V E TELIN KUNTATIEDOTE 4/2022
Vetelin kunnan kaavoituskatsaus 2022
Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kuntien on vuosittain järjestettävä kaavoitus-katsaus kuntalaisille sopivaksi katsomallaan tavalla. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on lisätä
kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun. Voit lukea
kaavoituskatsauksen kokonaisuudessaan verkkosivulta https://veteli.fi/asuminen-ja-ymparisto/
kaavoitus/

#SELFIE
Keräämme kuvia Vetelin kunnan markkinointia varten. Erityisesti selfiekuvia kaveriporukoista,
harrastuksista ym. vaakasuunnassa otettuina. Voit lähettää kuvia sähköpostilla markkinointi@
veteli.fi Kiitos jo etukäteen!

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

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI NUORILLE 2022
Kesätyötuen tavoitteena on
kannustaa nuoria työllistymään
kotikuntaan. Nuori tekee kirjallisen työsopimuksen kesätyöstä,
saa työn päätyttyä työtodistuksen
sekä työkokemusta työelämää
varten. Kesälle 2022 nuorten työllistämiseen on varattu yhteensä
4400 €. Tukea myönnetään 300
euroa/nuori.
Tukea myönnetään pe 23.9.2022
klo 15.00 mennessä saapuneille
hakemuksille. Tuen myöntäminen
edellyttää, että työnantaja palauttaa hakemuksen liitteenä palkkatodistuksen, josta selviävät myös
tehdyt työtunnit. Tukea nuorten
työllistämiseen voivat saada
veteliläiset maatilat, rekisteröidyt
yritykset ja yhteisöt. Yksityiset
henkilöt voivat työnantajana saada avustusta ainoastaan, mikäli
he palkkaavat nuoren hoitamaan
vanhusta, lasta, kehitysvammaista tai muuta hoidon tarpeessa
olevaa henkilöä. Tukea ei voi
saada, jos vanhemmat voivat
hoitaa lapsen itse, tai lapsella on
päivähoitopaikka. Kesätyötuki ei
myöskään koske työnantajaa, joka
saa valtion työllistämis- tai muuta
tukea työntekijän palkkaamiseen.
Lisätietoa https://veteli.fi/ajankohtaista/nuorten-kesatyotuki/
Vetelin kunnan talousjohtaja Jyri
Myllymäki 0505790105

tekemisen jälkeen ja toinen 100€
nuoren tehtyä 4H-yrityksen loppuraportin, jossa tuloa on vähintään
200€. Nuori yrittäjä voi hyödyntää
yrityssetelin oman yrityksensä investointeihin, yritystoimintaan liittyvään
koulutukseen, palvelumaksun alentamiseen tai markkinointiin. Suunnitelma setelin käytöstä tehdään valmennuksen aikana. Yritysinvestoinnit
nuori voi pitää itsellään yritystoiminnan jälkeen. 4H-yritystoiminnalla voi
testata oman yritysidean toimivuutta
ja perustaa sen jälkeen, vaikka oikean yrityksen.
Yrityssetelin saaminen edellyttää
4H-yrityskoulutuksen suorittamista, jonka aikana nuori suunnittelee
oman yritystoiminnan, sekä 4H-jäsenyyttä (35 EUR/ jäsen/ vuosi) niin
kauan kuin toimii 4H-yrittäjänä, koska kyse on 4H -järjestön tuotteesta.
4H-yritystoiminta on harrastusmaista
eikä edellytä y-tunnuksen hankkimista. Y-tunnus tarvitaan kuitenkin,
jos palveluja/tuotteita myydään
yrityksille, yhdistyksille tai kotitalousvähennyskelpoisena kotitalouksille.
Nuori voi hakea y-tunnuksen ilmaiseksi verottajalta. Laskutuksen nuori
voi hoitaa esim. Eezyn kautta.
4H-yrityksen perustaminen ei edellytä suurta “paperisotaa”. Tuotoista
ja kuluista pidetään yksinkertaista
kirjanpitoa. 4H-yritys voi hakea edullisen yritysvakuutuksen tarvittaessa
järjestön kautta. Koulutuksessa nuori
saa perustiedot yrityksensä hoitamisesta. Lisäksi nuorelle yrittäjälle
mietitään oma yritysohjaaja, joka
tukee häntä yritystoiminnassaan.

Kunnanhallitus lisäsi 4H-yritystukeen vuodelle 2022 mahdollisuuden
hakea sitä toisenkin kerran, mikäli voi
4H-YRITYSSETELI
osoittaa olennaisia kehittämistoimia
Vetelin kunta tukee nuorten kesätyö- 4H-yrityksessään. Mikäli olet toimituen vaihtoehtona uutta 4H-yritysnut 4H-yrittäjänä vähintään vuoden,
toimintaa perustavaa nuorta. Nuori 4H-yritystoimintasi jatkuu ja teet
ei voi saada molempia, sekä Vetelin olennaisia uusia kehittämistoimia
kunnan kesätyötukea että 4H-yritys- yrityksessäsi, voit hakea 200 euron
seteliä.
tukea 4H-yritystoimintaasi.
Vetelin kunta tukee veteliläistä 13 –
28 vuotiasta 4H-yrittäjää enintään
KIINNOSTUITKO? HAKEMUKSET
200 euron yrityssetelillä. Yritysseteli OSOITTEESSA https://veteli.fi/ajanmaksetaan kahdessa osassa, 100€
kohtaista/4h-yritysseteli/
4H-yrityksen perustamisilmoituksen

Muistamme teitä
veteraanit tapahtuma
Konsertti Kaustisella Köyhäjoen
Mäntymajalla (Kaatuneitten muistopäivä) Sunnuntaina 15.5.2022
klo 12.00
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita: Erityisesti: Sotaveteraanit
vaimoineen, veteraanien lesket,
Sotaorvot, Lotat, sekä Evakot/
jälkeläiset, sekä alueen veteraaniyhdistykset.
Tapahtuma/konsertti kahvitarjoiluineen on kaikille ilmainen.
Tervetuloa!
Tapahtumaa varten keräämme:
Ullava/Perhojokilaakson kuntien
alueelta rintamamiesten rintamalla tekemiä puhdetöitä. Jos sinulla
on sellaisia, mielellämme otamme
niitä tapahtuman näyttelyyn.
Ota yhteyttä: Teuvo Isokangas
040-5040107
Ajatuksena on, että kierrämme
pitäjäkohtaisesti
(Perhonjokilaakso/Ullava) ja keräämme luovutettavat puhdetyöt,
(palautus tapahtuman jälkeen).
Mitä luovuttajan tarvitsee tehdä: Ensinnäkin keneltä luovutetut
puhdetyöt ovat, eli luovuttajan
nimi ja osoite ja puhelinnumero,
jotta voin sopia palautuksen tapahtuman jälkeen, tai jos itse olet
tulossa tapahtumaan voit ottaa
omasi tapahtuman jälkeen.
Sen lisäksi on hyvä, jos puhdetyössä ilmenee tekijä, mikäli työhön liittyy jokin tarina, niin aina
parempi, (kirjoita tiedot valmiiksi
paperille). Pakkaa ainakin pienemmät esineet pahvilaatikkoon
tms.

makseta, vaikka lapsi olisi ollut
Vauvalahja
alle viisi vuotta Vetelissä kirjoilla.
Vetelin kunnan vauvalahja tulee
Oikeus vauvalahjaan päättyy, mivoimaan 1.1.2022. Vauvalahja on
käli lahjaan oikeutetun kotikunta
voimassa toistaiseksi, ellei Vetelin
Vetelistä vaihtuu joksikin muuksi
kunnanvaltuusto toisin päätä. Eli
kunnaksi vaikka vähäksikin aivauvalahja koskee vuoden 2022
kaa. Oikeutta vauvalahjaan ei saa
aikana ja sen jälkeen syntyneitä
takaisin, vaikka lahjaan oikeutettu
vauvoja (myös adoptiotapauksispalaisi ennen viisi vuotta täytetsa).
tyään takaisin Vetelin kuntaan
Veteliläiselle perheelle tai lapsen
kirjoille.
syntymävuonna Veteliin muuttaneelle perheelle syntynyt (tai
adoptoitu) vauva saa oikeuden
vauvalahjaan, joka on 1000€
vuodessa viiden vuoden ajan eli KASEKA
kokonaisuudessaan 5000€.
TIEDOTTAA
Vauvalahja maksetaan vauvan/
www.kaseka.fi
lapsen tilille lahjana. Kunta edellyttää, että vanhemmat avaavat
PÄÄTUKIHAKU ALKAA 2.5.2022
tilin lapsen nimiin, johon vanhem- Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa
milla on tilin käyttöoikeus. Lahjan maanantaina 2.5.2022. Hakemus on
jätettävä viimeistään 15.6.2022.
saaja ja vanhemmat vastaavat
Ruokavirasto lähettää huhtikuun
mahdollisesta verosta ja ilmoitpuolivälissä postitse tarkempia tietotamisesta verottajalle. Lahjan
antajalla eli Vetelin kunnalla ei ole ja tämän vuoden päätukihausta.
HAKUOPAS ON JULKAISTU
ehtoja lahjan käytölle.
Viljelijätukien vuoden 2022 haVauvalahja maksetaan hakemuk- kuopas on julkaistu Ruokaviraston
sesta vuoden viimeisen päivän
sivuilla.
kotikunnan mukaan ja vauvaYmpäristösitoumuksen ja -sopimuslahjaan on oikeutettu, mikäli
ten jatkovuodesta kerrotaan tukien
perheen ja lapsen kotikunta on
omissa luvuissaan. Vuonna 2023
tukiin tulevista muutoksista saat
tuona tarkastelupäivänä Veteli.
ennakkotietoa Tuenhakijan perusopVuodelta 2022 vauvalahja makpaan luvusta 9.
setaan vuoden 2023 alussa, kun
KASVINSUOJELUTUTKINTO
on saatu varmennus perheen ja
Ympäristökorvauksen edellyttämä
lapsen kotikunnasta 2022 vuokasvinsuojelututkinto on voimassa
den viimeisen päivän osalta. Tätä
viisi vuotta. Tutkintoa tarvitaan, jos
samaa periaatetta noudatetaan
aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi
jokaisena vuonna maksettavan
uusia netin kautta esim. ProAgrian
vauvalahjan osalta.
sivuilla (sekä suomeksi että ruotsiksi).
Vauvalahja tulee hakea ensimhttps://www.proagria.fi/tapahtumat/
mäisen kerran hakulomakkeella
sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675?gclid=EAIaIQobChMIxLsyntymävuotta seuraavan tammi-maaliskuun aikana ja kaikkina rap-CX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYseuraavina vuosina samassa aika- ASAAEgLd6vD_BwE
taulussa. Maksatuksen yhteydessä KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
tarkistetaan, että lapsi ja perhe
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää
ovat kirjoilla yhä Vetelissä.
ruiskun testauksia mm. seuraavilla
Adoptoidun lapsen oikeus vauva- paikkakunnilla:
lahjaan päättyy, kun lapsi täytVeteli 7.6. klo 10.30–12.30 Räyrintää viisi vuotta, eikä seuraavan
gin tanssilavan piha, Räyrinki
vuoden alussa vauvalahjaa enää Veteli 7.6. klo 14.30–15.30 Pulkki-

sen kylätalo, Pulkkinen
Veteli 7.6. klo 9.15-10.00 SEOn piha
Halsua 8.6. klo 09.15–11.00
Isokarhun varaston piha
Perho 8.6. klo 12.30–14.30 Perhon
Mol, hallin edusta
Lestijärvi 9.6. klo 12.00-15.30 Ent.
P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kannus 31.5. klo 10.00-15.00 Kannuksen MOL, konehallin edusta
Lohtaja 2.6. klo 8.30-11.00 Lantmännen JMT Koskelan piha
Kälviä 2.6. klo 12.00-15.00 ST1
Kaffelin piha
Toholampi 9.6. klo 9.15-11.00
ABC-kylmäaseman sorakenttä
Kasvinsuojeluruisku tulee testauttaa
vuoden 2020 loppuun saakka 5 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan
31.12.2020, pitää ruisku testauttaa
uudestaan 31.12.2025 mennessä.
Vuoden 2021 alusta lähtien ruisku
tulee testauttaa 3 vuoden välein.
Esim. jos ruisku testataan 1.1.2021,on
testaus voimassa kolme vuotta,
jolloin seuraava testaus pitää tehdä
viimeistään 1.1.2024.
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli
suojattu. Ruiskussa tulee olla 200
litraa vettä. Testaajilla on mukana
suuttimia ja yleisimpiä varaosia
ruiskuihin. Mukana myös edullisia
tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun
testaamisen hinta on 210 € (alv 0 %).
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040
512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh.
044 521 2210.
TUKI-INFOT WEBINAAREINA
to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana
Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita
pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, mukana
Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita
Aiheita: Tukihaku 2022. Vipu-muutokset tälle vuodelle. Eläinrekisteriasiat. Hyödynnä neuvo-rahaa.
Ennakkokysymysten käsittely.
Mukana Pohjois-Pohjanmaan/
Pohjanmaan Ely-keskus, kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaisia,
MTK-Pohjois-Suomi/MTK-Keski-Pohjanmaa.

Ilmoittautumalla saat muistutuksen ja osallistumislinkin edellisenä
päivänä. Osallistumislinkki löytyy
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat sivuilta ennen tilaisuuden
alkua. Ennakkokysymyksiä voi laittaa
ilmoittautumissivulta.
Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset tästä https://link.webropolsurveys.com/S/024DCE9B3BDBECD5
Ilmoittautumisia myös ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
Aikaisempien tilaisuuksien materiaaleja löytyy osoitteesta https://www.
kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit
TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022. Perusteet ovat
nuori viljelijä, uusi viljelijä, tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen,
ympäristötuen 20-vuotisen erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja tuomio-istuimen päätös/
hallinnollinen määräys.
Kansallista varantoa hallinnoidaan
ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät varantohake-mukset ja tekevät
hakemuksista päätökset. Hakemus
tehdään lomakkeella 289.
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja
103B tulee jättää kuluvalle vuodelle
viimeistään 15.6.2022 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm.
seuraavissa tapauksissa:
- tilalle vuokrataan tai ostetaan
peltoa ja peltojen mukana hallintaan
tulee tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on
siirretty maanomistajalle
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa
Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan
tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on hyvä tarkistaa jo nyt, mutta
viimeistään päätukihakemuksen jättövaiheessa. Tukioikeuksien tilanteen
näkee Vipu-palvelusta kohdasta ”tuet
ja tukioikeudet”. 103A-lomakkeen voi

tulostaa Vipu-palvelusta.
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden
täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamieheen.
TURVEPELLOISTA KERÄTÄÄN UUTTA TIETOA VALTAKUNNALLISELLA
MAASTOKARTOITUKSELLA
Tänä keväänä alkaa maastokartoitus,
jonka avulla selvitetään turvepeltojen sijaintia ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on tunnistaa maataloustuotannolle välttämättömät turvepellot.
Tulosten pohjalta viljelijöille tarjotaan keinoja turvepeltojen hiilen hajoamisen vähentämiseen ja ilmastokestävän maatalouden edistämiseen.
Maastotyökierroksia varten maanomistajilta haetaan maastotyöluvat
maalis–kesäkuussa.
Luonnonvarakeskuksen tiedote
21.3.2022

Veteli Pesis
Veteli Pesiksen joukkueiden sarjakausi alkaa heti toukokuun alussa
jatkuen aina syyskuun alkupäiville
asti. Kuusi Veteli Pesiksen joukkuetta
pelaa kesällä Ruohopatin kotikentällä yli 50 ottelua, joten seurattavaa
riittää.
Viime vuosihan oli historiallinen kausi, kun Poikien Superpesisjoukkue
voitti Veteli Pesiksen ensimmäisen
SM-mitalin valtakunnallisissa sarjoissa. Tänä vuonna SM-mitaleista taistelee 21 joukkuetta ja Veteli Pesis on
yksi näistä. Poikien Superpesiskausi
alkaa upeasti kun ensimmäisessä ottelussa vastaan asettuu viime syksyn
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA
finaalivastustaja Sotkamon Jymy.
JATKUVASTI
Molemmissa joukkueissa on tapahMaatalouden investointitukea voi ha- tunut muutamia pelaaja muutokkea jatkuvasti. Hakemukset ratkaissia, mutta edelleen joukkueissa on
taan tukijaksoittain, jotka ovat:
useampi pelaaja joka pelaa kesällä
myös miesten Superpesistä.
16.10. – 15.1.
Veteli Pesiksen nuorimpien joukkuei16.1. – 15.3.
den ottelut sekä naisten maakun16.3. – 15.8.
tasarjan ottelut löytyvät vetelipesis.
16.8. – 15.10.
sporttisaitti.com sivustolta kun
sarjaohjelmat valmistuvat.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www. Juhannukseen mennessä Ruohoparuokavirasto.fi/hyrra .
tilla pelattavat Poikien Superpesiksen
Älä aloita rakentamisinvestointia tai
muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen
luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut
ELY-keskuksesta päätöksen!
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. 		

ja miesten suomensarjan kotiottelut:
Poikien Superpesis, SM-sarja
Ma 2.5.2022
Veteli-Sotkamo klo 18.00
To 5.5.2022
Veteli-Jyväskylä klo 18.00
Ma 16.5.2022
Veteli-Alajärvi klo 18.00
La 21.5.2022
Veteli-Seinäjoki klo 18.00
Ma 20.6.2022
Veteli-Kempele klo 18.00
Miehet, suomensarja
Su 15.5.2022
Veteli-Seinäjoki2 klo 16.00
La 28.5.2022
Veteli-Alajärvi klo 15.00
La 11.6.2022

(050-5790175 / 050-5790176)
tai sähköpostiin vetlii@veteli.fi.
Ilmoittautuminen alkaa 2.5. klo
9.00 ja päättyy 23.5. klo 15.00. Ilmoita sähköpostissa/puhelimessa
Tervetuloa Veteliin Ruohopatille
kurssin nimi, etu- ja sukunimesi ja
kannustamaan ja tukemaan joukpuhelinnumerosi.
kueitamme.
Voit tukea toimintaamme myös 10 Kurssin hinta on 40€, joka makseeuron kannatusmaksulla tai valitse- taan ensimmäisellä uintikerralla
malla oman vapaavalintaisen sum- kassalle kerralla.
man. Veteli Pesiksen tilinumero on Kurssi järjestetään, mikäli osallisFI74 5512 0020 00087 69 ja viitteeksi tujia on vähintään viisi.
Veteli-Laihia klo 16.00
Ke 22.6.2022
Veteli-Ylistaro klo 18.00

voi laittaa ”Kannastusmaksu”.

LÄMPENEVÄÄ- taidenäyttely
Vetelin Taidekartanossa (Emäntäkouluntie 20) pe 22.4.-su 24.4.
ja pe 29.4.- su 1.5. Avoinna klo
12-17. Vapaa pääsy.
Tervetuloa! Järj. Perhonjokilaakson kuvataideyhdistyksen taidepiiri
SIVISTYS, NUORISO
JA VAPAA-AIKA

Uimahalli on suljettu sunnuntaisin 1.5. alkaen. Liikuntakeskuksen aukioloajat muuttuvat
viikosta 21 alkaen, muutoksista
ilmoitetaan lähemmin.
Aikuisten uintitekniikkakurssi
järjestetään 30.5.-2.6. (4 kurssikertaa). Kurssille on ilmoittautuminen liikuntakeskuksen
kahvion tai valvomon numeroon

Uimakoulut järjestetään seuraavasti:
1. uimakouluviikko 6.-10.6. (5
päivää, ei kuljetusta)
2. uimakouluviikko 13.-17.6. (5
päivää, kuljetus järjestetään)
3. uimakouluviikko 20.-23.6. (4
päivää, ei kuljetusta)
Uimakouluun voivat ilmoittautua
2016 ja sitä aiemmin syntyneet
lapset.
Alkeisryhmiin ilmoittautuvat
uimataidottomat/yhtäjaksoisesti
alle 10metriä uivat lapset/alkeismerkin entuudestaan omaavat
lapset. Mikäli et ole varma lapsesi
uintitaidosta em. kriteerein ja
alkeismerkkiä ei ole, ilmoita lapsi
alkeisryhmään.
Jatkoryhmiin ilmoittautuvat
vähintään alkeismerkin omaavat/
yhtäjaksoisesti väh. 10metriä tai
sitä enemmän uivat lapset.
Veteliläisten ilmoittautuminen
ryhmiin alkaa ma 2.5. klo 9.00 ja
päättyy su 22.5. klo 20.00.
Toteutuneista ryhmistä tiedotetaan sähköpostilla 2.6. mennessä.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumiskaavakkeella.
Ilmoittautumisen alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen ja samalla
julkaistaan linkki kaavakkeelle
kunnan verkkosivuilla, Facebookja Instagram sivulla sekä liikuntakeskuksella.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Veteliläisten ryhmät ovat klo
13.00-14.30 ensimmäisellä ja toi-

sella uimakouluviikolla, kolmannella uimakouluviikolla klo 13.0014.45. Kaavakkeella informoidaan
tarkemmat tiedot ryhmistä ja
niiden kellonajoista, ym.
UIMAKOULUMAKSU: 32€/lapsi.
Jos perheessä on useampi uimakouluun tuleva, on maksu
seuraavilta 27€/lapsi. Maksu
peritään kerralla ensimmäisellä
uimakoulupäivänä. Maksu sisältää
opetuksen, vakuutuksen, uimahallimaksun.
KULJETUS: Kuljetusmaksu on 8€/
lapsi. Kyytiin pääsee Patanasta,
Pulkkisesta, Räyringistä ja Sillanpäästä toisena uimakouluviikkona. Kuljetus järjestyy, mikäli
kyytiin on tulossa vähintään 10
lasta.
Ryhmäliikunnat viikolle 21 asti
normaalisti. Katso tuntitarjonta kunnan verkkosivuilta www.
veteli.fi -> liikunta ja matkailu ->
liikuntakeskus -> sisäliikunta. Voit
myös kysyä ryhmistä liikuntakeskukselta ja vapaa-aikasihteeriltä.
Veteli-Kaustinen pyöräilymaaottelu nyt käynnissä ja päättyy
30.9. klo 15.00!
Veteliläisten pyöräilysuoritusten
kirjauspostilaatikko sijaitsee
Kaustisen urheilutalon seinässä
alaoven puoleisella seinustalla
roskalaatikoiden vieressä.
Pyöräilysuorituksia voi tehdä useita samalle päivälle. Osallistujien
kesken arvotaan pienpalkintoja
pitkin kampanjaa. Vetelin arvontavoittajien nimet julkaistaan
kuntatiedotteessa ja kunnan
Facebook -sivuilla.
Veteli-Evijärvi pyöräilymaaottelu alkaa 2.5. klo 12.00 ja päättyy 16.5. klo 12.00. Veteliläisten
vihkopaikka on sama kuin viime
vuonna eli Vetelistä päin tullessa (kohti Särkikylää) aja pitkän
suoran varrella oikealla puolella
olevan levähdysalueen ohitse

suoran päässä olevan mäen ylitse
eteenpäin n. 2km, kunnes vasemmalle tulee metsätien alkupää, siinä on vihreä laatikko, jossa lappu.
Paikka n. 100m ennen Evijärven
rajaa. Voittajakunnassa arvotaan
yhdelle 85e lahjakortti sekä molempiin kuntiin kolme pienpalkintovoittajaa. Vetelin arvontavoitta- Kesälle tulossa kerho- ja leiritoiminjat julkaistaan kunnan Facebook taa niin Vetelissä kuin yhteistyössä
muiden yhdistysten kanssa. Seuraa
-sivuilla ja kuntatiedotteessa.

AUKIOLOAJAT 31.5.2022 asti:
ma-to 13-19 ja pe 12-16. kirjasto
on avoinna vielä yhtenä sunnuntaina tällä kevätkaudella eli 15.5.
klo 12-15.
POIKKEUKSIA: ke 25.5. suljetaan
klo 16 ja helatorstaina kirjasto on
suljettu.

Vetelin 4H-yhdistyksen nettisivuja
https://veteli.4h.fi , Facebookia, InsKaustisen seutukuntien ja Perhon tagramia. 4H-yrityskoulutus sinulle
yhteisten kampanjoiden tulokset yli 13-vuotias Kaustisella. Lisätiedot
Ulkoliikuntakampanja 2022:
ja ilmoittautuminen https://kaus1. Halsua 75min/asukas (44 osal- tinen.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/kurslistujaa)
sit-ja-koulutukset/

NÄYTTELYT: Helena Pollarin valokuvia hautausmailta ja kirkoista
esillä kirjastossa 29.4. asti. Kuvat
on otettu ja muokattu kännykällä ja ne on kehystetty tauluiksi.
Näyttelyn jälkeen tauluja voi os2. Lestijärvi 71min (28 osallistujaa)
taa lahjoittamalla 30 euroa Unice3. Perho 33min (52 osallistujaa) Kesäkahvila tulee jälleen nuorten
fille, SPR:lle, Kirkon Ulkomaana4H-yrittäjien
pyörittämänä
torille.
4. Veteli 28min (51 osallistujaa)
vulle tai Pelastakaa Lapset ry:lle
5. Toholampi 22min (30 osallistuUkrainan tukemiseksi. Jos haluat
Tilaa
kesän
nurmikonleikkuu
ja
jaa)
varata taulun, ilmoita taulun nupihanhoito 4H:lta näin työllistät
6. Kaustinen 11min (30 osallistumero, nimesi ja puhelinnumerosi
paikallisia nuoria. Soiten aputyöjaa)
kirjastossa olevaan varauslistaan.
miespalvelu toimii myös meidän
Kampanjan voitto osui tänä vuon- kauttamme. Lisätietoja viheraluevas- Lahjoituksia varten kirjastossa
na Halsualle ja niin ensimmäistä taavan puhelinnumerosta 041 756 on tilisiirtolomakkeita, voit tehdä
kertaa jaettu palkintokiertopo- 3768 tai https://veteli.4h.fi/palvelut/ lahjoituksen myös netissä.
kaali meni Halsualle. 200 euron viheralueiden-hoito/
Intersport -lahjakortin arvontaSATUTUOKIOT: Vielä kaksi satuHaluatko
olla
vaikuttamassa,
suunvoitto meni Perholaiselle onnektuokiota kevätkaudella eli 28.4. ja
kaalle. Pienpalkintojen voittajat nittelemassa ja järjestämässä toimin- 12.5. klo 10.00. Tulethan mukaan
on arvottu ja voittajille on ilmoi- taa Veteliläisille lapsille ja nuorille.
vain terveenä ja aikuiselle suosit4H-yhdistys tarvitsee juuri sinua
tettu henkilökohtaisesti.
telemme maskia.
Piirrustuskilpailu 2022:
Lapset ja nuoret piirsivät upeita
kuvia ja Veteliin osui kaksi voittoa.
Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Veteliläisten piirrustukset ovat
anonyymisti nähtävillä liikuntakeskuksen aulassa 6.5. saakka.

mukaan 4H-hallituksen tueksi. Ota
yhteyttä 4H-hallituksen puheenjohENERGIANEUVONNAN KIRtajaan Pirjo Korkeasaareen p. 040
JASTONÄYTTELY esillä 2.5. asti.
580 2204.

Näyttelyssä on monenlaista tietoa
kodin ja vapaa-ajan energiankulutukseen liittyen.
Ma 2.5. klo 13-15 on kirjastossa
paikalla myös energianeuvoja,
jonka kanssa voit keskustella kotisi energia-asioista. Neuvonta on
Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 maksutonta ja puolueetonta.
LASTEN JA NUORTEN SHOWTANSSIESITYKSET sunnuntaina Sähköposti: veteli.kunnankirjas29.5. klo 16.00 liikuntakeskuksella! to@veteli.fi
KIRJANÄYTTELYT: ”Putinin VenäKotisivu:
www.vetelinkirjasto.fi
Maksuton ja avoin tapahtuma,
jä” -näyttelyyn on koottu uusimEepos-verkkokirjasto: https://
tervetuloa katsomaan hienoja
pia Venäjää käsitteleviä kirjoja.
esityksiä! Lisätietoa tapahtumasta eepos.finna.fi FB: http://www.
Äitienpäivä 8.5.2022 – lasten kufacebook.com/VetelinKunnankirsaat vapaa-aikasihteeriltä pinja.
vakirjoja äideistä ja mummoista.
saarinen@veteli.fi / 050-5790173 jasto/
Kevään uutuuksia on saapunut
Instagram: https://www.instarunsain mitoin – tervetuloa laigram.com/vetelinkirjasto/
naamaan!

SINÄKIN VOIT OLLA KONSALAINEN!
Keski-Pohjanmaan konservatorio
tarjoaa opetusta lukuisissa klassisen
musiikin, kansanmusiikin ja
rytmimusiikin instrumenteissa.
Tavoitteellisesti etenevää opetusta
annetaan yksilöopetuksena
ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Jo harrastuksen
alkuvaiheessa tutustut uusiin kavereihin ja pääset
musisoimaan yhdessä muiden kanssa. Opintojen aikana
pääset myös tutustumaan musiikin
hahmotusaineisiin,
säveltämiseen ja improvisointiin.
Voit hakeutua musiikin perusopetuksen oppilaaksi keväisin,
katso tarkemmat lisätiedot osoitteesta www.kpkonsa.f Hakuopas. Musiikkipolkusi alussa
sinun ei tarvitse osata
soittaa tai laulaa - tärkeintä on kiinnostus ja oma
innostuneisuus! Tervetuloa elämänmittaiselle matkalle
musiikin kiehtovaan maailmaan!

Lasten päiväleiriviikko ma-pe
6.-10.6. Mäntyristillä
Päiväleiri on turvallista ja mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä
pienille koululaisille. Leiriviikon
aikana leikitään ja pelaillaan
Mäntyristillä, askarrellaan, pelaillaan pihapelejä ja tehdään pieniä
retkiä lähiympäristöön. Ruoka
tuodaan päivittäin Keskuskoululta
ja päivään kuuluu myös välipala.
Päivät alkavat klo 9.30 ja päättyvät 14.30. Päiväleiri on tarkoitettu
eskarin käyneille - n.10 vuotiaille.
Jos lapsella on koulussa avustaja,
tarvitaan avustaja myös leiripäiviin.
Leirillä mukana ovat Maria Mortensen, Jaana Niininen, 4H:n
työntekijä ja neljä isosta.
Leiriviikon hinta on 20e/lapsi.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset ti 24.5. mennessä Maria
Mortensenille p.040 75 45 498
SOITINSOVELTUVUUSPÄIVÄ KAUS- (nimi, osoite, ruoka-allergiat)
Leirin toteuttavat yhteistyössä
TISELLA
Ma 30.5. klo 16-18 yläkoulun musiik- Vetelin seurakunta, Vetelin kunta
ja Vetelin 4H
kiluokka
Tule ja valitse omasi!
Ilmoittaudu etukäteen 2.-25.5. kpkonsa.eepos.fi
Katso Soitinesittelyvideot osoitteessa
youtube.com/kpkonsa

Kesäleiri ma-ke 20.-22.6. Aittaniemessä 9-14 vuotiaille.
Tule mukaan Aittaniemen kesäleirille viettämään yhdessä mukavia leirihetkiä uiden, seikkaillen,
Tervetuloa kaikki veteliläiset
hiljentyen ja leiritunnelmasta
kohtaamaan hyvinvointiin ja
nauttien.
yhteisöllisyyteen liittyvien
Leirillä mukana ovat Maria Morasioiden äärelle!
Pulkkisen Kyläluuta-tapahtumas- tensen, Jaanan Niininen, Matti
Kuusela, 4H:n työntekijä ja viisi
sa 10.5. klo 17-19 on mahdollisuus tutustua Soiten palveluihin isosta.
ja erilaisten yhdistysten ja hank- Leirimaksu 20e/sisaralennus 5e
Tiedustelut ja sitovat ilmoittaukeiden toimintaan. Tapahtumaa
tumiset ma 6.6. mennessä Maria
koordinoi Kosti ry ja isännöi
Mortensenille p.040 75 45 498
Vetelin Pulkkisen nuorisoseura.
Jos yhdistyksenne tahtoo mukaan (nimi, osoite, ruoka-allergiat)
tapahtumaan, ole yhteydessä kati. Leirin toteuttavat yhteistyössä
Vetelin seurakunta, Vetelin kunta
hyvonen@kostiry.fi.
ja Vetelin 4H

DONKKIS
Vetelin seurakuntatalolla
TI 26.4. klo 17.30-19.30 eskarit-2lk
KE 27.4. klo 17.30-19.30 3lk-6lk
Ohjelmassa:
Haastatteluja, Saku&Ruut-käsinuket, hiljentymishetki, JIPPII-laulu,
toimintapisteitä, iltapala ja mukavaa yhdessäoloa
Järj. Vetelin seurakunta ja kansanlähetys

Turva Jumalassa-tilaisuus
Pe 6.5. klo 19 Pulkkisen nuorisoseurantalolla (Haukilahdentie 144,
Veteli). Puhujina Raimo ja Tuula
Palola, Reijo Pulkkinen, Gideon
Waljus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KESÄLEIRI MAJAKALLA
7-14 -vuotiaille 7.-9.7.2022. Luvassa jälleen kaikkea kivaa: Kavereita,
uimista, raamiksia, pelejä ja leikkejä, musiikkia ja yhdessäoloa!
Ilmoittautuminen 19.5.-30.6.
vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi
Lisätietoa leiristä: Mari Saukko,
p. 041 5495767
Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta

Soite käynnistää terveysneuvonnan kokeilun
Lesti- ja Perhonjoki-laaksoissa

Mielenterveys kuuluu
kaikille! – Mielen hyvin- Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja tervointia osallisuudesta ja veyspalvelukuntayhtymä Soiten
hyvä arjesta
hallinnoima ENTER – Elämässä
eteenpäin! -hanke toteuttaa
Arjen hyvinvoinnilla on suuri vai- terveysneuvonnan kokeilun Lestikutus mielen hyvinvointiin. Kun ja Perhon-jokilaaksoissa kevään
elämässä on kaikki hyvin, myös aikana. Terveysneuvonnassa
arki rullaa sujuvasti. Samalla arki- tarjotaan anonyymisti palveluset asiat ja tavallinen päivärytmi ja suonensisäisesti huumeita
edistävät terveyttäsi. Välillä onkin käyttäville asiakkaille. Asiakkaat
hyvä pysähtyä miettimään, miten voivat vaihtaa käytetyt ruiskut
selviydyt arjessa ja mitä voit itse ja neulat puhtaisiin välineisiin,
tehdä, että jaksaisit vielä parem- sekä saada terveysneuvontaa ja
min. Omaan hyvinvointiisi voit
hoitoonoh-jausta. Palvelut ovat
vaikuttaa hyvin yksinkertaisilla ja asiakkaille maksuttomia ja luottapäivittäisillä asioilla.
muksellisia.
Mielenterveys kuuluu kaikille!

Soite toteuttaa terveysneuvontaa kerran viikossa Kokkolassa
Siksi toivotammekin Sinut terve- terveysneuvontapiste Vaihtaristulleeksi kuulemaan mielenkiin- sa. Kokeilun aikana toteutetaan
toisia mielenterveysteemaisia
terveysneuvontaa samalla periasiantuntijapuheenvuoroja sekä aatteella Les-ti- ja Perhonjokilaakkeskustelemaan mielenterveydes-soissa. Terveysneuvonnan kokeilu
tä, osallisuudesta ja hyvästä ar- toteutetaan huhtikuusta viikol-ta
jesta Meidän mielessä -hankkeen 15 lukien heinäkuuhun keskiviikseminaariin tiistaina 10.5.2022 klo koisin klo 16¬-17 Toholammin
12.00-15.45. Tilaisuus on maksu- ja torstaisin klo 16-17 Tunkkarin
ton ja kaikille avoin.
terveysasemilla. Kokeilu päättyy
heinäkuussa. Tavoitteena on koSeminaariin voit osallistua paikan keilun aikana arvioida ja selvittää,
päällä Keski-Pohjanmaan keskus- onko tämä toiminta tarpeellista
sairaalan auditoriossa. Lisätietoja Lesti- ja Perhonjokilaak-soissa.
ja ilmoittautuminen 2.5.2022
mennessä: tarja.viitala@soite.fi tai ENTER-Elämässä eteenpäin!-hanetäyhteydellä Livestreamin kautta ke on kehittämishanke, jossa
osoitteessa: https://tallennus.telia.kehitetään päihde-työhön mm.
fi/live/dFdeaerki6x9WujN.
matalan kynnyksen ja liikkuvan
Mielenterveys kuuluu kaikille! –
seminaarin tarkempi ohjelma:
https://www.soite.fi/soite-tiedotteet?calendar_kpshp-Tiedotteet=1215

päihdetyön toimintamalleja. Terveysneu-vonnan kokeilu on osa
tätä kehittämistyötä.

Lisätietoja:
hankejohtaja Tuija Tuorila, p. 040804 3391, tuija.tuorila@soite.fi

50+ vuotisjuhla ja
-näyttely
Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa
Konsertti Kaustinen-salissa
sunnuntaina 15.5. klo 15.
Kahvitarjoilu juhlan väliajalla.
Näyttely kallio-salissa 7. – 15.5.
näyttelyn lomassa musiikkiesityksiä
Näyttelyn aukioloajat ja musisoijat:
• la 7.5. klo 15 – 17 Harmonikkakurssilaiset klo 15.30 – 16.30
• ma 9.5. klo 17 – 20 Soiton ja
laulun opiskelijat klo 18 - 19
• ti 10.5. klo 17 – 20		
Aapintuvan pelimannit klo 19
- 20
• ke 11.5. klo 17 – 20 Näppärit
klo 18 - 19
• to 12.5. klo 13 – 20 Soiton ja
laulun opiskelijat klo 18 - 19
• pe 13.5. klo 11 – 14
• la 14.5. klo 11 – 17 Ottosten
kansantanssikonsertti Kaustinen-salissa klo 13 ja 15
• su 15.5. klo 14 - 19
Kahvila Konserttiina palvelee
näyttelyn aukioloaikoina (huom!
12.5. klo 17 – 20)
Sisustuskurssin avoimet ovet
Perhon vanhassa apteekintalossa
(Vanhainkodintie 13, Perho)
ma 9.5. klo 16 – 20
pe 13.5. klo 16 – 20
ke 11.5. klo 16 – 20
la 14.5. klo 10 – 14

