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VÄÄRINLAJITELLUT VAIPAT PILAAVAT KIERRÄTYSTÄ 
Väärinlajitellut vaipat pilaavat pakkausmateriaalin kierrätysmahdollisuuksia, jos ne tuodaan ekopisteelle. Siksi Ekorosk haluaa 
muistuttaa asukkaita ekopisteen oikeasta käytöstä. Sinne tulee viedä vain lajiteltua pakkausmateriaalia ekopisteellä kerättä-
vien jakeiden mukaan, siis metallia, lasia, paperia, paristoja ja kartonkia. Ekoroskin tietojen mukaan vaippoja on toistuvasti 
tuotu Vetelin Rinkipisteelle, Kirkkotanhua 1 ja ekopisteelle Emäntäkouluntiellä.  

Vaipat lajitellaan energiajätteeseen, siis oman pihan energiajäteastiaan. Se on ainut oikea osoite vaipoille, niin lasten kuin 
aikuisten vaipoille. Niitä ei oteta vastaan missään muualla. Vaipat voidaan kerätä kannelliseen roska-astiaan laitettuna muovi-
pussiin. Pussi viedään oman pihan energiajäteastiaan, kun se on täynnä. 
Ekopisteen pakkausmateriaalin sekaan laitetuista vaipoista on oltu yhteydessä Ekoroskiin niin kansallisen Rinki-keräysverkos-
ton puolelta kuin pakkausmateriaalin kierrättäjältä. Likaista pakkausmateriaalia ei voida kierrättää uusien tuotteiden raaka-ai-
neena enää.    
Jätteen kierrätysmahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa asukkaiden lajitteluun. On aivan ratkaisevaa, että jätettä lajitellaan 
kotona oikein, koska sekalaisen jätteen käsittely kierrätystä varten on mahdotonta. Kun jäte lajitellaan kotona ohjeiden mu-
kaan, se voidaan hyödyntää uutena raaka-aineena tai energian lähteenä. Ja kaiken lisäksi ympäristö pysyy siistinä ja yhteinen 
viihtyvyys lisääntyy. 
Ekoroskilta saa tarvittaessa lisää ohjeita ja oppaita jätteiden lajitteluun. Meihin voi olla yhteydessä puhelimitse 06 781 4500 
arkisin klo 8-15.45, sähköpostitse info@ekorosk.fi tai Facebookin kautta https://www.facebook.com/ekorosk. Autamme mielel-
lämme mieltä askarruttavissa lajittelukysymyksissä.  Pia Grankvist/ Tiedottaja Ab Ekorosk Oy

TEKNINEN
TOIMI

YMPÄRISTÖKATSELMUS 
Vetelin kunnan rakennus-
järjestyksen mukaan kun-
nan tekninen lautakunta 
suorittaa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa tarkoitet-
tua ympäristön hoidon 
valvontaa mm. pitämällä 
tarvittaessa katselmuksia 
päättäminään ajankoh-
tina.
 
Tekninen lautakunta 
on päättänyt suorittaa 
katselmuksen 15.6.2022. 
Katselmuskohteina ovat 
Kalliojärvi, Patana, Räyrin-
ki, Isokylä, Alaspää.
 
Lisätietoa antavat 
ympäristötarkastaja 
Pia-Lena Närhi, 
puh. 040 739 3977 ja 
tekninen johtaja 
Tero Uusitalo,
puh.  050 579 0180



KASEKA 
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

PÄÄTUKIHAKU
Päätukihaku on käynnissä. Hakemus on 
jätettävä viimeistään 15.6.2022. Jätä tu-
kihakemukset hyvissä ajoin ennen haun 
päättymistä.
Ruokavirasto lähettää huhtikuun puoli-
välissä postitse tarkempia tietoja tämän 
vuoden päätukihausta.

HAKUOPAS ON JULKAISTU 
Viljelijätukien vuoden 2022 hakuopas on 
julkaistu Ruokaviraston sivuilla https://
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/ha-
kuoppaat/viljelijatukien-hakuopas
Ympäristösitoumuksen ja -sopimusten 
jatkovuodesta kerrotaan tukien omissa 
luvuissaan. Vuonna 2023 tukiin tulevista 
muutoksista saat ennakkotietoa Tuenha-
kijan perusoppaan luvusta 9.

KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ympäristökorvauksen edellyttämä 
kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi 
vuotta. Tutkintoa tarvitaan, jos aineita 
ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia ne-
tin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä 
suomeksi että ruotsiksi).
https://www.proagria.fi/palvelut/kasvin-
tuotanto/sahkoinen-kasvinsuojelutut-
kinto

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTA-
UKSET
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää 
ruiskun testauksia mm. seuraavilla paik-
kakunnilla:
Veteli 7.6. klo 10.30–12.30 Räyringin 
tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli 7.6. klo 14.30–15.30 Pulkkisen 
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 vuo-
den 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 ehdotto-
masti pesty sekä ulosottoakseli suojattu. 
Ruiskussa tulee olla 200 litraa vettä. 
Testaajilla on mukana suuttimia ja ylei-
simpiä 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.

TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA 
VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Varantohakemuksia voi jättää viimeis-
tään 15.6.2022. Perusteet ovat nuori vil-
jelijä, uusi viljelijä, tilusjärjestelyt, LUEL- 
ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen 
päättyminen, ympäristötuen 20-vuo-
tisen erityisympäristötukisopimuksen 
päättyminen ja tuomio-istuimen päätös/
hallinnollinen määräys.
Kansallista varantoa hallinnoidaan 
ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät 
varantohake-mukset ja tekevät hake-
muksista päätökset. Hakemus tehdään 
lomakkeella 289.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET 
VIIMEISTÄÄN 15.6.2022 
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B 
tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeis-
tään 15.6.2022 kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle.
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-pal-

velusta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”. 
103A-lomakkeen voi tulostaa Vipu-pal-
velusta. 

Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen 
selvittämisessä tai lomakkeiden täyttä-
misessä, ota yhteyttä maaseutuasiamie-
heen.

TURVEPELLOISTA KERÄTÄÄN UUTTA 
TIETOA VALTAKUNNALLISELLA MAAS-
TOKARTOITUKSELLA
Tänä keväänä alkaa maastokartoitus, 
jonka avulla selvitetään turvepeltojen 
sijaintia ja ominaisuuksia. Tarkoitukse-
na on tunnistaa maataloustuotannolle 
välttämättömät turvepellot.
Tulosten pohjalta viljelijöille tarjotaan 
keinoja turvepeltojen hiilen hajoamisen 
vähentämiseen ja ilmastokestävän maa-
talouden edistämiseen.
Maastotyökierroksia varten maanomista-
jilta haetaan maastotyöluvat maalis–ke-
säkuussa.
Luonnonvarakeskuksen tiedote 
21.3.2022

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JAT-
KUVASTI 
Maatalouden investointitukea voi hakea 
jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tuki-
jaksoittain, jotka ovat: 

16.10. – 15.1. 
16.1. – 15.3. 
16.3. – 15.8. 
16.8. – 15.10. 

Investointitukea voi hakea sähköisesti 
Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruo-
kavirasto.fi/hyrra. 

Älä aloita rakentamisinvestointia tai 
muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita 
sopimusta (mm. lopullinen luovutus-
kirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) 
ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta 
päätöksen!
Investointitukea ei myönnetä lainkaan 
sellaiseen toimenpiteeseen, jonka to-
teuttaminen on aloitettu ennen hake-
muksen 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.   
 



TIEDOTE LOMITUSPAL-
VELUISTA

LOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖIDEN 
YHDISTYMISEN TILANNE 
Paikallisyksiköiden yhdistämisen valmis-
telutyöstä on vuoden vaihteesta vastan-
nut projektiryhmä, joka koostuu kaikkien 
kuuden paikallisyksikön vastuuhenkilöis-
tä. Ryhmän tehtävänä on ollut tuoda
yhteen kaikki tarvittava tieto alueen 
yksiköistä; hallinnosta, lomittajista ja 
asiakkaista ja johtaa valmistelua.
Valmistelun pohjatyönä käytetään Melan 
valtakunnallisen hankkeen ja organisaa-
tiojohtamisen asiantuntijoita.
Käytännön toimia uusien toimintatapo-
jen muodostamiseksi pohditaan myös 
koko lomahallinnon voimin erilaisissa 
työryhmissä kuten lomittajien työvuo-
rosuunnitteluun, tilakäynteihin, asiakas-
palveluun sekä palkka- ja henkilöstötie-
tojen käsittelyyn liittyen.

ALUEELLINEN ORGANISOITUMINEN 
Hallinnollinen keskus on Toholampi ja 
lisäksi on sovittu kaksi sivutoimipistettä 
Kalajoelle sekä Nivalaan.
Tämän lisäksi selvitetään kunnilta, miten 
voidaan järjestää paikallinen asiointi 
asiakkaille sekä lomittajille kokouksia 
ym. varten.
Organisoitumisesta on sovittu, että 
yksikössä muodostetaan kaksi aluetta: 
eteläinen ja pohjoinen.
Lomittajien työvuorosuunnittelu toteu-
tetaan tiimeissä. Tiimien tarkoituksena 
on varmistaa tiedonkulku ja alueellinen 
tuntemus sekä välttää henkilöriippuvuus 
tilakäyntien ja poissaolojen sattuessa.
Valmistelun tavoitteena on saada orga-
nisaatiomalli valmiiksi kesäkuun aikana, 
jotta Toholammin kunta voi perustaa 
tarvittavat virat ja toimet ennen kesälo-
makautta. Organisaatio olisi valmis myös
henkilötasolla syyskuun aikana.

YHTEISTOIMINTARYHMÄ
Lomituspalvelujen eri osapuolten 
yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi 
paikallisyksikön toimialueelle
perustetaan yhteistoimintaryhmä, jossa 
ovat edustettuina lomituspalveluiden 
käyttäjät, lomituspalveluiden
hallintohenkilöstö, lomittajat ja Me-
la-asiamies sekä kunnanhallituksen 
edustaja. Alueen tuottajaliitot MTK Kes-
ki-Pohjanmaa ja MTK Keski-Pohjanmaa 
nimeävät maatalousyrittäjien
edustajat ja Suomen Turkiseläinkasvat-
tajien Liitto turkisyrittäjien edustajan. 
Lomittajat valitsevat keskuudestaan 
lomittajien edustajat. Yhteistoiminta-
ryhmän tehtävänä on toimia lomituksen 

hallintohenkilöstön tukena lomituspal-
velujen järjestämiseen liittyvissä käytän-
nön kysymyksissä, seurata palvelujen 
toimenpanoa, lomituksen käytännön to-
teutusta ja huolehtia siitä, että lomitus-
palvelusäännösten tarkoitus ja tavoite 
toteutuu.

SÄHKÖINEN ASIOINTI 
Sähköinen asiointi mahdollistaa mo-
nipaikkaisen toimintatavan ja turvaa 
sujuvan asioinnin. Yhteydenpidossa
ja asioinnissa on jo nyt pitkälti siirryt-
ty sähköiseen asiointiin. Jatkossa on 
mahdollista asioida sähköpostitse myös 
suojatun sähköpostin välityksellä. Lomi-
tusnetin käyttö on myös lisääntynyt
ja sen käyttöä tullaan asioinnissa lisää-
mään. Lomitusnetissä tehdyt hakemuk-
set vähentävät lisäselvityspyyntöjen 
määrää. Puhelinpalvelussa siirrytään 
keskitettyyn asiakaspalveluun ja tämän
käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin 
lisää

TIEDOTUS
Tässä vaiheessa Toholammin yksikkö on 
tiedottanut kuntia yhteisessä tilaisuu-
dessa Teamsin välityksellä.
Paikallisyksiköt ovat omissa yksiköissä 
voineet jakaa tietoa hallinnolle ja lomit-
tajille sekä yhteistyötahoille. Liikkeen-
luovutukseen ja henkilötietojen siirtoon 
liittyen on asiat käsitelty YT-menettelyn
mukaisesti kaikissa nykyisissä hallinnoi-
vissa kunnissa.
Myöhemmin järjestetään tilaisuuksia 
myös asiakkaille tiedotusta ja keskuste-
lua varten. Myös lomituspalvelulakiin
on tulossa muutoksia ja näistä muista 
eteen tulevista asioista kerromme tilan-
teen mukaan.
Paikallisia tilaisuuksia järjestämme syk-
syn aikana eri paikkakunnilla eri osapuo-
lille, jokainen oman
yksikön puitteissa.

Yhteistyöterveisin,
Carita Söderbacka
vt. lomituspalvelupäällikkö
Kaustisen kunta
050 318 0346

SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

Hei vanhemmat!
Ilmoittautuminen koulujen aamu- 
ja iltapäiväkerhoihin on nyt avoin-
na ja ilmoittautuminen tapahtuu 
Wilman kautta. Toimintaa järjes-
tetään 1. ja 2. luokan oppilaille 
ja esikoululaisille; esikoululaisilla 
on mahdollisuus osallistua myös 
vaihtoehtoisesti varhaiskasvatuk-
seen. Ilmoittautuminen päättyy 
1.6.2022. 
Vanhemmat voivat valita lapsel-
leen iltapäiväkerhoon osallistumi-
sen 1) koko kuukaudeksi (90 €/kk) 
tai 2) enintään 12 päivää kuukau-
dessa (70 €/kk). Iltapäiväkerhoon 
lapsi siirtyy koulupäivän päätyttyä  
ja toimintaa järjestetään kaikkina 
koulupäivinä klo 16.30 saakka. 
Aamupäiväkerhoa järjestetään 
Vetelin keskuskoululla klo 7-8.20 
(20 €/kk). Kerhoihin osallistumi-
nen edellyttää aina ilmoittau-
tumista. Mikäli lapsi jää kesken 
kauden pois toiminnasta, tulee 
paikka irtisanoa Wilman kautta tai 
soittamalla sivistystoimeen.

LIIKUNTAKESKUS/UIMAHALLI 
Aukioloajat ajalla 6.-30.6.: ylei-
söuinnit ma-to klo 16.30-19.30, 
pe-su kiinni
Juhannuksena 23.-26.6. liikunta-
keskus/uimahalli on suljettu. To 
23.6. pelkät uimakoulut normaa-
listi.
Liikuntakeskus/uimahalli on sul-
jettu 1.7.-9.8.
Uimahalli avataan 10.8. yleisöuin-
neilla klo 6.30-8.30 ja klo 16.00-
20.00



Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 
Sähköposti: veteli.kunnankirjas-
to@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Eepos-verkkokirjasto: https://
eepos.finna.fi FB: http://www.
facebook.com/VetelinKunnankir-
jasto/ 
Instagram: https://www.insta-
gram.com/vetelinkirjasto/
AUKIOLOAJAT 5.6.2022 asti: ma-
to 13-19 ja pe 12-16. 
POIKKEUKSIA: ke 25.5. suljetaan 
klo 16 ja helatorstaina kirjasto on 
suljettu.
Juhannuksen aukiolot: to 23.6. 
suljetaan klo 16, pe 24.6.-su 26.6. 
suljettu
Kirjakuljetukset: Juhannusviikolla 
kirjakuljetukset poikkeuksellisesti 
noudetaan ti ja jaetaan ke! 

KESÄN AUKIOLOAJAT 6.6.-
31.8.2022: ma, ti ja to 12-18, ke 
ja pe 12-16. Kirjasto on suljettu 
heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa 
eli 18.7.- 31.7.2022.

ASIAKASILTA:  Tervetuloa kes-
kiviikkona 15.6. klo 17.30-19.00 
kirjastoon kaikille avoimeen 
keskustelutilaisuuteen, jossa 
kartoitamme kuntalaisten ajatuk-
sia omatoimikirjastotoiminnan 
käynnistämisestä Vetelissä. Kahvi-
tarjoilu!

KAMPANJAT
Veteli-Kaustinen pyöräilymaaotte-
lun huhtikuun arvontavoittaja on 
Elina Pihlajamaa, onnea! Palkinto 
on noudettavissa kunnantalolta 
arkisin klo 9.00-15.00. Seuraava 
pienpalkintoarvonta suoritetaan 
kesäkuun alussa, jolloin arvotaan 
toukokuun arvontavoittaja. Kam-
panja jatkuu syyskuun loppuun 
asti ja joka kuukaudelle arvotaan 
pienpalkintovoittaja. Kampanjan 
päätyttyä voittajakunnalle arvo-
taan pääpalkinnon voittaja. Kaikki 
mukaan!

Veteli-Evijärvi pyöräilymaaotte-
luvoiton nappasi Veteli tuloksella 
269-228. Päävoiton arvonnassa 
palkinnon nappasi Jyrki Pakkala. 
Pienpalkintojen arvontavoittajat 
ovat Markku Leppävuori, Ritva 
Ranta ja Viivi-Leena Kari. Onnea 
voittajille! Palkinnot ovat haet-
tavissa kunnantalolta arkisin klo 
9.00-15.00. Iso kiitos kaikille kam-
panjaan osallistuneille!

UIMAKOULUT
Uimakouluryhmistä, ym. tiedo-
tetaan ilmoittautuneita sähkö-
postitse viimeistään 2.6. Jos tulee 
kysyttävää/asiaa, ota yhteyttä 
vapaa-aikasihteeriin pinja.saari-
nen@veteli.fi / 050-5790173

KESÄJOOGA -kurssi järjestetään 
ajalla 11.7.-8.8.2022.
Tunnit ovat maanantaisin klo 
18.30-20.00 ja pidetään ulkona, 
huonolla säällä sisällä liikuntakes-
kuksen salissa.
Ohjaajana Kai Heikkilä. Kurssille 
on ennakkoilmoittautuminen, 
joka alkaa 23.5. klo 10.00 ja päät-
tyy 16.6. klo 15.00. Kurssi toteu-
tuu, mikäli ilmoittautuneita on 
vähintään 10.
Ilmoittautuminen tehdään ver-
kossa sähköisellä kaavakkeella, 
johon linkki julkaistaan ilmoittau-
tumispäivänä kunnan tiedotus-
kanavissa, mm. verkkosivuilla ja 

Facebook -sivuilla.
HUOM. tunneille ei voi osallistua 
kertamaksulla, vaan kurssimaksu 
laskutetaan ilmoittautuneilta.
Kurssin hinta on 30€.
Kurssin toteutumisesta tiedote-
taan ilmoittautuneille 21.6. men-
nessä sähköpostitse.
Lisätietoja ilmoittautumisesta, 
maksusta, ym. saat vapaa-aikasih-
teeriltä 23.6. asti pinja.saarinen@
veteli.fi / 050-5790173

LASTEN LIIKUNTAKERHOT 
Jalkapallokerho alakouluikäisille 
1.6. alkaen Patanassa keskiviik-
koisin klo 16.00 – 17.30. Kerhon 
vetäjänä toimii Anselmi Taipale.
Alakouluikäisten sulkapallokerho 
järjestetään 4.-6.7. liikuntakes-
kuksella. Kerhoon on ilmoittau-
tuminen, josta tiedotetaan myö-
hemmin kunnan verkkosivulla, 
kesäkuun kuntatiedotteessa ja 
sosiaalisessa mediassa. 
Kerhoja on kesälle suunnitteilla 
lisää, joista tiedotetaan kesäkuun 
kuntatiedotteessa sekä kunnan 
kanavissa.

NUORTEN REISSUT Nuorten 
Powerpark -reissu järjestetään 
7.7., alle 12-vuotiailla tulee olla 
täysi-ikäinen mukana. Reissun 
maksusta, bussin lähtöpaikois-
ta ja aikatauluista tiedotetaan 
kesäkuun puolella kunnan verk-
kosivuilla kasvatus- ja opetus -> 
nuoriso sekä kunnan Facebook 
-sivuilla. 
Ilmoittautuminen reissuun alkaa 
13.6. klo 9.00 ja päättyy 4.7. klo 
14.00. Ilmoittautuminen tehdään 
sähköisellä kaavakkeella, johon 
linkki julkaistaan kunnan verk-
kosivulla kasvatus- ja opetus -> 
nuoriso, sekä kunnan Facebook 
-sivuilla kesäkuun aikana. Ilmoit-
tautumisen alkamisesta tiedote-
taan kunnan kanavissa.

SEURAA TIEDOTUSTA verkkosi-
vuilta www.veteli.fi 

-> Vapaa-aika ja matkailu -> lii-
kuntakeskus (sisäliikunta)
-> Kasvatus- ja opetus -> nuoriso 
+ vapaa-aika ja liikunta
Seuraa myös vapaa-aikatoimen 
ja liikuntakeskuksen Facebook- 
sivuja ja Instagram -tilejä, niissä 
tiedotetaan reaaliajassa tapahtu-
mista, ryhmistä, aukioloajoista, 
ynnä muusta.



POISTOMYYNTI: Suuri kirjojen ja 
lehtien poistomyynti alkaa kes-
kiviikkona 1.6. klo 13.00. Pöydät 
ovat täynnä poistoja, tervetuloa 
tekemään löytöjä!

KESÄN LUKUKAMPANJAT
1.6.-31.8.2022: 
Perheiden ja lasten kesän luku-
kampanja on nimeltään Lukujen-
gi – Kultaisen kirjan metsästys. 
Perheille ja lapsille suunnattu 
kesäkampanja on lukulautapeli, 
jossa Lukujengin eläimet Moo-
na-poni, Sylvi-koira, Mato-käärme, 
Kirppu-lammas ja Touho-kissa 
seikkailevat tivolissa taikuri Zillin 
kadottamaa kultaista kirjaa et-
sien. Pelilaudassa on 15 erilaista 
lukemiseen ja kirjoihin liittyvää 
tehtävää, kuten ”lue aamupalalla” 
tai ”tee kirjasta piirustus”. Nouda 
oma lukulautapelisi kirjastosta!-
Halutessasi voit lukulautapelin 
läpäistyäsi jättää yhteystietosi 
arvontalomakkeelle kirjastoon ja 
osallistua pääpalkinnon arvon-
taan!
Mitä lukis? – varhaisnuorten 
ja nuorten kesäkampanjassa 
kannustetaan osallistujia kirja-
vinkkaukseen. Ideana on, että 
kirjan vinkanneet saavat lunastaa 
itselleen kirjastosta palkinnon. 
Täytettäviä kirjavinkkilappuja voit 
noutaa kirjastosta! Palauttamalla 
täytetyn kirjavinkkilapun kirjan 
luettuasi saat kirjastosta pienen 
palkinnon ja voit halutessasi 
jättää yhteystietosi arvontalomak-
keelle ja osallistua pääpalkinnon 
arvontaan!
Uutuuksia on paljon paikalla, 
tervetuloa lainaamaan!

110305 LUONTOKUVAUSLEIRI 
ALAKOULUIKÄISILLE
Vetelin Taidekartano, Emäntäkou-
luntie 30, Tunkkari

ke 13.7. klo 9 – 15 ja pe 15.7. klo 
9 – 12
Opettaja: Anu Juuri, kuvaamatai-
teiden opettaja, luontokuvaaja

Hyvien kuvien ottaminen on 
helppoa, kun tietää muutaman 
perusasian. Lapsille ja nuorille 
tarkoitetuilla luontokuvausleireillä 
harjoitellaan perustaitoja ja etsi-
tään omaa tapaa kuvata. 
Leirille osallistuvilta ei vaadita mi-
tään erityisosaamista tai -välinei-
tä. Kurssilla voi kuvata niin omalla 
kännykällä, pokkarilla kuin järjes-
telmäkamerallakin. Kurssin aluksi 
käydään läpi teoriaosuus ja sitten 
harjoitellaan asioita käytännös-
sä Taidekartanon ympäristössä. 
Teoriaosuuden aiheita ovat mm.  
kamerasi toiminta, kuvien valaisu, 
kuvan rajaaminen ja kuvakulman 
valinta sekä oman luovuuden to-
teuttaminen luontokuvauksessa. 
Leirin aikana kuvatuista kuvis-
ta jokainen osallistuja valitsee 
yhden, josta valmistetaan teos 
tapahtumaviikon lopussa avat-
tavaan luontokuvanäyttelyyn. 
Leiriläinen saa valokuvavedoksen 
sen jälkeen omakseen.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Kulttuurityöryhmä Verso ry:n 
kanssa. Leiri on ilmainen ja en-
simmäisenä leiripäivänä tarjotaan 
maksuton ateria.

110306 LUONTOKUVAUSLEIRI 
YLÄKOULUIKÄISILLE
Vetelin Taidekartano, Emäntäkou-
luntie 30, Tunkkari
to 14.7. klo 9 – 15 ja pe 15.7. klo 
13 – 16
Opettaja: Anu Juuri, kuvaamatai-
teiden opettaja, luontokuvaaja
Hyvien kuvien ottaminen on 
helppoa, kun tietää muutaman 
perusasian. Lapsille ja nuorille 
tarkoitetuilla luontokuvausleireillä 
harjoitellaan perustaitoja ja etsi-
tään omaa tapaa kuvata. 
Leirille osallistuvilta ei vaadita mi-
tään erityisosaamista tai -välinei-

tä. Kurssilla voi kuvata niin omalla 
kännykällä, pokkarilla kuin järjes-
telmäkamerallakin. Kurssin aluksi 
käydään läpi teoriaosuus ja sitten 
harjoitellaan asioita käytännös-
sä Taidekartanon ympäristössä. 
Teoriaosuuden aiheita ovat mm.  
kamerasi toiminta, kuvien valaisu, 
kuvan rajaaminen ja kuvakulman 
valinta sekä oman luovuuden to-
teuttaminen luontokuvauksessa. 
Leirin aikana kuvatuista kuvis-
ta jokainen osallistuja valitsee 
yhden, josta valmistetaan teos 
tapahtumaviikon lopussa avat-
tavaan luontokuvanäyttelyyn. 
Leiriläinen saa valokuvavedoksen 
sen jälkeen omakseen.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Kulttuurityöryhmä Verso ry:n 
kanssa. Leiri on ilmainen ja en-
simmäisenä leiripäivänä tarjotaan 
maksuton ateria.
Ilmoittautumiset molemmille 
kursseille 30.6. klo 15 mennessä:  
www.opistopalvelut.fi/perhon-
jokilaakso tai puhelimitse: 050-
5790151 / 050-5790163

Vetelin kunnan avoimet 
työpaikat
- Perusopetuksen lehtori
- Luokanopettaja
- Ryhmäperhepäivähoitaja
- Suurtalouskokki
-Vapaa-aikapäällikkö/Vapaa-aika-
sihteeri
- Uimahallityöntekijä
Lisäksi sivistystoimen, siivous- ja 
ruokahuollon sijaisuudet. 

Katso lisätietoja ja hae meille töi-
hin osoitteessa kuntarekry.fi



RAKENNUSTALKOOT 2022

Järjestämme jälleen Kaustinen 
Folk Music Festival -tapahtuman 
rakennustalkoita tulevana ke-
sänä. Talkoita on useina iltoina 
ja tarvittaessa muinakin aikoina 
kesä-heinäkuun taitteessa. Tarjolla 
on paljon erilaisia tehtäviä tava-
roiden kantamisesta pihatöihin. 
Talkooillasta saa vapaavalintaisen 
päivälipun sekä päälle tietysti 
törkiän hyvät nisukaffit. Tarkem-
mat tiedot ja hakulomake löy-
tyvät osoitteesta Kaustinen.net/
toihin-talkoisiin sivun alareunasta, 
sekä paperisena Kansantaiteen-
keskuksen aulasta. 
Lisätiedot: Jukka Virkkala 040 172 
9566, tai sähköpostiosoitteesta 
talkoot@kaustinen.net.
Festivaaliaikaisten työntekijöiden 
ja talkoolaisten haku on myös 
vielä avoinna. Lisätietoja ja haku-
lomakkeet sivulla Kaustinen.net/
toihin-talkoisiin.
Lisätiedot: Jukka Virkkala 040 172 
9566, tai sähköpostiosoitteesta 
staff@kaustinen.net.

KESÄLEIRI MAJAKALLA
7-14 -vuotiaille 7.-9.7.2022. Luvas-
sa jälleen kaikkea kivaa: Kavereita, 
uimista, raamiksia, pelejä ja leik-
kejä, musiikkia ja yhdessäoloa! 
 
Ilmoittautuminen 19.5.-30.6.  
https://forms.gle/UwHe-
CU3iBX8ddSWTA tai sivulla 
vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi 
 
Lisätietoa leiristä: Mari Saukko, 
p. 041 5495767 
Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseu-
rakunta

Lasten päiväleiriviikko 
Mäntyristillä ma-pe 6.-10.6. Päi-
väleiri on turvallista ja mukavaa 
yhdessäoloa ja tekemistä pienille 
koululaisille. Leiriviikon aikana lei-
kitään ja pelaillaan Mäntyristillä, 
askarrellaan, pelaillaan pihapelejä 
ja tehdään pieniä retkiä lähiympä-
ristöön. Ruoka tuodaan päivittäin 
Keskuskoululta ja päivään kuuluu 
myös välipala. 
Päivät alkavat klo 9.30 ja päätty-
vät 14.30. Päiväleiri on tarkoitettu 
eskarin käyneille - n.10 vuotiaille. 
Jos lapsella on koulussa avustaja, 
tarvitaan avustaja myös leiripäi-
viin.
Leirillä mukana ovat Maria Mor-
tensen, Jaana Niininen, 4H:n 
työntekijä ja neljä isosta. 
Leiriviikon hinta on 20e/lapsi. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautu-
miset  ma 30.5. klo 12 mennessä 
Maria Mortensenille p.040 75 45 
498 (nimi, osoite, ruoka-allergiat) 
Leirin toteuttavat yhteistyössä 
Vetelin seurakunta, Vetelin kunta 
ja Vetelin 4H

Kesällä tapahtuu:

6.6.- 10.6. Päiväleiri Mäntyristillä

11.6. klo 11-14 Perhepäivä Kort-
järven luontopolulla. Omatoimis-
ta puuhailua Kortjärven luonto-
polulla. Järjestetään yhteistyössä 
Botnia, Vetelin ja Kaustisen 4H-yh-
distykset

Viikolla 24  erilaisia teemapäiviä
Teemapäiville ilmoittautuminen 
4H:n nettisivujen kautta veteli.4h.
fi/kesa-2022/

Ma 13.6. Liikuntapäivä Vetelin 
urheilukentällä klo 10-13. Eri-
laisten pelien ja leikkien pelailua 
porukalla.

Ti 14.6. Askartelupäivä Vetelin 
nuorisotiloilla (Äijäpatintie 1)
klo 10-13. Kesäisiä askarteluja 
kaikenikäisille.  Osallistumismaksu 
5€/hlö.

Ke 15.6.  Kokkailupäivä Vetelin 
nuorisotiloilla
klo 11-14. Helppoa kokkailua yh-
dessä. Osallistumismaksu 5€/hlö.

To 16.6. Käsityöpäivä Vetelin nuo-
risotiloilla.
Klo 10-13. Neulontaa, virkkausta 
ja muita käsitöitä. Osallistumis-
maksu 5€/hlö

Pe 17.6. Retkeilypäivä
klo 10-14. Retkiruuan kokkailua 
ja muita retkeilyn perustaitoja. 
Osallistumismaksu 5€/hlö

28.-29.6.  Yhdenyönleiri Isokylän 
koululla
Osallistumimaksu 30€/hlö. Tar-
kempia tietoja tulossa kesän 
aikana

28.-30.6. Seikkailuleiri Emetissä
Ohjelmassa mm uintia, pakohuo-
ne, metsäseikkailu ja mukavaa 
yhdessä oloa. Ilmoittautuminen 
19.6. mennessä botnia.fs4h.fi- 
sivun kautta. Hinta 60€ + 4H-jäse-
nyys. Yhteistyössä Botnia, Kausti-
sen ja Vetelin 4H-yhdistykset

6.7. Airsoft- turnaus Halsualla klo 
12-15.
Omin kyydein ja ei ennakkoil-
moittautumista.

19.7. Kalastuspäivä klo 12-17
Tarkempia tietoja tulossa kesän 
aikana 4H:n nettisivuille.



  VETELIN KESÄMARKKINAT
 la 2.7.2022 klo 10-16 Liikekeskus Passelin pihassa

Markkinamyyjä!
Varaa paikkasi
Marko Latvala

p. 050 3619 959

             PAIKALLA YLI 50 MARKKINAMYYJÄÄ!

              Ohjelmassa mm:

         -  Pomppulinna  -    Karkkitykki  -    Rallisimulaattori 

       -  Testaa pesistutkaa     - Markkinahölkkä urheilukentällä

-     Illalla markkinatanssit Hotelli Kampelissa

Huollot     Korjaukset     Lisävarusteiden asennukset     Kokoamis- ja
säätöpalvelu     Pyörien käyttöönottoasennus     Ajoasennon säädöt

Soita ja kysy lisää 
Jyrki Pakkala 

044 3459860

 
Peltotie 77

69700 Veteli

Seuraava kuntatiedotemateriaali 
to16.6.2022  klo 12 mennessä
(Jaetaan vko 25).
Ei ilmesty heinäkuussa.


