
VETELIN KUNTATIEDOTE 7/2022

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

Jaakko Kinnunen aloittaa Vetelin kunnan vapaa-aikapäällikkönä 1.9.2022.
Hänet tavoittaa numerosta 0505790173 sekä jaakko.kinnunen@veteli.fi. 

Nuorten kesätyötukea myönnetään pe 23.9.2022 klo 15.00 men-
nessä saapuneille hakemuksille.



Arvoisat Kuntalaiset

Vetelin kesämarkkinoilla kyselimme kuntalaisilta ja markkinavierailta mielipiteitä Vetelin kehittämiseksi ja tulevan 
kuntastrategian suunnaksi. Moni kävikin juttelemassa ja vastaamassa kyselyymme. Varsin paljon nähtiin Vetelissä 
hyvää ja positiivista. Nähtiin myös paljon kehityskohteita ja esiin tuli ajatuksia, jotka olen listannut ja toimittanut 
kunnan strategiatyöhön osallistuville. Selvästi yli 90 % vastanneista suosittelisi Veteliä asuinpaikaksi myös muille.

Kesämarkkinoilla kuultujen kuntalaisten ja kuntastrategiatyöhön jo osallistuneiden viranhaltijoiden, valtuutet-
tujen, yrittäjien ja järjestöjen edustajien toiveet ja ajatukset Vetelin kehittämiseksi ovat varsin samansuuntaisia. 
Yhteisen näkemyksen pohjalta on hyvä tehdä valintoja ja priorisointeja. Kuntastrategia valmistuu syksyn aikana ja 
hyväksytään valtuustossa yhdessä budjetin ja talousarvion kanssa joulukuun kunnanvaltuustossa.

Vetelin kunta on tehnyt Kokkolan vastaanottokeskuksen kanssa kuntasopimuksen liittyen Ukrainan pakolaisiin. 
Kunnan omien ja Koy Vetelinraitin omistamien asuntojen vuokrausaste on tällä hetkellä korkea, liki 100 % ja vapau-
tuvat asunnot vuokrataan nopeasti. 

Vastaanottokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Vetelin kunta voi myös vuokrata yksityisten omista-
mia kalustettuja asuntoja ja majoittaa niihin vastaanottokeskukseen rekisteröityjä, tilapäisen suojelun statuksen 
omaavia Ukrainan pakolaisia. Kunta maksaa asunnon omistajalle vuokraa majoittuvien henkilöiden määrän mu-
kaisesti ja saa vastaavasti sopimuksen mukaisen korvauksen vastaanottokeskukselta vuokraamilleen asunnoille. 
Asunnon omistaja sitoutuu avustamaan majoittamiaan pakolaisia asioiden hoitamisessa. Avustaminen tapahtuu 
yhteistyössä kunnan ja vastaanottokeskuksen kanssa. Avustettavia asioita ovat mm. asuminen ja liikkuminen.

Jos sinulla on kalustettu, pakolaisten käyttöön soveltuva, hyvässä kunnossa oleva asunto, mieluiten palveluiden ja 
julkisten kulkuyhteyksien lähettyvillä, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen 050 5790 101 tai Katja Palosaareen 050 
5790 183.

Hyvää kesän loppua ja alkavaa syksyä. Terveisin Hannu Jyrkkä, kunnanjohtaja

Kurtturuusu Rosa rugosa), mukaan lukien sen valkokukkainen muoto (R. rugosa f. alba), on kansallisesti haitallinen 
vieraslaji. Sen maahantuonti, myynti ja ostaminen on kielletty, eikä sitä myöskään saa päästää leviämään ympä-
ristöön. Kurtturuusun kasvattaminen on kiellettyä 1.6.2022 lähtien. Täten kiinteistönomistajan tai -haltijan on 
hävitettävä pihallaan kasvava kurtturuusu. Kurtturuususta jalostetut tarhakurtturuusut (R. rugosa -ryhmä) eivät ole 
kiellettyjä, joten on tärkeää erottaa kurtturuusut niistä sekä muista ruusulajeista. 
Tiheä kurtturuusupensaikko uhkaa luonnon monimuotoisuutta, erityisesti hiekkarantojen, dyynien ja rantaniitty-
jen eliöyhteisöjä, sekä haittaa rantojen virkistyskäyttöä. Kurtturuusu leviää uusille kasvupaikoille lintujen mukana 
sekä vesiteitse kelluvien siementensä ja kiulukoidensa avulla pitkienkin matkojen päähän. 

Lisätietoja:
https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-1932
https://www.ekorosk.fi/fi/news/kurtturuusun-torjunta-ja-havittaminen/
 

Hansa-kävely la 24.9 klo 9.00 
Lähtöpaikka Isokylän koulu, Alaspää, Haapala, Forsbacka, Salmela, Finnilä jossa tankkaus tauko (n.16km kohdalla). 
Jatketaan Kalliojärventieltä Matojankankaantietä Kortenevantielle, josta Isokyläntietä lähtöpaikalle matka n.26-
27km.
Matkaan on syytä varata aikaa vähintään viisi tuntia. Sauvat on hyvä lisävaruste, myös juomaa ja välipalaa kannat-
taa olla mukana omastakin takaa, vaikka tarjoilut puolimatkan tauolla varmasti loppumatkalle riittävät.
Hansa-kävelyssä ei ole osallistumismaksua eikä ennakkoilmoittautumista.
Kävelyyn liittyvistä asioista kysyä voi Leo Saarelta 0407769225 tai sähköpostilla leo.saari(at)kase.fi.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI



KASEKA 
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

MUISTETTAVAA ELÄINVALVON-
TAAN LIITTYEN
Eläinvalvontoja tehdään koko kalen-
terivuoden. 
NAUTAELÄIMET – Muista tehdä ilmoi-
tukset (syntymä, poisto, siirto, osto, 
myynti, kuollut, teuras) rekisteriin 7 
päivän sisällä tapahtumasta. Muista 
varmistaa, että siirrot Minun Maatila 
-ohjelmasta siirtyvät varmasti Nau-
tarekisteriin, sillä joskus on ilmennyt, 
etteivät tiedot olekaan päivittyneet 
oikein. Ruokaviraston nautarekisteri 
on virallinen rekisteri, josta otetaan 
valvontaa varten rekisteritiedot eläi-
mistä, ja sen tulee siis olla kunnossa 
ja ajantasalla.
LAMMAS/VUOHI – Muista tehdä 
syntymäilmoitukset ja merkintä 90 
päivän kuluessa tapahtumasta. Pois-
to-, siirto-, osto-, myynti-, kuollut- ja 
teuras- ilmoitukset tulee tehdä seit-
semän päivän sisällä tapahtumasta.
SIKA – Tee merkintä mieluiten ennen 
siirtämistä syntymäpaikasta, kuiten-
kin viimeistään yhdeksän kuukauden 
kuluessa syntymästä. Varmista, että 
osto- ja myynti-ilmoitukset tulee teh-
tyä seitsemän vuorokauden sisällä 
tapahtumasta.

TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VIL-
JELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan 
Välitä viljelijästä -projekti jatkaa 
MTK-Keski-Pohjanmaan Myötätuulta 
tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista 
työtä maakunnan maatalousyrittä-
jien auttamiseksi 15.8.2022 alkaen. 
Välitä viljelijästä -projektin projek-
tityöntekijänä Keski-Pohjanmaalla 
toimii Katja Leppälä. Katjan toimi-
alueeseen kuuluvat Keski-Pohjan-
maan maakunnan lisäksi seuraavat 
Pohjois-Pohjanmaan kunnat: Alavies-
ka, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala, Reis-
järvi, Sievi ja Ylivieska. Katja auttaa 
maatalousyrittäjiä mm. talouteen, 
jaksamiseen, ihmissuhteisiin, työky-
kyyn ym. elämään ja yrittämiseen 
liittyvissä haasteissa. Katjan tavoittaa 
puhelimitse numerosta 050 406 9614 
tai sähköpostilla katja.leppala@mela.

fi. Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti 
matalalla kynnyksellä. Palvelu on 
maksutonta ja luottamuksellista. 

HENKILÖSTÖUUTISIA
Maaseutuyksikkö KaseKassa aloitti 
uutena työntekijänä maaseutuasia-
mies Maria Mikkola 8.8.2022 alkaen. 
Maria Mikkola vastaa pääasiassa 
Kannuksen toimipisteen maaseu-
tutoimen palveluista. Toimialueena 
KaseKan työntekijöillä on koko Kase-
Kan toimialue. Yhteystiedot löytyvät 
www.kaseka.fi sivustolta.

Kerhot alkavat viikoilla 34 ja 35
Viikko 34
Keskustan ulkoilukerho torstaisin klo 
17-18, aloitus urheilutalolta.
Viikko 35
Välipalakerho 1-2lk keskiviikkoisin 
klo 14-15 Keskuskoulun kotitalous-
luokassa
Eräkerho alkaa viikolla 36, tarkempi 
aika ja paikka varmistuvat myöhem-
min.
Myös airsoft-kerho Halsualla on alka-
massa syyskuussa.
International club jatkuu myös, jos 
haluat mukaan, ilmoittaudu toimin-
nanohjaajalle.

Tarkempaa tietoa kerhoista ja muista 
tapahtumista löydät nettisivuil-
tamme https://veteli.4h.fi/. Jos olet 
kiinnostunut kerhonohjaamisesta ja 
haluaisit aloittaa oman kerhosi, ole 
yhteydessä toiminnanohjaajaan.

Marjanosto alkaa 5.9. Ostopäivät 
maanantaisin ja torstaisin 17-19

Kaustisen seutukunta 
tiedottaa

 Kaustisen seutukunta kehittää yhteis-
tä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvoin-
tia. Olemme kuntien yhteistyömalli, 
kehittämistyökalu, osa laajaa ja moni-
puolista yhteistyöverkostoa.

Elämä Solmussa? Aukaistaan solmut 
yhdessä! Kaustisen seutukunnan Mu-
kaan-hankkeessa saat tukea ja turvaa 
elämän- ja arjenhallintaan. Tuemme 
elämän solmukohdissa, ja autamme 
pääsemään eteenpäin elämässä. 

MUKAAN voivat tulla 16–64 -vuotiaat 
työelämän ulkopuolelle ajautuneet, 
syrjäytymisvaarassa olevat tukea tar-
vitsevat, heikossa työmarkkina-ase-
massa olevat tai elämänhallintahaas-
teissa yksilöllistä tukea ja ohjausta 
kaipaavat henkilöt.

Hankkeessa keskitymme juuri sinun 
vahvuuksiisi, ja tuemme yhdessä 
mietittyjen tavoitteiden saavuttami-
sessa. Palvelut tuodaan tarvittaessa 
osallistujan kotiin saakka. Hankkees-
sa on myös ryhmätoimintaa, jonka 
sisältöä suunnitellaan osallistujien 
tarpeet ja tavoitteet huomioiden 
yhdessä osallistujien kanssa.

Ryhmätoiminta alkaa Vetelissä (Män-
tyristi) 22.8. ja jatkuu joka toinen 
maanantai klo 10–12

Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen Jaa-
naan tai Mauriin! 

Jaana Siermala, p. 040 186 7351, jaa-
na.siermala@kaustisenseutukunta.fi
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, 
mauri.uusitalo@kaustisenseutukun-
ta.fi



SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Maanantai 6:30-8:30, 16:00-19:30
Tiistai 16:00-20:00
Keskiviikko 6:30-8:30, 16:00-20:00
Torstai 16:00-19:30
Perjantai – lauantai SULJETTU
Sunnuntai10:00-13:00 (ALKAA 11.9.)

OHJATUT VESIJUMPAT UIMAHALLILLA
Uimahallilla järjestetään vesijumppia pitkin viik-
koa. Avoimet vesijumpat ovat kaikille tarkoitettuja. 
Muihinkin saa osallistua kunhan ensin varmistaa 
järjestävältä taholta voiko ryhmään tulla. Kansalai-
sopiston jumppaan on ennakkoilmoittautuminen, 
muille jumpille ei.
Maanantai
14:15-15:00 Kansalaisopisto, alkaa 5.9.
19:30-20:15 Yleinen vesijumppa (avoin), alkaa 22.8.
Tiistai
12:20-12:55 Kaustisen ikääntyvät, alkaa 23.8.
14:15-14:50 Perhonjokilaakson omaishoitajat (pa-
rillisilla viikoilla), alkaa 6.9.
Keskiviikko
11:15-12:00 Halsuan maa- ja kotitalousnaiset, alkaa 
14.9.
12:15-12:50 Matalan kynnyksen vesijumppa 
(avoin), alkaa 31.8.
Torstai
19:30-20:15 Yleinen vesijumppa (avoin), alkaa 25.8.
Perjantai
13:20-13:55 Vetelin ikääntyvät, alkaa 26.8.  HUOM! 
18.11. – 16.12. klo. 12:20-12:55

Liikuntakeskuksen salivuorot ovat olleet haet-
tavissa 3.8-24.8. Mikäli tarvitset vuoroja etkä ha-
kemusta ole tehnyt, ole yhteydessä liikuntakeskuk-
seen. Varatut vuorot jaetaan hakuajan päätyttyä ja 
niistä ilmoitetaan viimeistään viikon 35 aikana.
Kunnan järjestämät ryhmäliikunnat alkavat viikolla 
36.

Terveysliikuntajumppa Tietolan salissa keski-
viikkoisin 14.9. alkaen 10.15–11.15. Ei ilmoittautu-
mista. Hinta 30 € / syyskausi, maksetaan ohjaajalle 
paikan päällä. 
Tervetuloa mukaan kohentamaan liikkuvuutta, 
tasapainoa, lihaskuntoa ja yleiskuntoa! Lisätietoja 
Lauralta fysioterapiasta, puh 040 7084501.

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/
AUKIOLOAJAT 1.9.2022-31.5.2023: ma-to 13-19, pe 12-16
sekä seuraavina syyskauden sunnuntaina klo 12-15: 
11.9.,2.10., 6.11. ja 4.12.
KIRJASTOVIIKOLLA 39 TAPAHTUU:
Ti 27.9. KIRJAILIJAVIERAS: Suosittu historioitsija ja kirjailija 
Teemu Keskisarja pitää Tietolan salissa kaksi tunnin kestävää 
luentoa klo 15.00 ja klo 17.00 alkaen. Ensimmäisen luennon 
aiheena on Isoviha, toisella luennolla Keskisarja käsittelee 
hänen omia sanojaan lainaten ”Viime aikain sotahistorian 
lohduttomia opetuksia”. Tapahtuma on maksuton. Lämpi-
mästi tervetuloa! Jos haluat tutustua Keskisarjan tuotantoon 
etukäteen, niin löydät hänen kirjojaan kirjaston näyttelystä.
TO 29.9. SATUTUNNIT: Kirjasto kutsuu lapsia satumatolle joka 
toinen torstai klo 10.00 alkaen. Syyskauden satutunnit seuraa-
vasti: 15.9., 29.9. (teemana lukeminen), 13.10., 27.10., 10.11., 
24.11. ja 8.12.
PE 30.9. KIRJOJEN YÖ: Kirjasto on avoinna klo 12-22! Illan ai-
kana mm. kirjavinkkausta aikuisille, pehmolelujen yökirjasto, 
arvaa montako Eepos-karkkia. Illan tapahtumista lisää myö-
hemmin, seuraa ilmoittelua kirjaston kotisivuilla ja somessa.
SU 2.10: Kirjasto avoinna klo 12-15. Pehmolelut voi noutaa 
kotiin. 
Kirjaston tapahtumiin olemme saaneet Aluehallintovirastolta 
Koko Veteli lukee-hankerahoitusta

EKALUOKKALAISEN KIRJE: Koulutyön taas alettua kirjasto 
toimittaa yhteistyössä koulun kanssa elokuun aikana kaikille 
ekaluokkalaisille kirjeen, jossa kerrotaan kirjaston toiminnasta 
lapsentajuisesti ja toivotetaan lapsi tervetulleeksi kirjaston 
asiakkaaksi. Kirjeestä löytyy myös kirjastokorttihakemus, jon-
ka huoltaja voi täyttää, allekirjoittaa ja tuoda kirjastoon. Kortin 
ja käyttösäännöt saa samalla käynnillä mukaansa. Kirjasto-
korttia voi käyttää kaikissa Eepos-kirjastoissa ja kirjastoautois-
sa.

UUDET KIRJANÄYTTELYT: 
- Vesa-Matti Loiri 1945-2022. Esillä Loirin tuotantoa.

PADEL JA TENNISKENTÄT
Kesällä valmistuivat uudet Padel ja Tenniskentät Vetelin 
keskustaan. Kentät ovat toistaiseksi vapaasti käytettävissä.  
Padel kenttä varataan kotisivujen kautta ja varattu aika menee 
muiden käyttäjien edelle.  Padel mailoja on vuokrattavana 
liikuntakeskuksesta sen aukioloaikoina hintaan 4€/kpl. Palloja 
saa vuokrauksen yhteydessä.



- Historioitsija, kirjailija Teemu Keskisarjan tuo-
tantoa
- Liike on lääke: kirjoista vinkkejä terveys- ja 
kuntoliikuntaan 

NÄYTTELYTILA: Kirjasto tarjoaa sermeillä ja/tai 
pöydillä varustettua näyttelytilaa yksityishenki-
löiden, koulujen, kansalaisopiston, järjestöjen 
ja seurojen käyttöön. Tila soveltuu esim. taide-, 
valokuva- ja käsityönäyttelyihin, ei myyntinäyt-
telyihin. Näyttelytilan voi varata korkeintaan 
kuukauden ajaksi ja tila on maksuton. Näyt-
teilleasettaja hoitaa näyttelyn pystyttämisen ja 
purkamisen, tarvittaessa henkilökunta avustaa. 
Kirjasto tiedottaa näyttelystä kuntatiedotteessa, 
kotisivuilla ja somessa. Ota rohkeasti yhteyttä 
kirjastoon, jos sinulla on mielessä sopiva näyt-
tely, jolla voisit ilahduttaa muitakin kirjaston 
kävijöitä!

Kansalaisopiston LUKUPIIRI syksy 2022: 
Lukupiiri kokoontuu Vetelin kirjastossa joka 
kolmas tiistai klo 18.00. Tule tutustumaan 
lukupiiriin vaikka kokeeksi! Jos omalta tuntuu, 
ilmoittaudu kansalaisopiston piiriin!          
              
30.8. Michael Wallner: Pariisin huhtikuu  
Rakkaus/jännityskertomus Pariisissa sotakevää-
nä 1943.
20.9. Agricola-ilta: Roope Lipasti: Mikaelin kirja 
Historiallinen lukuromaani Agricolasta ja hänen 
vaimostaan (Jari Tervo: Pääskyt  talvehtivat jär-
ven pohjassa) Tervomainen sukellus Agricolan 
maailmaan. 
11.10. Quynh Tran: Varjo ja viileys
Vietnamilaistaustaisen perheen unelmia Pietar-
saaressa.
1.11. Choo WaiHong: Naisten valtakunta: Kiina-
laisen vuoristoheimon salattu maailma Eksoot-
tista ”feminismiä”  kaukana kaikesta                       
22.11. Lappi-ilta: Juhani Karila: Pienen hauen 
pyydystys Lapin lumoa  ilkikurisesti (Rosa Lik-
son: Väylä) Pieni tyttö ja Lapin sota.
13.12.  Merete Mazzarella: Elämän tarkoitus  
Maailmankuvaa ja syvällisiä ajan 
ilmiöitä.                                                           
Ohjelma löytyy  myös Kaustisenseutu.fi- tapah-
tumat- tai kp24.fi tapahtumat sivulta. 
Kirjat hoituvat  Eepos-kimpasta (Vetelin 
kirjasto) tai Anders-kimpasta (Kaustinen).                                                                                                                        
Vetäjänä Kanerva Peltoniemi puh. 045 6510468  
kanerva.peltoniemi@gmail.com

  ”Hyvien kirjojen vahvaa juomaa juoden, elänee 
joku läpi usean raskaan vuoden ”
   ( Aaro Hellaakoski )

Tulevia tapahtumia:
- Viikko 37 rukousviikko. Tilaisuudet: Ti 6.9. ja to 8.9. klo 18 Rukoushuo-
neella. Ke 7.9. klo 18 Majakalla.
- La 17.9. klo 17 alkaen Nuorisotapahtuma ”Erilainen” Majakalla (katso 
mainos).
- Perinteinen rosvopaisti 24.9.2021 Halsuanjärven rannalla. Leirikeskus 
Majakka, Vetelintie 191

Aikataulu viitteellinen 
Klo 6 Nuotion sytytys.
Klo 12 Lihojen hautaus
Klo 15 Halukkaille frisbeegolf kierros.
Klo 17 Lättyjä. 
Klo 19 Nuotiolauluhetki, vetäjänä Kenneth Karppinen
Klo 20 Lihojen ylösnosto ja ruokailu.

Tapahtuma ilmainen, päihteetön, koko perheelle, majoitus ja sauna 
mahdollisuus. Jos tuot omia lihoja ilmoita etukäteen. Yhteydenotot ja 
kysymykset Jouko Saukko 044 3498959.
Tapahtuman järjestäjä Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta. Tervetuloa!

Lisätietoa toiminnasta http://vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi/



Katseet kohti tulevaa! 

Kotiseutulehti Vetelin Joulu 2022 teke-
minen on hyvässä vauhdissa. 
Aiempien vuosien julkaisut ovat 
saaneet hyvän vastaanoton ja tänäkin 
vuonna luvassa on mukava lukupaketti. 
Otamme mielellämme aineistoa vas-
taan. Yhdistysten kuulumiset, mennei-
den muistelut, tulevaisuuden visiot 
- kaikenlainen paikallinen materiaali on 
tervetullutta. Aineistoa voi toimittaa 
syyskuun puoliväliin asti osoitteeseen 
vetelinjoulu@gmail.com. 
Erityisesti eri kyliltä toivottaisiin juttuja, 
huom. kyläyhdistykset ja muut toimijat! 
Lehdessä on aiempina vuosina julkais-
tu paikkakunnalla kastettujen nimet. 
Tästä on vuosittain tullut kyselyjä, että 
miksi ei ole tietoa muista syntyneistä. 
Seurakunta on toimittanut ystävälli-
sesti niiden kastettujen nimet, joiden 
vanhemmilta on lupa nimen julkai-
suun. Julkaisemme mielellämme myös 
muiden syntyneiden nimiä, mutta tätä 
tietoa ei ole saatavana kootusti mis-
tään, joten jos haluat tänä vuonna tai 
viime vuoden lopulla syntyneen lapsesi 
nimen Joululehteen, niin ilmoita asiasta 
osoitteeseen vetelinjoulu@gmail.com 
(syntymäaika ja nimi). 
Myös hautaan siunattujen listassa on 
vain kotiseurakunnassa siunatut, joten 
veteliläislähtöisten, mutta muualle 
siunattujen nimet eivät päädy lehteen 
ilman omaisten ilmoittamista. Lehteä 
toimittaa Lions Club Veteli ry. 
Lehden tuotto käytetään lyhentämät-
tömänä paikalliseen hyväntekeväisyys-
työhön.

Hansa-kävely 24.9. 
Lisätietoa sivulla 1



VETELIN VESI OY:n ASIAKKAAT!
Pyydämme teitä ilmoittamaan vesimittarilukeman sähköisesti vesilaitos@veteli.fi
osoitteessa https://veteli.fi/asuminen-ja-ymparisto/vetelin-vesi-
oy/#mittarilukema (tai tällä ilmoituskortilla) 30.9.2022 mennessä.  
Ilmoittaminen ei koske  taloyhtiöiden asukkaita joiden puolesta asian hoitaa isännöitsijä  
Vetelin Vesi Oy:n suorittamasta mittariluennasta peritään hinnaston mukainen maksu.

NIMI: _______________________________________________________ 
OSOITE: _____________________________________________________

Asukaslukumäärä taloudessa vuoden alussa: _______

Lukeman ilmoitti: _____________________________________________

Puhelin: _________________________________

Kulutuspiste : |_1_|_0_|_0_|___|___ |___|___|___|___|___ |___|___|

OSOITE: _____________________________________________________

pvm:   ___ / ___ 2022

Uusi lukema:  |___|___|___|___|___ |___|___|___|

Mittarinumero: ____________________________ 

Kulutuspiste : |_1_|_0_|_0_|___|___ |___|___|___|___|___ |___|___|

OSOITE: _____________________________________________________

pvm:   ___ / ___ 2022

Uusi lukema:  |___|___|___|___|___ |___|___|___|

Mittarinumero: ____________________________ 

Ilmoittakaa jokaisen kulutuspisteen tiedot jos kulutuspisteitä on useita.

Kulutuspiste : |_1_|_0_|_0_|___|___ |___|___|___|___|___ |___|___|

OSOITE: _____________________________________________________

pvm:   ___ / ___ 2022

Uusi lukema:  |___|___|___|___|___ |___|___|___|

Mittarinumero: ____________________________ 
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