle voi ilmoitmaaseutuhallinnon, MTK Keski-Poh- tautua kaikkiin tilaisuuksiin: ritva.
jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625
janmaan ja MTK-Pohjois-Suomen
asiantuntijoita.
Aikaisempien tilaisuuksien materiaaleja löytyy täältä: https://www.
Ei osallistumismaksua. Lounas
omakustanteinen. Ennen tilaisuuden kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit
alkua mahdollisuus omakustanteiseen kahviin. Lisätietoja Muhoksen Myös muuta tulossa vielä keväälle.
tilaisuudesta antaa myös sirpa.laiti- Seuraa Tietolinkki-hanketta somekanavissa, niin pysyt ajan tasalla
nen@mtk.fi p. 044 339 2319
tulevista tapahtumista!
Ilmoittautuminen tarjoilujärjestelyjen takia (viim. 4.4. paikan päälle tulijoille, etäosallistujat ed. pvnä) tästä
linkistä https://link.webropolsurTEKNINEN TOIMI
veys.com/S/15BC22B6B3EF0C8A
TUKI-INFOT WEBINAAREINA
- to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana
Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita

Ilmoittautuminen tarjoilujärjestely- pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, mukajen takia (viim. 24.3. paikan päälle
na Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita
tulijoille, etäosallistujat ed. pvnä) täs-

Muista hakea yksityistieavustusta 14.4. mennessä!
https://veteli.fi/ajankohtaista/
vetelin-yksityisteiden-tiekuntien-vuosikokoukset-2022/

Kaustisen seutukunta
tiedottaa
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
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

Kaustisen seutukunnan Yrityspalvelu on tavattavissa sopimuksen mukaan:
Lisätietoa:
Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p.
050 337 3538
Erkki Laide, yritysneuvoja,
p. 050 337 3538

TYÖPAJA 7.4. Kaustisen seudun
bioenergian markkinaverkoston
kehittämiseksi - ilmoittaudu!
Työpajan aiheena bioenergian
nykytilanne ja kehittymisnäkymät
Kaustisen seutukunnan alueella.
Alustava ohjelma:
- Asiantuntijaluentoja bioenergian nykytilanteesta
- Markkinapotentiaalin ja kehittymismahdollisuuksien tarkastelu,
teemakohtaiset työpajat
Työpaja on torstaina 7.4.2022 klo
9.00–12.00 Teams -etäyhteydellä.
Koko ohjelma ja ilmoittautuminen: https://kaustisenseutu.
fi/tapahtumat/tyopaja-kaustisen-seudun-bioenergian-markkinaverkoston-kehittamiseksi/

tai QR-koodilla:

Lisätietoja:
Salla Siivonen, KIERTHON 2.0
-hanke, p. 040-4806162, salla.
siivonen@kaustisenseutukunta.fi

SIVISTYS, NUORISO
JA VAPAA-AIKA

Uimahalli/liikuntakeskus on
suljettu pääsiäisenä 15.-18.4.,
vappupäivänä 1.5. ja helatorstaina 26.5.

10km välein. Ilmoita uimasi matka
kassahenkilölle aina lähtiessäsi
hallista.
Ilmoittautuminen uimakouluihin
alkaa toukokuussa. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti. Uimakouluista ja ilmoittautumisesta
tulee lisäinfoa lähemmin toukokuuta.
Maanantain ohjattu kuntosaliryhmä Ladyfit on päättynyt.

Uusi lihaskunto-kehonhuoltojumppa alkaa ke 23.3. Jumppa
KEVÄINEN ULKOLIIKUNTAKAM- on keskiviikkoisin klo 17.30-18.45
PANJA! Päättyy 31.3., vielä ehtii
liikuntakeskuksella peilisalissa.
osallistua.
Kuvaus: alkulämmittelyn jälkeen
Kyseessä on seutukunnan ja
tehdään lihaskuntoharjoitteita
Perhon yhteinen kampanja, jolla oman kehon painoa hyödyntäen
mitataan kunkin kunnan ajanja lopussa kehonhuolto + venyttekäyttöä ulkoliikunnan parissa
lyosio. Tunti sopii kaiken kuntoisilsuhteessa väkilukuun.
le eikä aiempaa jumppakokemusLiikuntasuoritukset merkitään
ta tarvita! Ota oma jumppamatto
liikuntakorttiin, joita saa liikunmukaan + hikipyyhe ja vesipullo.
takeskukselta kuntosalin pukuHUOM. Jumppaan on kertaluonhuoneesta ja kassalta, apteekista toinen ilmoittautuminen: laita
ja kunnantalon aulasta. Kirjaa
viesti ohjaajalle numeroon 050korttiin ohjeen mukaisesti liikun- 5790173 (oma nimi), kun haluat
tasuoritteesi kesto. Liikuntamuoto tulla mukaan.
vapaa!
23. ja 30. päivien kerrat ovat
Vähintään 5 suoritusta tehneiden maksuttomat kokeilukerrat, sen
ja kortin palauttaneiden kesken
jälkeen hinta on 5e/kerta, maksu
arvotaan 200€ lahjakortti Inkassalle jumpalle tultaessa. OhjaaterSportiin. Lisäksi voittajakunta jana Pinja Saarinen. Jos heräsi
saa palkinnoksi kiertopokaalin!
kysyttävää, laita viestiä ohjaajalle
Kortin palautus viimeistään 4.4.
050-5790173 tai sähköpostia pintaitettuna kunnan postilaatikja.saarinen@veteli.fi
koon vapaa-aikasihteerin (Pinja
Saarinen) nimellä. Postilaatikko
OHJATUT RYHMÄLIIKUNTATUNon metallinen ja sijaitsee lähellä
NIT JATKUVAT NORMAALISTI!
kunnantalon pääovea.

KUIVANMAAN JUMPAT:
Spin sisäpyöräily peilisalissa
maanantaisin: alkeisryhmä klo
17.30-18.15, kokeneet ryhmä klo
18.15-19.15 Jokaiselle tunnille
tulee ilmoittautua etukäteen
viimeistään kyseisenä maanantaina klo 12.00 mennessä kahvion
numeroon puh. 050-5790175
Tanssillinen jumppa tiistaisin
parittomina viikkoina klo 17.4518.45 peilisalissa. Ei ilmoittautumista.
Terveysliikuntajumppa keskiviikkoisin klo 10.25-11.25 isossa
salissa. Ei ilmoittautumista.
Lihaskunto-kehonhuolto -jumppa
keskiviikkoisin klo 17.30-18.30
peilisalissa, kertaluontoinen
ilmoittautuminen.
Seniori 60+ ohjattu kuntosaliryhmä tiistaisin klo 8.30-9.30. Ei
ilmoittautumista.
Eläkeläisten ohjattu kuntosali
keskiviikkoisin klo 9.00-10.00. Ei
ilmoittautumista.
Lisäksi on senioreille suunnattu
omatoiminen kuntosaliaika torstaisin klo 9.00-10.00
Katso lisää ryhmäliikunnoista
www.veteli.fi -> vapaa-aika ja
matkailu -> liikuntakeskus ->
sisäliikunta

NUORISOLLE:
Nuorisotilat ovat auki
(Äijäpatintie 1)
Tiistaisin alakoululaiset klo 17.3020.00
Torstaisin yläkoululaiset ja sitä
vanhemmat klo 18.30-21.00
Lauantaisin alakoululaiset klo
17.00-19.00 yläkoululaiset ja sitä
VESIJUMPAT:
UI KESÄKSI KUNTOON -KAMvanhemmat klo 19.00-23.00
yleisvesijumpat ma ja to klo
PANJA huhtikuun ajan 1.-30.4.!
19.30-20.15, matalan kynnyksen Mahdollisista muutoksista tiedoKampanjan aikana vähintään
jumppa to klo 15.10-15.50, Vetelin tetaan vapaa-aikatoimen Insta2km uineiden osallistujien kesken ikääntyvät ma klo 12.10-12.45,
gram tilillä ja vapaa-aikatoimen
arvotaan uimapaketit kolmelle
Facebook -sivulla.
Kaustisen ikääntyvät klo ti klo
onnekkaalle. Arvontavoitosta
12.15-12.50, Halsuan maa- ja koilmoitetaan henkilökohtaisesti.
titalousnaiset to klo 12.15-13.00, Jos herää kysyttävää kunnan
Lisäksi kampanjan päätyttyä
Perhonjokilaakson omaishoitajat nuorisotoimeen, liikuntaan/vauintitulosten perusteella on saata- parillisilla viikoilla ma klo 13.15paa-aikaan ja liikuntakeskukseen
villa matkauintipinssi maksutta.
liittyvistä asioista, ota rohkeasti
13.50
Pinssejä saa 1km, 2km, 5km ja

yhteyttä vapaa-aikasihteeriin
valvojakorttia poliisilta. JärjestykPinja Saarinen, puh. 050-5790173, senvalvojan kortti on voimassa
pinja.saarinen@veteli.fi
enintään 5 vuotta. Kurssi järjestetään Vetelissä lukuun ottamatta
Seuraa Vetelin kunnan tapahtuvoimankäytön harjoittelua (su
mia ja asioita myös sosiaalisessa 15.5.), joka toteutetaan Kokkolasmediassa!
sa. Kurs-sille ilmoittautuneet saa- Instagramissa vetelin_vapaa_ai- vat tarkemman kurssiohjelman
katoimi
sähköpostitse.
- Facebookissa Vetelin kunta,
ilmoittautumiset 19.4.2022 menVetelin vapaa-aikatoimi ja Vetelin nessä: www.opistopalvelut.fi/
liikuntakeskus
perhonjokilaakso
tai puhelimitse: 050-5790151 /
050-5790163

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.
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERfacebook.com/VetelinKunnankirTAUSKOULUTUS ETÄYH-TEYjasto/
DELLÄ (820202) la 28.5. klo 9
Instagram: https://www.insta– 17 Teams-yhteydellä
gram.com/vetelinkirjasto/
Opettaja: Päivi Myllykangas
AUKIOLOAJAT 31.5.2022 asti:
Kurssin hinta: 75 €
ma-to 13-19 ja pe 12-16. kirjasto
Tarvitset tietokoneen ja nettiyhJÄRJESTYKSENVALVOJAN
on avoinna myös kerran kuussa
teyden. JV-kortin hinta 55 € +
PERUSKOULUTUS (820201)
sunnuntaisin klo 12-15 seuraavas7. – 21.5. la ja su klo 9 – 17 Vetelin passikuva (n. 25 €).
ti: 24.4. ja 15.5.
Kurssi ei sisälly opintopassiin.
koulukeskus / Tietola
POIKKEUKSIA:
Järjestyksenvalvojan kertausOpettaja: Päivi Myllykangas
- Tiistaina 29.3. kirjasto aukeaa
kurssin tavoitteena on varmistua
Kurssin hinta: 280 €
vasta klo 14.00 henkilökunnan
järjestyksenvalvojan ammattitaiKurssin hyväksytysti suorittanut
koulutuksen vuoksi.
don säilymisestä. Koulutuksessa
voi hakea järjestyksenvalvonta- Pääsiäisen aika: to 14.4. suljekortin poliisin lupapalvelusta. Kor- kerrataan keskeisiä järjestyksen- taan klo 16.00, pe 15.4. – ma 18.4.
tin hinta 55 € ja passikuva n. 25 €. valvojantoimintaan liittyviä asioi- suljettu
ta ja päivitetään lainsäädännössä
Kurssi ei sisälly opintopassiin.
Tavoitteena on antaa koulutuksen tapahtuneet järjestyksenvalvojan NÄYTTELYT: Helena Pollarin vatoimintaan liittyvät muutokset.
hyväksytysti suorittaneelle vallokuvia hautausmailta ja kirkoista
miudet toimia järjestyksenvalvo- Järjestyksenvalvojan kertausesillä kirjastossa 21.3. - 29.4.22.
jana yleisötilaisuuksissa, yleisissä kurssin (8h) koulutusohjelma on Kuvat on otettu ja muokattu känkokouksissa, urheilutapahtumissa, sisäministeriön määrittelemän
nykällä ja ne on kehystetty tausisällön mukainen. Järjestykravintoloissa, laivalla tai leirinluiksi. Näyttelyn jälkeen tauluja
senvalvojan hyväksyminen on
täalueella. Järjestyksenvalvoja
voi ostaa lahjoittamalla 30 euroa
ylläpitää toimialueensa järjestystä voimassa kerrallaan enintään 5
Unicefille, SPR:lle, Kirkon Ulkoja turvallisuutta sekä estää rikok- vuotta, jonka jälkeen se tulee
maanavulle tai Pelastakaa Lapset
sia ja onnettomuuksia. Järjestyk- uusia. Hyväksynnän uusimista
ry:lle Ukrainan tukemiseksi. Jos
eli uuden JV-kortin hankkimista
senvalvojan peruskurssin kouhaluat varata taulun, ilmoita
lutusohjelma on sisäministeriön varten pitää käydä kertauskoutaulun numero, nimesi ja puhemäärittelemän sisällön mukainen lutus tai käydä uudelleen koko
linnumerosi kirjastossa olevaan
peruskoulutus. Kurssille ilmoittau(40h). Järjestyksenvalvojan tehvarauslistaan. Lahjoituksia varten
tävissä voi toimia poliisin hyväk- tuneet saavat tarkemman kurskirjastossa on tilisiirtolomakkeisiohjelman sähköpostitse.
symä nuhteeton 18 vuotta täytta, voit tehdä lahjoituksen myös
tänyt henkilö, joka on suorittanut Ilmoittautumiset 29.4.2022 men- netissä.
hyväksytysti järjestyksenvalvojan nessä: www.opistopalvelut.fi/
perhonjokilaakso
peruskurssin ja kurssikokeen.
SATUTUOKIOT: Sadut ja tarinat
Peruskurssin hyväksytysti suorit- tai puhelimitse: 050-5790151 /
kutsuvat lapsia satumatolle kirjastanut henkilö hakee järjestyksen- 050-5790163
toon joka toinen torstai klo 10.00

Toiminta-avustuslomake sekä erilalkaen seuraavasti: 31.3., 14.4.,
liset selvityslomakkeet löytyvät
28.4. ja 12.5. Tulethan mukaan
sivulta: https://veteli.fi/vapaa-aivain terveenä ja aikuiselle suosit- ka-ja-matkailu/vapaa-aika-ja-liitelemme maskia.
kunta/
Avustuslomakkeiden liitteinä tuKIRJAILIJAVIERAITA ETÄNÄ!
lee olla järjestön edellisen vuoden
Vierailujen ajankohdat:
toimintakertomus ja tilinpäätös
24.3. klo 17.30 Mikko Porvali. Suo- sekä kuluvan vuoden toimintamalaisen kaukopartio- ja erikois- suunnitelma ja talousarvio.
joukkotaktiikan taustat. Lähetetään suorana Lapuan kirjastosta. KULTTUURIAVUSTUKSET 2022
28.3. klo 17.30 Jouni Laaksonen. Vetelin kunnan sivistyslautakunta
Elämäni hienoimmat retket. Strii- julistaa haettavaksi v. 2022 kultmataan Jurvan kirjastosta.
tuuriavustukset 31.3.2022 klo 12
21.4. klo 17.00 Pepe Forsberg.
mennessä. Kulttuuriavustusta
Retkeilyilta. Striimataan Evijärven myönnetään vuonna 2022 järjeskirjastosta.
tettäviin tapahtumiin. HakemukLöydät lisätietoa sekä linkin kun- sesta tulee ilmetä tapahtuman
kin kirjailijan lähetykseen osoitluonne, kohderyhmä, rahoitus ja
teesta:
ajankohta. Avustusta ei myönnetä
https://sites.google.com/view/
soitinten, vahvistimien ja orkesteeeposkirjailijavierailut Voit seurata rilaitteiden hankintaan tai opiskelähetyksiä kotona tai tulla katso- luun.
maan Vetelin kirjaston lehtisalin
Avustushakemukset tulee toimitTV:stä.
taa osoitteella
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 luettavaksi. Lisätietoa osoitteessa www.
aikakauslehtiviikko.fi
TERVETULOA KIRJASTOON!
LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
Liikunta- ja nuorisojärjestöjen
toiminta-avustukset tulee hakea
30.4. mennessä. Avustuksia voivat
hakea veteliläiset nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Avustus on tarkoitettu nuoriso- ja liikuntajärjestöjen säännöllisiin kerho-, ryhmä- ja
muun toiminnan avustamiseen.

Vetelin sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli tai sähköpostilla maria.keltti@veteli.fi
Lisätietoja: Sivistysjohtaja Maria
Keltti-Heikkilä, p. 050 5790 114

KUMAHA TIEDOTTAA
Oletko kulttuurin harrastaja, yhdistysaktiivi, taiteen tekijä, kuorolaulaja, luovien alojen yrittäjä
taikka sitten näistä asioista kiinnostunut kuntalainen?
Tule Sinäkin mukaan keskustelemaan oman kotikuntasi kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja
luovien alojen vahvuuksista sekä
kehittämistarpeista!
Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittaman Keski-Pohjanmaan
alueellinen kehittämistehtävän
Kulttuurimaakunta -hanke järjestää yhdessä kotikuntasi kanssa

keskustelutilaisuuden
KUMAHA VETELI KUNTALAISFOORUMIN
ke 30.3.2022 klo 18.00– Vetelin
kunnantalo, Kivihyypäntie 1
Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 17.30
- 18.00. Tilaisuudessa huomioidaan koronaterveysturvallisuus.
Ohjelmassa:
KUNTALAISFOORUMIKESKUSTELU
Kulttuuriviljelykset tiedonkeruumenetelmällä
- Kunnan omaa kulttuuriohjelmaa
- Elävää kulttuuriperintöä Keski-Pohjanmaalla
https://kumaha.keski-pohjanmaa.
fi/

VARAUTUMINEN JA HENKINEN
HYVINVOINTI MUUTTUVASSA
MAAILMANTILANTEESSA
Soite tarjoaa tukea varautumiseen
ja henkiseen hyvinvointiin muuttuvassa maailmantilanteessa, jossa Ukrainan sota saattaa aiheuttaa
ahdistusta ja herättää kysymyksiä
varautumisesta kriisitilanteisiin.
Soiten huolipuhelin tarjoaa psykososiaalista tukea myös Ukrainan tilanteen aiheuttaman huolen käsittelemiseen. Huolipuhelin
palvelee numerossa 06 828 7288.
Avoinna arkisin ma-pe klo 9–15.
- Lisäksi Soiten verkkosivuille on
avattu uusi sivu, joka kokoaa yhteen varautumiseen sekä henkiseen hyvinvointiin liittyvää tietoa
ja linkkejä. Sivu löytyy osoitteesta:
https://www.soite.fi/varautuminen_kriisiin

vasemmalla soratietä noin 200m laavulle). Ohjaajana Pyry Hietalahti. Tällä
hetkellä emme järjestä kuljetusta,
mutta omin kyydein voi mennä pelaamaan. Mukaan lämmintä vaatetta,
mahdolliset omat eväät ja -taisteluvarusteet. Timo Marjusaarelta saa
lisätietoja 040 7183688.

TULE MUKAAN 4H-KERHOIHIN!
Tunkkarin yleiskerho
maanantaisin klo 17-18 Tunkkarin
koululla. Kerho on suunnattu eskari-4 luokkalaisille.
Kerhossa leikitään ja pelaillaan moni- Eräkerho
puolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä. vaihtuvin ajankohdin ja paikoin.
Ohjaajina Alina Saari ja Aili Huusko
Oletko kiinnostunut 4H:n hallitustyöstä? Mikäli olet, ota yhteyttä puheenYleisurheilukerho
johtaja Pirjo Korkesaareen. Puh: 040
keskiviikkoisin klo 17.30-18.30
5802204
Vetelin urheilutalolla. Yleisurheilukerho on suunnattu 6 - 10 vuotiaille.
Kerhossa leikitään ja tutustutaan
yleisurheilun alkeisiin!
Ohjaajina Fanni Pakkala ja Kasper
Björkbacka
Sirkuskerho
keskiviikkoisin urheilutalolla klo
15.30-16.30 (10-15v) ja 16.30-17.30
(7-9v). Ohjaajana Elina Holopainen.
Ilmoittautuminen kevään 2022
sirkuskouluun tästä linkistä: https://
www.sirkuskoulukuu.fi/ilmoittautuminen
Pesisliikkari
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.30 Vetelin urheilutalon salissa. Liikkarissa
opetellaan pesäpallon alkeita leikkien ja pelien avulla.
Patanan liikuntakerho
torstaisin klo 17:30-18:30 Patanan
koululla. Liikuntakerhossa tutustutaan eri lajeihin sekä pelaillaa ja
leikitään kerholaisten toive leikkejä
ja pelejä.
Ohjaajina Saana Lahti ja Aili Huusko.

To 24.3. klo 19 iltamusiikki Vetelin
kirkossa, tule hiljentymään viuluja laulumusiikin äärelle, voit myös
kuunnella netistä.
HILJAISEN VIIKON TAPAHTUMAT
Ma 11.4. ja ke 13.4. iltakirkko klo
19, ti 12.4. perheiden ilta klo 18
kirkossa, 14.4. klo 19 kiirastorstain
messu, 15.4. klo 10 pitkäperjantain jumalanpalvelus, 17.4. klo 10
pääsiäismessu, 18.4. klo 10 toisen
pääsiäispäivän messu.

Turva Jumalassa tapahtumat:
- Su 24.4. klo 19 Ylikylän KylätaKeskustan ulkoilukerho
lolla (Loukkukoskentie 1, Halsua).
Torstaisin klo 17-18 urheilutalon
maastossa. Kokoontuminen aina ur- Lauluryhmä Eloa. Kahvitarjoilu.
heilutalon oven eteen, jonka jälkeen Vapaaehtoinen kolehti.
siirrytään leikkimään ja touhuamaan - Pe 6.5. klo 19 Pulkkisen NS-talo
urheilutalon maastoon.
(Haukilahdentie 144, Veteli). OhOhjaajana Aliisa Luhtasela.
jelmassa todistuksia ja musiikkia
Tuula ja Raimo Palola sekä Reijo
Airsoft-kerho
Pulkkinen. Kahvitarjoilu. Vapaaehlauantaisin klo 12-14 Halsualla
toinen kolehti.
Meriläisen montulla (Köyhäjoentie
237 kohdalta Halsualta päin tullessa Tervetuloa tapahtumiin!

Töihin taikka talkoisiin festivaaleille
Kaustinen Folk Music Festival
järjestetään jälleen täysimittaisena tulevana kesänä 11.-17.7.2022.
Järjestelyt ovat jo pitkällä ja ohjelma julkaistaan 5.4.2022. Tarvitsemme tapahtuman ajaksi joukkoomme paljon työntekijöitä, eli
toimihenkilöitä, sekä talkoolaisia.
Tarjolla on monipuolisesti erilaisia tehtäviä aivan kaikille, jotka
haluavat olla mukana toteuttamassa kesän onnellisimpia päiviä.
Työntekijänä, eli toimihenkilönä
pääset toimimaan vaativammissa
tehtävissä sitoutuen tiiviimmin
juhlan tekemiseen. Talkoolaisena voit olla mukana tekemässä
festivaalia hieman kevyemmällä
otteella, eikä talkoolaisella tarvitse olla aiempaa työkokemusta
tai erityisosaamista. Tärkeintä
on, että asenne ja into auttaa
festivaalin onnistumisessa ovat
kohdillaan. Edellytämme kuitenkin 15-vuoden ikää. Tarkemmat
tiedot hakulomakkeineen löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta
Kaustinen.net/toihin-talkoisiin.
Lisätiedot:
Jukka Virkkala 040 172 9566, tai
sähköpostiosoitteesta staff@kaustinen.net

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
2. krs (aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja perheneuvola) siirtyy
remontin vuoksi Hotelli Kaustisen
(ent. Kansanlääkintäkeskus) 2.
kerroksen tiloihin 7.3.22 alkaen,
os. Pajalantie 24, Kaustinen.
NUOHOUSTOIMI MATTI HARJU

Soita ja tilaa nuohoustyöt!
Puh. 0404197338

