
VETELIN KUNTATIEDOTE 6/2022
Kunnanvirasto suljettu 4.-31.7.

VETELIN KUNTA  vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI  
Neuvonta 050 5790 100 (suljettu 4.-31.7.)
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112,  tekninen@veteli.fi

Kaikkien aikojen odotetuin kesäviikonloppu lähestyy!

Viime kesänä päästiin vähän harjoittelemaan tapahtumien järjestämistä koronan kurjistaman tauon jälkeen. Tälle kesälle 
ollaan jo kovasti puuhaamassa tapahtumia, jotta päästään kirimään kiinni moneen kertaan perutut suunnitelmat. Tavoitteena 
on saada koottua kaikkien aikojen odotetuin kesäviikonloppu Vetelissä. Sellainen suorastaan kansallishenkinen tunnelman ja 
veteliläisen itsetunnon nostatus. Puitteiden luominen on kovasti meneillään ja odotamme, että yleisö lähtee mukaan tähän 
nosteeseen. 
Mikä on sen mukavampaa kuin, että ihan tästä läheltä löytyy tapahtumia ja tekemistä kaiken ikäisille. Tulossa on mm. Vetelin 
Kesämarkkinat 2.7. klo 10–16 Passelin pihalla. Siellä on tarjolla Perhonjokilaakson suurin markkinapäivä. Paikalla markkina-
myyjiä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Lisäksi pitkin päivää ohjelmaa markkinalavalla. Aamupäivällä starttaa urheilutalolta hölkkä ja 
iltapäivällä voi seurata naisten pesispeliä. Kemoran moottoriradalla huristelee Historic Race ja illalla voi tanssahdella hotellilla. 
Jäikö jotain mielestäsi puuttumaan? Kenties kipaiset vielä katsomaan Taidekartanolle suurta luontovalokuvanäyttelyä. Tällä 
ohjelmalla on katettu heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. 

Tervetuloa mukaan! 

AJANKOHTAISTA 

Vetelin kunnanvirasto on suljettu 4.-31.7.2022. 
• Teknisen toimiston päivystys on järjestetty myös lomien aikana. Sovithan tarvittaessa etukäteen tapaamisesta soittamalla 
päivystysnumeroon puh. 0505790112 tai sähköpostilla tekninen@veteli.fi. 
 
Kesätyötukea myönnetään pe 23.9. klo 15 mennessä saapuneille hakemuksille
https://veteli.fi/ajankohtaista/nuorten-kesatyotuki/ 
 

LUONTO 365 VALOKUVANÄYTTELY
 ESILLÄ 17.6.-30.7.2022

MUISTA MYÖS TAPAHTUMAVIIKKO 
Vetelin Taidekartano täyttyy 13.-17.7. hienoilla luontoku-
vaukseen liittyvillä esityksillä. Tarjolla on niin kuvaesityk-
siä kuin työpajoja kuvausretkiä unohtamatta. Lue tästä 

lisää https://www.luonto365.org/tapahtumaviikko/



Kaustisen seutukunta tie-
dottaa
Kaustisen seutukunta kehittää yhteis-
tä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. 
Olemme kuntien yhteistyömalli, kehit-
tämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista 
yhteistyöverkostoa.

Kuntalaiskyselytuloksia ja käppyröitä 
infograafi-sivustolla
Kaustisen seutukunnan infograafi-si-
vusto on julkaistu torstaina 19.5.2022. 
Sivustolle on koottu Halsualla, Kaustisel-
la, Lestijärvellä, Toholammilla ja Vetelissä 
2021 toteutettujen kuntalaiskyselyiden 
tuloksia mm. diagrammeina, puukaavioi-
na, sanapilvinä, ja vapaan sanan kom-
mentteina. Infograafi-sivuston sisältö 
on vapaasti kaikkien selailtavissa, se 
sijaitsee osoitteessa infograafit.kausti-
senseutu.fi.
Sivusto on toteutettu KASE Smart 
Countryside: Kuntien toimintamallien ja 
palveluprosessien tehostaminen digitali-
saation avulla –hankkeen voimin. 
Lisätietoja: tytti.pohjola@kaustisenseu-
tukunta.fi

Tökkiikö netti? - Ilmianna asuinalueesi
Kuituakylille.fi -sivustolla voit ilmoittaa 
oman asuinalueesi mukaan hankkee-
seen. Lähdetään yhdessä selvittämään, 
kuinka mahdollistetaan huippunopeat 
ja luotettavat valokuituyhteydet myös 
teille!
Valokuitu takaa laadukkaan ja käyttötur-
vallisen yhteyden nyt ja tulevaisuudessa. 
Valokuituliittymällä mahdollistat kodin 
kaikkiin älylaitteisiin toimivat ja laaduk-
kaat yhteydet.
Lisätietoja:
Santtu Lehto, projektipäällikkö, 
Kuitua kylille -hanke
santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi / 
040 195 6333

Kaustisen seutukunnan yrityspalvelut 
Kaustisen Seutukunnan Yrityspalvelu on 
toiminut vuodesta 2003 lähtien ja sen 
rahoituksesta vastaavat alueen kunnat. 
Tarjoamme maksuttomia palveluita 
Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toho-
lammin ja Vetelin alueella.
Autamme aloittavia yrittäjiä mm. yri-
tyksen perustamistoimissa ja rahoituk-
sen järjestämisessä. Tuemme toimivia 
yrityksiä toiminnan kehittämisessä ja 
kilpailukyvyn parantamisessa. Palve-
luja tarjoamme hyödyntämällä myös 
yhteistyöverkostoa, johon kuuluu mm. 
rahoittajia, koulutusorganisaatioita ja 
yrittäjyyttä tukevia hankkeita.
Ota yhteyttä, palvelemme kaikkia 
alueemme yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia.
KASE Yrityspalvelu 

YRITYSKEHITTÄJÄ Jarmo Finnilä 
Puh. 050 337 3538
jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi

YRITYSNEUVOJA Erkki Laide
Puh. 044 561 2154
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 

Maksuton tontti- ja 
toimitilahakemisto
Kaustisen seutukunta on ottanut 
käyttöön tontti- ja toimitilahakemiston. 
Hakemisto on kanava, josta voit etsiä 
yrityskäyttöön tarkoitettuja tontteja ja 
toimitiloja. Tontti- ja toimitilahakemisto 
löytyy osoitteesta: https://kaustisenseu-
tu.toimitilapalvelut.fi/.
Hakemistoon voi itse ilmoittaa myytä-
väksi tai vuokrattavaksi yritystontin tai 
liiketoimintaan tarkoitetun toimitilan. 
Ilmoittaminen hakemistossa on maksu-
tonta ja helppoa. Ilmoituksia voivat jät-
tää yksityiset yritykset, henkilöt ja muut 
toimijat. Huomaathan, että hakemistossa 
ei ilmoiteta asuinkäyttöön tarkoitettuja 
tontteja tai kiinteistöjä.
Mikäli ilmoitat usein tai useita kohteita, 
ota meihin yhteyttä, niin voimme luoda 
sinulle ja/tai organisaatiollesi ilmoitusten 
hallintaa helpottavat vakioilmoittajalle 
tarkoitetut käyttäjätunnukset.

YRITYSKEHITTÄJÄ Jarmo Finnilä 
Puh. 050 337 3538
 jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi

YRITYSNEUVOJA Erkki Laide
Puh. 044 561 2154
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi 

Timo Pärkkä
projektipäällikkö
Puh. +358 40 757 3519
timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

Kyytiin2 -hanke tiedottaa
Kulukuri.com -sivustolta löydät joukko-
liikenteen reittihaun, kotiinkuljetukset, 
taksit, sote-kyydit, aikataulut, fiksun liik-
kumisen työkalupakin ja paljon muuta. 
Tutustu ja vinkkaa kavereille!
Iltakyyti-kokeilu on päättynyt. Kiitos 
kaikille kokeilijoille. Palataan asiaan 
toivottavasti pian. 

Lisätietoja:
Tomas Luoma, projektipäällikkö, 
Kyytiin2 -hanke
Kaustisen seutukunta
040-142 4257
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

  

Vastaa kyselyyn ja voita 
ravintolalahjakortti!
Kierthon 2.0 -hanke toteuttaa kotitalo-
uksille suunnatun kyselyn bioenergian 
kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Ohei-
sella kyselyllä selvitämme kotitalouksien 
näkemyksiä biokaasusta. 
Vastaa kyselyyn menemällä osoittee-
seen:
https://kaustisenseutu.fi/tiedotteet/
kierthon-2.0-hanke-toteuttaa-kotitalouk-
sille-suunnatun-kyselyn-bioenergian-ky-
syntaan-vaikuttavista-tekijoista/
Kysely on anonyymi. Kyselyn jälkeen voit 
siirtyä linkin kautta jättämään yhteys-
tietosi arvontaa varten. Yhteystietonsa 
jättäneiden kesken arvotaan kaksi 
kappaletta (2 kpl) 75 euron arvoista ra-
vintolalahjakorttia. Kyselyyn voi vastata 
myös osallistumatta arvontaan. Tällöin ei 
myöskään tarvitse jättää yhteystietojaan. 
Kyselyyn vastaaminen ja arvontaan osal-
listuminen on mahdollista 03.07.2022 
saakka.

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi ja 
onnea arvontaan!
Lisätietoja: Salla Siivonen,
projektipäällikkö, Kierthon 2.0 -hanke
puh. 040-480 6162, 
salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi 
 



KASEKA 
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

KYLVÖVELVOITTEET, ILMOITETUN 
KASVIN MUUTTAMINEN JA MAATALO-
USTUKIEN PERUMINEN 

Milloin kylvö on viimeistään tehtävä? 
Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. 
Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamis-
mahdollisuus: 
- Jos poikkeukselliset sääolosuhteet es-
tävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä 
heti olosuhteiden salliessa. 
- Poikkeuksellisena sääolosuhteena 
pidetään tilannetta, jossa pitkään jatku-
neiden runsaiden sateiden ja vähäisen 
haihdunnan vuoksi pellon märkyys on 
estänyt kylvämisen. 
- Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja 
tai ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, 
jolloin voit tarvittaessa osoittaa val-
vontatilanteessa, että kyseessä on ollut 
märkyydestä johtuva poikkeuksellinen 
sääolosuhde. 
- Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvö-
päivästä koskee viljeltyä maatalousmaa-
ta ja viherkesantoja. 

Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai 
kuivuuden takia? 
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätu-
kihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua 
kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä 
hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, 
mutta sateet tai kuivuus ovat tuhonneet 
kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin 
perustaa kasvin uudelleen. Voit tehdä 
kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen 
kuntaan. Dokumentoi joka tapauksessa 
kasvuston tuhoutumiseen johtaneet 
tapahtumat ja hoida alaa hyvän maata-
louskäytännön mukaisesti. 

Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsinei-
den kasvien osalta pääosalla (yli puolet) 
kasvulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja 
markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko 
kasvulohkolle voidaan maksaa ympä-
ristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvaus. 
Muussa tapauksessa peru korvaukset tai 
kylvä uusi kasvi.
Hyvän maatalouskäytännön mukaan 
sinun on muokattava, lannoitettava ja 
kylvettävä pelto tarkoituksenmukaisella 

tavalla, niin että pellolle on mahdollista 
saada tasainen itäminen ja kasvusto. 
Maatalousmaan kasvinsuojelusta on 
huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen 
on estettävä siinäkin tapauksessa, jos 
kasvusto on tuhoutunut. 

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä 
ilmoitin? 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoitta-
maasi kasvia 15.6. jälkeen, jos 
- olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, 
jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa 
- olet ilmoittanut virheellisen kasvin 
hakemukselle 
- et ole päässyt kylvämään tukihakemuk-
sessasi ilmoittamaasi kasvia. 

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että 
kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei 
voi kasvaa kasvilajin muutoksen takia. 
Korkeampi tuki/korvaus hylätään. 
Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ 
korvaustaso voi kasvin muuttamisen 
myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut pää-
tukihaussa virheellisen kasvin ja virhe 
voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi.
 
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle 
on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi 
ristiintarkastuksen perusteella havai-
tusta hakemuksessa olevasta sääntöjen 
vastaisuudesta. 
Huomioi kasvin muuttamisessa viherryt-
tämistuen viljelyn monipuolistamisen 
vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja 
tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi 
on oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana 
viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaa-
dituin prosenttiosuuksin. 

Milloin maataloustukia pitää perua? 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoitta-
maasi kasvia vielä päätukihaun jälkeen, 
joten tukien peruminen ei ole aina 
välttämätöntä. Alla on tilanteita, joissa 
peruminen kuitenkin tehdään, jos ehto 
ei täyty. Pinta-alaperusteiset tuet voit 
perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoi-
sella ilmoituksella. Voit perua tuen koko 
peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai 
vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki 
pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista 
perua samalla lomakkeella. 

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset 
Maatalousmaan on täytettävä kaikki 
tukikelpoisuusehdot koko sen kalente-
rivuoden (1.1.–31.12.), jolta haet tukia. 
Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät 
nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit ja 
tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalous-
maan tukikelpoisuusehtoja ovat viljely-
kelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja 

täydentävien ehtojen noudattaminen.

Kansalliset tuet 
Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoi-
sen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden 
tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoi-
suusehtoina ovat vain tietyt täydentä-
vien ehtojen vaatimukset, muun muassa 
suojakaistojen ja pientareiden jättämi-
nen, sängen polttokielto ja hukkakauran 
torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi 
omia tukikelpoisuusehtoja, joita sinun 
on noudatettava, jotta tuki voidaan 
myöntää. Esimerkiksi avomaan vihan-
nesten sato tulee korjata, jos olet hake-
nut pohjoista hehtaaritukea. Lohkolle 
voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen 
hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole 
tehty, jos sadonkorjaamattomuus johtuu 
sääolosuhteista.
 
Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukieh-
dot kunkin tuen kohdalta Hakuoppaas-
ta. Täydentävistä ehdoista on kerrottu 
tarkemmin omassa oppaassaan.

Soiten Senioreiden terveyspistei-
den numero muuttuu 30.05.2022 
alkaen. 
Jatkossa puhelinaika on arkisin 
kello 8-9 numerossa 06 828 7321. 
Senioreiden terveyspisteiseen 
voit olla yhteydessä myös Oma-
hoidon kautta. 
Senioreiden terveyspisteiden 
aikaisemmat numerot poistuvat 
käytöstä.

MTK Veteli 
100+2 vuotis juhla 

Veikkolassa 
6.8. klo 12.00



SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

Yrityksille ja yhteisöille
Lähde mukaan kannustamaan koululai-
sia lukemaan!
Vetelissä vietetään parhaillaan Koko 
Veteli lukee -teemavuotta. Vuoden aika-
na houkutellaan  kuntalaisia eri tavoin 
lukemisen ja tarinoiden äärelle. Kesän 
ja alkusyksyn aikana koululuokat etsivät 
yrityksiä ja yhteisöjä lukukummeiksi. 
Tarkoitus on innostaa oppilaita luke-
maan vapaa-ajalla. Lukuaikaa on neljä 
kuukautta syyskuun alusta joulukuun 
loppuun. Kummiyritys/-yhteisö sponso-
roi omaa kummiluokkaansa 
1 eurolla jokaista vapaa-ajalla luettua 
kirjaa kohden. Esim. jos kummiluokka 
lukee syksyn aikana yhteensä 50 kirjaa, 
kummiyritys/-yhteisö maksaa  luokan 
tilille 50 euroa. 
 

Kirjasto tiedottaa: 
Puh. 050-5790 171, 050-5790 172 
Sähköposti: 
veteli.kunnankirjasto@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Eepos-verkkokirjasto: https://eepos.
finna.fi FB: http://www.facebook.com/
VetelinKunnankirjasto/ 
Instagram: https://www.instagram.com/
vetelinkirjasto/
KESÄN AUKIOLOAJAT 31.8. asti: ma, ti ja 
to 12-18, ke ja pe 12-16. Kirjasto on sul-
jettu heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa 
eli 18.7.- 31.7.2022.
Poikkeuksia: Juhannus: to 23.6. suljetaan 
klo 16, pe 24.6.-su 26.6. suljettuKirjakul-
jetukset: Juhannusviikolla kirjakuljetuk-
set poikkeuksellisesti noudetaan ti ja 
jaetaan ke! 

KESÄN LUKUKAMPANJAT 
31.8.2022 asti: 
Perheiden ja lasten kesän lukukampanja 
on nimeltään Lukujengi – Kultaisen kir-
jan metsästys. Perheille ja lapsille suun-
nattu kesäkampanja on lukulautapeli, 
jossa Lukujengin eläimet Moona-poni, 
Sylvi-koira, Mato-käärme, Kirppu-lam-
mas ja Touho-kissa seikkailevat tivolissa 
taikuri Zillin kadottamaa kultaista kirjaa 
etsien. Pelilaudassa on 15 erilaista 
lukemiseen ja kirjoihin liittyvää tehtävää, 
kuten ”lue aamupalalla” tai ”tee kirjasta 

piirustus”. Nouda oma lukulautapelisi kir-
jastosta!Halutessasi voit lukulautapelin 
läpäistyäsi jättää yhteystietosi arvon-
talomakkeelle kirjastoon ja osallistua 
pääpalkinnon arvontaan!
Mitä lukis? – varhaisnuorten ja nuorten 
kesäkampanjassa kannustetaan osallis-
tujia kirjavinkkaukseen. Ideana on, että 
kirjan vinkanneet saavat lunastaa itsel-
leen kirjastosta palkinnon. Täytettäviä 
kirjavinkkilappuja voit noutaa kirjastosta! 
Palauttamalla täytetyn kirjavinkkilapun 
kirjan luettuasi saat kirjastosta pienen 
palkinnon ja voit halutessasi jättää yhte-
ystietosi arvontalomakkeelle ja osallistua 
pääpalkinnon arvontaan!

KIRJAILIJAVIERAS TEEMU KESKI-
SARJA: Suosittua kirjailija-historioitsija 
Keskisarjaa olemme yrittäneet saada 
vierailulle Veteliin jo monta vuotta. Ensi 
syksynä yritämme jälleen ja toivomme, 
ettei korona enää sotke suunnitelmia. 
Keskisarjan vierailu on sovittu tapahtu-
van ti 27.9., jolloin hän pitää kaksi luen-
toa klo 15.00 ja klo 17.00 alkaen. Toisen 
luennon aiheena on isoviha, toisen aihe 
on vielä avoin. 

POISTOMYYNTI: Kirjojen ja lehtien 
poistomyynti jatkuu koko kesän ajan. 
Tervetuloa tekemään löytöjä ja hake-
maan huoletonta kesälukemista, jolla ei 
ole palautuspäivää!

Mikäli yrityksenne/yhteisönne haluaa 
kannustaa koululaisia lukemaan ryhty-
mällä lukukummiksi, ottakaa yhteyttä 
sähköpostitse vetelinkeskuskoulu@
gmail.com.
Koululaiset hankkivat kummiyrityksiä 
myös jo kesän aikana.
 
Terveisin, koulujen lukutaitotiimi
 

LIIKUNTAKESKUKSEN / UIMAHALLIN 
AUKIOLOAJAT 30.6. asti
Ma, ke klo 6:30-8:30 ja 16:30-19:30
Ti, to klo 16:30-19:30
Pe – su suljettu
Liikuntakeskus/uimahalli on kesäajalla 
suljettu 1.7.-9.8. 
Liikuntakeskus avataan taas elokuussa:

Yleisöuinnit 10.-14.8. 
Ke-to 10.-11.8.  klo 6.30-8.30 ja 16.00-
20.00 Pe-su 12.-14.8. suljettu

Yleisöuinnit 15.8.-4.9. 
Ma, ke klo 6.30-8.30 ja 16.00-20.00
Ti, to klo 16.00-20.00
Pe-su suljettu
Ohjauskauden yleisöuintiajat ilmoite-
taan elokuun aikana.

RYHMÄLIIKUNTA
Syyskauden 2022 kunnan ryhmäliikun-
tojen ohjauskausi alkaa viikolla 36 ja 
päättyy viikolla 50
- Vesijumpat
- Kuivanmaan jumpat ja kuntosaliryhmät
- Lasten/nuorten ryhmät mm. Showtans-
sit

Kuntosalikortin lataaminen kesäajaksi 
on mahdollista 30.6. asti aukioloaikojen 
mukaisesti.
HUOM. tuleva kuntosalin remontti kesä-
ajalla voi vaikuttaa kuntosalin aukioloai-
koihin.

LIIKUNTAKESKUKSEN TILAVARAUKSET 
JULKAISTAAN VERKKOSIVUILLE ELO-
KUUN AIKANA, KUN VARAUSHAKEMUK-
SET ON KÄSITELTY. 
TILAVARAUS HAKEMUSLOMAKKEITA 
ON SAATAVILLA LIIKUNTAKESKUKSEN 
KASSALTA. 

KOULU ALKAA 10.8.2022
• Ylipään koululla klo 8.20
• Tunkkarin koululla klo 8.40
• Vetelin keskuskoululla, yläkoulussa ja 
lukiossa klo 8.45
• Koulukuljetuksista tiedotetaan kunnan 
nettisivuilla ja
wilmassa ennen lukuvuoden alkua.
Hyvää lukuvuotta 2022-2023.

KOULUJEN TILOJEN KÄYTTÖ LV: 2022-
2023
• Koulukeskuksen tilojen hakemukset 
jätetään osoitteeseen tuulia.haapala@
veteli.fi (050 5790 152) 20.8.2022 klo 15 
mennessä.
• Tunkkarin koulun osalta yhteydenotot 
satu.tuominiemi@veteli.fi. 
• Ylipään koulun osalta yhteydenotot 
henna.makela@veteli.fi 
Lisätietoja peda.net/veteli.



Vetelin Urheilijat tiedottaa
 
Lasten liikuntakerho
Liikuntakerho joka torstai klo 17-18 
Vetelin urheilukentällä. Kerho soveltuu 
parhaiten 7-10-vuotiaille. Ohjaajina Fan-
ni Pakkala ja Eerika Palosaari. 
Sisu-kisat 
VetU:n ja KP-V:n yhteistyössä järjestämät 
Sisu-kisat järjestetään kesäkuussa ke 
22.6 Vetelissä, ilmo 18.00 ja kisat 18.30 
sekä ke 29.6 Kaustisella klo 18.00 ja kisat 
18.30. Heinäkuun kisojen osalta seuraat-
han ilmoittelua VetU:n nettisivuilta tai 
somesta.  
Yleistreenit
Vetelin urheilukentällä tiistaisin klo 18-
19 ja perjantaisin klo 12-13. Treeneissä 
mm. koordinaatio- ja juoksuharjoituksia. 
Treenit sopivat lajista riippumatta kaiken 
ikäisille. Vetäjinä Mahmoud Bakar ja Sara 
Finnilä. 
Lasten Pallokerho ja jalkapalloharjoi-
tukset
- Lasten pallokerho 3-5,5 vuotiaille tors-
taisin klo 17.30-18.30 Torpan kentällä. 
Paikka voi muuttua. (Tommi Järvelä 
040-4894275) 
                JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

TILAVARAUKSET LÖYDÄT www.veteli.fi – 
liikuntakeskus (siellä linkki tilavarauksiin)

URHEILUKENTÄN KENTTÄVARAUKSET 
LÖYDÄT www.veteli.fi -> vapaa-aika ja 
matkailu – liikuntakeskus – ulkoliikun-
ta-alueet

VETELI-KAUSTINEN PYÖRÄILYMAA-
OTTELUKAMPANJA ON KÄYNNISSÄ JA 
PÄÄTTYY 30.9. klo 15.00
Toukokuun pyöräilymaaottelun palkin-
non arvontavoittaja on Anna-Liisa Kotila, 
Onnea! Palkinto on noudettavissasi 
liikuntakeskuksen kassalta 30.6. asti.

KESÄLLÄ LAPSILLE JA NUORILLE 
PUUHAA:
- Nuorten Powerpark -reissu to 7.7. 
Alle 12-vuotiailla tulee olla täysi-ikäinen 
mukana. Ilmoittautuminen reissuun 
päättyy 4.7. klo 14.00. Ilmoittautuminen 
tehdään sähköisellä kaavakkeella, jonka 
löydät www.veteli.fi – kasvatus ja opetus 
– nuoriso. Lisätietoja reissusta mm. kyy-
dit, maksu, saat Matti Kuuselalta, matti.
kuusela@veteli.fi

- Rantapeuhula lapsille Karjalankosken 
rannalla ma-to 18.-21.7. klo 10.00-11.00
Ohjaajana liikunnanohjaaja-rantapelas-
taja Pauli Kiiskinen. Peuhula on maksu-
ton.
Vietetään hauska aamupäivä uimaran-
nalla leikkien ja kivojen vesitaitoharjoi-
tusten parissa
Ota lapselle mukaan uimavarusteet, 
pyyhe, kuivat vaatteet sekä eväät. 
Rantapeuhula ei ole uimakoulu vaan 
vedessä tehtäviä leikkejä ja harjoituksia 
tehdään lasten toiveiden ja taitojen 
mukaan. Välillä leikitään rannallakin ja 
pidetään evästauko.
Lapsen tulee olla uimataitoinen. Uima-
taidottomalla lapsella tulee olla täy-
si-ikäinen mukana sekä kellukkeet.
Peuhulan päätyttyä rannalla jatkuu ran-
tavalvonta klo 13.00 asti.
SÄÄVARAUS. peruutuksesta tiedotetaan 
vanhemmille tekstiviestitse reaaliajassa.
Rantapeuhulaan on ilmoittautuminen, 
joka alkaa 27.6. ja päättyy 13.7. 
- Laita lapsen nimi ja ”rantapeuhula” 
tekstiviestillä numeroon 050-5790176 
(uimahallin valvomo)
Peuhulan toteutumisesta tiedotetaan 
ilmoittautuneille 14.7. tekstiviestitse.
Kysy lisää vapaa-aikasihteeriltä 050-
5790173 (22.6. klo 14 asti) tai Paulilta 
puh. 050-5790176 (koko kesä)

- Lasten ja nuorten sulkapallokerho 
4.-6.7. klo 10.00-14.00 Liikuntakeskuksel-
la, ohjaajana Matti Kuusela
Kerho on maksuton.
Sulkapallokerhossa harjoitellaan teknii-
koita ja pelaillaan rennolla meiningillä. 
Ota mukaan eväät, sisäpelikengät (voi 
pelata myös paljain varpain) ja juoma-
pullo. 
Kerhoon ilmoittautuminen tehdään 
sähköisesti helpolla lomakkeella, johon 
linkki löytyy verkkosivuilta
www.veteli.fi – kasvatus ja opetus – 
nuoriso   
www.veteli.fi – vapaa-aika ja matkailu – 
liikuntakeskus ajankohtaista
Lisätietoja saa Matilta, matti.kuusela@
veteli.fi

Yhden yön leiri Isokylän vanhalla 
koululla 28.-29.6. Ohjelmassa leikke-
jä ja pelejä sekä mukavaa yhdessä-
oloa. Leiri on suunnattu kaikille 1.lk 
alkaen. Hinta 30€/hlö, ilmoittautu-
minen veteli@4h.fi tai veteli.4h.fi 
22.6. mennessä.



...JUOSTEN, HÖLKÄTEN TAI KÄVELLEN...

29.  VETELIN
 MARKKINAHÖLKKÄ

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan

kahdet JUOKSULENKKARIT  
ja URHEILUKELLO

Järjestää: 
Vetelin Urheilijat

vetu.sporttisaitti.com

@vetelinurheilijat

6
,6

 k
m

Lisäksi

ÄIJÄPATIN-
LENKKI 3,5km

Sarjat: kunto M/N, T/P13, 

T/P15

TERVETULOA!
Tiedustelut: Anne Polso 040 596 2080, vetelin.urheilijat@gmail.com

Sarjat 6,6 km:
M, M60, M50,
M17, N, N50.
Kuntosarjat M/N

PALKINNOT
Sarjojen  kolmelle parhaalle 

tuotepalkinnot.

LAUANTAINA 2.7.2022 KLO 11:00
Osallistumismaksu 12e, juoksijakortilla 10e, alle 15 v. 10e.

Ilmoittautuminen paikan päällä klo 9 alkaen urheilukentällä.

Maksu liikunta-

ja tykyseteleillä

mahdollista.

Reitti 
asfalttia ja

polkua

75v.

16.

16.

L i s äk s i  3 , 5k m: n 

Ä i j äpa t i n  l enk k i

S a r j a t : y l e i nen j a T / P 1 3

M, M17, M40, M50, M60

N, N40

Kuntosarjat  M / N

SARJAT :

Tiedustelut:  Raimo  Rauma    040 - 739 7890

- - -  Jo  yli  1 400  osallistujaa  on  kiertänyt lenkin - - -

TERVETULOA !

TERVETULOA !

. . . i lmo i t tau tum inen  sä hköpos t i l l a  10 .7 .mennessä : i lmo@ve tu . f i 

ta i k i l pau lupa i ka l l a  k l o  11 :00  -  13 :30 . . .

. . .KÄV E L E ,   HÖLKKÄÄ   TA I   JUOKSE. . .

REITTI  6 ,6 km

PALKINNOT :

Pokaalit sarjojen  

3:l le  parhaalle

Osall istumismitali kaiki l le

maali in tul lei l le

A R V O TA A  N

Kaikkien  osallistujien  kesken

TAULUTELEVISIO

Järjestää: Vetelin   Urheilijat

HIPPO-KISAT KESKIVIIKKONA 3.8.2022
OP Jokilaaksot järjestää yhteistyössä Vetelin Urheilijoiden 
sekä Kaustisen Pohjan-Veikkojen kanssa kisat Vetelin 
urheilukentällä.
Kaikki osallistujat palkitaan!

Ilmoittautuminen kisoihin alkaa klo 18.00 ja kisat alkavat 
klo 18.30
Sarjat ja lajit:
T ja P 3 v 40 m juoksu
T ja P 5 v 40 m juoksu ja pallonheitto
T ja P 7 v 40 m juoksu ja pallonheitto
T ja P 9 v 40 m juoksu ja pituus
T ja p 11 v 60 m juoksu ja pituus
T ja p 13 v 60 m juoksu ja pituus
Tarjolla myös mehua ja makkaraa.
Tervetuloa kisailemaan!

- 12-15-syntyneet harjoittelevat yhtä aikaa aikaan 
maanantaisin ja perjantaisin, mutta harjoitusten aika 
ja paikka vaihtelevat. (Henri Lassila 040-7366482).
- 08-syntyneiden harjoitukset keskiviikkoisin klo 18 
Torpan kentällä. Lisäksi vaihtuvia treenipäiviä. 
(Hannu Saari 0400-636951).
- Naisten harjoitukset maanantaisin klo 17.30-19.00 
Vetelin keskuskentällä. (Harri Mikkola 050-4120931).
- Miesten harjoitukset maanantaisin klo 19.00-20.30 
Vetelin keskuskentällä. (Harri Mikkola 050-4120931).
 
Tervetuloa mukaan liikunnalliseen toimintaan!



TURVA JUMALASSA 
Kesäjuhlat 4.-7.8. Leirikeskus Ma-
jakalla (Vetelintie 191, Halsua) 
Puhujina Lasse Kujanen ja Jimi 
Huhtala. 
Järjestää Vetelin-Halsuan hellun-
taiseurakunta 
Katso lisätietoa tapahtumista   
http://vetelin-halsuanhelluntaisrk.
fi/

Siionin Kanteleen toivelau-
luillat pesäpallokentällä   
ti 5.7. klo 19 puhe Ville Mela-
nen ja säestys Miika Lehtinen
ti 26.7. klo 19 puhe Kai Tikka-
koski ja säestys Riitta Kaarinie-
mi
ti 16.8. klo 18 puhe Pasi Palmu 
ja säestys Ester Hyppönen
Tervetuloa mukaan laulamaan 
iloisia Siionin Kanteleen lauluja!
Järj. Sleyn kirkonkylän osasto

SUVEN SALAISUUKSIA-taidenäyttely Perhon kirjaston Sinisiivessä 7.6.-
5.8.2022. Taiteilijat: Eeva Läspä, Liisa Läspä, Liisa Veiskola ja Raija Nykyri. 
Näyttely avoinna ma, ke, pe klo 10-16, ti klo 12-19 ja to 13-19. Perhon 
Kirjasto on suljettuna 11.7.-24.7.

AKVARELLIKURSSI  Vetelin Taidekartanolla 1.-2.8.2022 klo 16-19. Kurs-
silla tutkimme luonnosta kerättyjä kasveja kuvataiteen keinoin.Kurssi on 
tarkoitettu nuorille ja aikuisille. Opettajana toimii kuvataiteilija Tiina Palola. 
Työskentelyvälineinä akvarelli- tai vesivärit, pensselit ja akvarellipaperi. 
Paikan päällä on yksinkertaiset työvälineet, mutta omat kannattaa ottaa 
mukaan jos niitä on. Kurssimaksu on 20€. 
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä liisa.lahti@pp1.inet.fi tai 0401759668. 
Järjestää Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys.

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys järjestää kesäarpajaiset 17.6.-
30.7.2022. Arpoja myydään Vetelin Taidekartanossa Luonto 365-näyttelyn 
aukioloaikoina. Myynnissä myös Leena Salmelan kirjoja ja postikortteja.

Irtanaisviikkojen konsertit 
ja tapahtumat
– la 6.8. klo 19.00 Kokkolan Balalaik-
kaorkesterin konsertti Veikkolassa
– su 7.8. klo 15.00 Äänipäät -kuoron 
konsertti Veikkolassa
– la 13.8. klo 15.00 Perukkakonsertti 
Räyringin koululla
– su 14.8. klo 15.00 Markku Tunkkarin 
sävellyskonsertti Veikkolassa
– 15.8. alkavalla viikolla koko viikon 
kestävä kuvataidenäyttely Polson 
koululla (Seija Tuominiemi)     
– pe 19.8. klo 19.00 kanteletaiteilija 
Iida-Elinan konsertti urheilutalolla
– la 20.8. kanteleworkshop klo 12-14 
sekä su 21.8. Tuominiemen sisarus-
ten kantelekonsertti Polson koululla

Järjestää Vetelin Musiikinystävät ry

Retkibussi liikkuu myös tänä kesänä 
Katso aikataulu: https://www.visitkokkola.fi/retkibussi/

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys 



  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

Vetelin Kesämarkkinat Lauantaina 2.7. klo 
10-16 Liikekeskus Passelilla 
 
Ohjelmassa mm.
klo 10.00 Avauspuhe Hannu Jyrkkä
klo 10-16 Markkinamyyjiä
klo 10-13 Vetelin Pesis kisailu lyönti tutkaan
klo 10-15 Kangoo Jumps rata / ohjaamassa Tiia Viiperi. Kenguru-
kenkiä löytyy lapsille ja aikuisille kokoon 45 saakka. Tervetuloa 
kokeilemaan! 
klo 10-16 Vetelin UA rallisimulaattori (2kpl)
klo 11 ja klo 14 Karkkitykki
Pomppulinna koko päivän
Päivän aikana markkina lavalla esiintyy AsmoS

klo 11 Markkinahölkkä (urheilutalo)

klo 11-16 Valokuvanäyttely LUONTO 365 Taidekartanolla (vapaa 
pääsy).Lisätiedot www.luonto365.org Mukana näyttelyssä myös 
12-vuotias veteliläinen Nooa Mikkola.

klo 11-14 Hevostalli Vetelin Puusaaressa järjestää tapahtumaa. 
Lännenratsastus esityksiä sekä mahdollisuus kokeilla lännen 
hevosella tai ponilla ratsastusta. 

klo 14 Naisten peli Veteli-Haapajärvi pesäpallokentällä (vapaa 
pääsy)

Illalla Markkinatanssit Hotelli Kampelilla. Esiintyjänä Tanssiorkes-
teri Rannanpojat.

Viikonlopun ohjelmassa lisäksi Kemoralla 2.-3.7. Historic Race

Tervetuloa myymään markkinoille paikallisia 
tuotteita ja käsitöitä. 

Varaa myyntipaikka:
Marko Latvala puh. 050 3619 959

        Markkinoilla mukana:
• Liisankankaan jäätelö 
• Päivin Puoti: Lelut
• Pekkala Juha: metrilaku
• Matto-Koskinen. matot
• Kauhavan pulla: pullaa ja leipää
• Mia Hakala: lettukahvila
• Luonteva: luonnonkosmetiikkaa, 

farkkulegginsit, Laadukkaat villa-
langat

• Aappo Valo: hunajatuotteet
• Marjojen osto ja myynti Kinnu-

nen: marjat, peruna
• Viivi ja Vilpertti: lasten vaatteet ja 

tarvikkeet
• Vaatemyynti Harbinter: vaatteet
• Katariina Asteljoki: HomCare 

tuotteet
• Vetelin eläkeläiset
• Raimo Tupeli: perunaa
• Mika Vapaavuori: narunveto ja 

muut pelit
• Rantupirtti: käsityöt
• Vetelin Martat
• Pia Ingo: metrilakut
• Liisa Henttinen: naisten vaatteet
• Leena Tulisalo: korukivet
• Kuopion Perinnetuote: kalakukot
• Rina Desing: nahkatuotteet
• Vetelin kunta: Tulevaisuuden 

Veteli -kysely
• Soile Söderling: kaislatuotteet
• Kai Järvinen: pomppulinna
• Sarin kivikoru: korut
• Pieni nurkkapuoti: Vaatteita, koru-

ja, laukkuja, luonnonkosmetiikkaa 
ja lahjatavaroita

• Leponiemen maatila


