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KAUSTISEN SEUTUKUNTA 
TIEDOTTAA

Kaustisen seutukunta kehittää yh-
teistä aluettamme. Luomme yh-
teistyöllä alueellemme elinvoimaa 
ja hyvinvointia. Olemme kuntien 
yhteistyömalli, kehittämistyökalu, 
osa laajaa ja monipuolista yhteis-
työverkostoa.

Kaustisen seutukunnan Mu-
kaan-hanke auttaa elämän 
solmukohdissa
Kaustisen seutukunnan Mukaan - 
Mukana kasvussa –hanke tarjoaa 
tukea ja turvaa elämän- ja arjen-
hallintaan. Mukaan-hankkeen 
työntekijät Jaana ja Mauri tukevat 
16–64 –vuotiaita työelämän ulko-
puolelle ajautuneita, syrjäytymis-
vaarassa olevia tukea tarvitsevia, 
heikossa työmarkkina-asemassa 
olevia tai elämänhallintahaasteis-
sa yksilöllistä tukea ja ohjausta 
kaipaavia henkilöitä. 
 
Hankkeessa on myös ryhmätoi-
mintaa, jonka sisältöä suunnitel-
laan yhdessä osallistujien kanssa. 
Mukaan-hankkeen Vetelin ryh-
mä kokoontuu maanantaisin 
klo 10–12 Mäntyristissä. 

Hankkeessa keskitytään kunkin 
henkilön omiin vahvuuksiin, ja tu-
etaan tavoittamaan yhdessä mie-
tittyjä tavoitteita askel kerrallaan. 
Tavoitteita voivat olla esimerkiksi 

YLEISÖTILAISUUS VETELIN 
HAAPAJÄRVEN KUNNOSTUS-
HANKKEEN TOTEUTUKSESTA
Vetelin Haapajärven kunnostus-
hankkeen toteutus on alkanut 
elokuussa 2022. I-vaiheeseen 
sisältyy Haapalantien korotus ja 
tiivistys, vesijohdon siirto sekä pe-
ruskuivatus- ja tulvasuojeluraken-
teiden toteutus. Järven ruoppaus 
ja pohjapadon rakentaminen 
toteutetaan vuosina 2023–2025. 
Toteutusta seuraa hankkeen oh-
jausryhmä, johon kuuluu ELY-kes-
kuksen, Vetelin kunnan ja alueen 
asukkaiden edustajia. 

Yleisötilaisuus hankkeesta jär-
jestetään 12.10.2022 klo 18:00 
Haapalan juhla ja majoituksessa 
(Ahon koulu), Palokankaantie 81, 
69820 Räyrinki. Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita kaikki alueen maan-
omistajat, asukkaat ja muuten 
hankkeesta kiinnostuneet.

osallisuutta tukeva toiminta, 
elämänhallintataitojen kehittämi-
nen, hyvinvoinnin lisääminen tai 
eteneminen kohti työelämää tai 
koulutusta. Hankkeessa huomioi-
daan myös pitkät välimatkat sekä 
tuodaan palvelut tarvittaessa 
osallistujan kotiin saakka. 

Ota yhteyttä Mukaan-hankkeen 
Jaanaan tai Mauriin!  
 
Jaana Siermala, p. 040 186 7351, 
jaana.siermala@kaustisenseutu-
kunta.fi 
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718, 
mauri.uusitalo@kaustisenseutu-
kunta.fi 

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta:
Vesitalousasiantuntija Marko Aal-
to, puh. 0295 027 971
Säännöstely- ja patoturvallisuus-
ryhmän päällikkö Kim Klemola, 
puh. 0295 027 829

LOMATOIMISTO MUISTUTTAA:
Maatalousyrittäjien vuosiloma-
hakemukset vuodelle 2023 on 
tehtävä sähköisesti 30.9. mennes-
sä. Lomitusnetti löytyy osoitteesta 
www.mela.fi/fi/asiointipalvelut.
Vuoden 2022 lomat on varattava 
30.9. mennessä! Pitämättömiä 
vuosilomapäiviä, joista ei ole em. 
päivään mennessä tehtyä varaus-
ta, ei voida siirtää. 
Lisätiedot ja yhteydenotot oman 
alueen johtavaan lomittajaan tai 
sähköpostilla lomitus@kaustinen.
fi. 
Turkistuottajan oikeutta lomitus-
palveluihin vuonna 2023 on haet-
tava kirjallisesti 31.10. mennessä. 

Työpaikat Vetelissä
Vetelissä on monipuolinen 
yritysrakenne. Työpaikkoja on 
eniten palvelualalla, ja toisek-
si eniten työllistää alkutuo-
tanto. Lähitulevaisuudessa 
tarvitaan työntekijöitä raken-
nusalalle, siivous- ja ruoka-
huoltoon sekä hoiva-alalle.
Vetelin kunnan avoimet työ-
paikat:
    - Siivooja
   -  Ruokahuollon sijaisuudet
    - Siivoushuollon sijaisuudet
    - Lyhyaikaiset sijaisuudet         
      sivistystoimessa

Katso lisätietoja 
www.kuntarekry.fi/



KASEKA 
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYY-
SILMOITUS VIIMEISTÄÄN TORS-
TAINA 27.10.2022 

Voit tehdä ympäristökorvauksen 
syysilmoituksen Vipu-palvelussa. 
Ilmoitus koskee lohkoja, joilla 
toteutat toimenpidettä

- peltojen talviaikainen kasvipeit-
teisyys.

Jos olet levittänyt lantaa tai lan-
noitteita ja haluat toimenpiteestä 
korvauksen, tee ilmoitus myös 
toimenpiteistä

- lietelannan sijoittaminen pel-
toon
- ravinteiden ja orgaanisten ainei-
den kierrättäminen

Huomaa, että ilmoitusaika päät-
tyy torstaina 27.10.2022!

Peltojen talviaikainen kasvipeit-
teisyys 

Tilojen, jotka ovat valinneet ym-
päristökorvauksen lohkokohtai-
seksi toimenpiteeksi ’peltojen tal-
viaikainen kasvipeitteisyys’, tulee 
ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalas-
ta kasvipeitteiseksi sekä kohden-
tamisalueella että muulla alueella, 
jos tilalla on sitoumuslohkoja 
molemmilla alueilla. Perho kuuluu 
muuhun alueeseen, samoin mm. 
Halsua ja Lestijärvi. Kohdentami-
salueeseen kuuluvat mm. Kaus-
tinen, Veteli, Kannus, Toholampi, 
Reisjärvi, Vimpeli ja Alajärvi. 

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat 
(aito): 
- nurmet, jotka säilytetään tuhoa-
matta kevääseen, ml. yksivuotiset 
nurmet ja ruokohelpi 
- monivuotiset puutarhakasvit ja 
kumina 

- viljan, öljykasvien, tattarin, sie-
menmausteiden ja kuitupellavan 
sekä härkäpavun, herneen ja lu-
piinin sänki ja suorakylvö sänkeen 
- kerääjäkasvit, jos kasvusto säi-
lytetään kevääseen (huom. esim. 
viljan sänki täyttää kasvipeittei-
syyttä, vaikka kerääjäkasvi on 
tuhottu) 
- syyskylvöiset kasvit 
- keväällä korjattava pellava ja 
hamppu 
- sänki- ja viherkesanto 

Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa 
kemiallisesti tuhottu nurmi. 

Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa 
täyttämään suojavyöhyke, moni-
vuotinen ympäristönurmi, luon-
nonhoitopeltonurmi, viherlannoi-
tusnurmi, monimuotoisuuspellot 
tai alue, jolla on toteutettu orgaa-
nisen katteen käyttö puutarha-
kasveilla - toimenpidettä. 

Kasvipeitteisyyteen ei myöskään 
kelpaa edellisten kausien erityis-
tukisopimusalat: ravinnekuormi-
tuksen tehostettu vähentäminen, 
suojavyöhykkeen perustaminen 
ja hoito tai turvepeltojen pitkäai-
kainen nurmiviljely. 

Korvauksen määrä 
Korvausta maksetaan sen mu-
kaan, kuinka suuri osa alasta on 
kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala 
kohdentamisalueella vai muulla 
alueella. Toimenpiteestä ei makse-
ta ympäristökorvausta, jos tila on 
vapautettu viherryttämistuessa 
monipuolistamisvaatimuksesta.

Taulukossa on kasvipeitteisyyden 
prosenttirajat ja rajan mukaan 
maksettava korvaus (€/ha).  
%-osuus  kohdentamisalu  muu 
alue 
20  4   4  
40  18   9  
60  36   11  
80  54   11  

Lietelannan sijoittaminen pel-
toon ja ravinteiden ja orgaanisten 
aineiden kierrättäminen 

Korvausta maksetaan enint. 80 % 
sitoumusalasta. 

Lietelannan sijoittaminen peltoon 
-toimenpiteessä tehdään selvitys 
käytetystä lannanlevityskalustos-
ta. 

Ravinteiden ja orgaanisten ainei-
den kierrättäminen –toimenpi-
teessä tulee ilmoittaa lannoitteen 
kuiva-ainepitoisuusprosentti 
(vähintään 20 %) sekä lannan tai 
lannoitteen tai muun toimenpi-
teessä hyväksyttävän materiaalin 
luovuttajan nimi ja tilatunnus. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoit-
teita, toimita molemmista lanta-
toimenpiteistä erillisenä liitteenä 
luovutussopimus, maksukuitti, 
rahti- tai kuormakirja, josta selviää 
materiaalin hankinta ja määrä. 
Voit tehdä ilmoituksen esim. 
lomakkeella 465L. Liitteen voit 
palauttaa Vipu-palvelun kautta tai 
paperiliitteenä kuntaan viimeis-
tään 27.10.2022.

Vähennä lantatoimenpiteeseen 
ilmoittamaasi peruslohkon ajaa 
lannoittamattoman suojakaistan 
verran.

Syyskuun alusta alkaen tuotanto-
eläinten lannassa ja orgaanisissa 
lannoitevalmisteissa levitettävän 
liukoisen typen määrä saa olla 
enintään 35 kg/ha. 

TILAKOHTAISTA APUA VÄLI-
TÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN 
KAUTTA 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Melan Välitä viljelijästä -pro-
jekti jatkaa MTK-Keski-Pohjan-
maan Myötätuulta tuottajalle 



II-hankkeen tilakohtaista työtä 
maakunnan maatalousyrittäjien 
auttamiseksi 15.8.2022 alkaen. 
Välitä viljelijästä -projektin projek-
tityöntekijänä Keski-Pohjanmaalla 
toimii Katja Leppälä. Katja auttaa 
maatalousyrittäjiä mm. talouteen, 
jaksamiseen, ihmissuhteisiin, työ-
kykyyn ym. elämään ja yrittämi-
seen liittyvissä haasteissa. Katjan 
tavoittaa puhelimitse numerosta 
050 406 9614 tai sähköpostilla 
katja.leppala@mela.fi. Yhteyttä 
kannattaa ottaa rohkeasti mata-
lalla kynnyksellä. Palvelu on mak-
sutonta ja luottamuksellista. 

TIETOLINKKI-HANKKEEN TILAI-
SUUKSIA MAANKÄYTÖN AJAN-
KOHTAISET AIHEET – tuuli- ja 
aurinkovoima, siirtolinjat, sopi-
mukset 
webinaari ke 5.10.2022 klo 12-15  
 
12.00 Avaus. Jan Ove Nyman, 
toiminnanjohtaja, MTK Keski-Poh-
janmaa 
12.10 Kaavoitus ja alueidenkäytön 
suunnittelu. Juho Ikonen, maan-
käytön asiantuntija, MTK 
12.40 Tuulivoima ja tuulivoima-
rakentaminen. Heidi Paalatie, 
operatiivinen johtaja, Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry  
13.10 Sähkölinjat ja sopimusasiat. 
Mikko Syri, kenttäpäällikkö/met-
säasiantuntija, MTK 
13.55 Jaloittelutauko  
14.00 Tuuli- ja aurinkovoima ja 
sopimusasiat. Markku Ekdahl, 
kenttäpäällikkö/metsäasiantunti-
ja, MTK 
14.45 Keskustelua, loppupuheen-
vuoro. Hanne Hurskainen, toimin-
nanjohtaja, MTK-Pohjois-Suomi 
15.00 Tilaisuus päättyy  
Ilmoittautumiset tästä linkis-
tä, samalla on mahdollisuus 
laittaa ennakkokysymyksiä:  
https://link.webropolsurveys.
com/S/8B9995DDD01B7ADA   
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 
7250 625.  

Kesän aikana julkaistiin muutama 
lyhyt video, tässä linkit:

Syysvehnän viljelykokemuksia 
Pohjois-Pohjanmaalta (julkaistu 
14.7.2022) 5 min  https://youtu.
be/tsknqygfbhE  
Syysohran viljelykokemuksia 
Pohjois-Pohjanmaalta (julkaistu 
27.7.2022) 12 min  https://youtu.
be/jwDZAcP8V9w     
Nurmien rikkatorjunnasta (julkais-
tu 31.8.2022) 4:35 min   https://
youtu.be/rKm8qMFw2II  

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA 
JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi 
hakea jatkuvasti.  Hakemukset 
ratkaistaan tukijaksoittain, jotka 
ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.
Investointitukea voi hakea sähköi-
sesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa 
www.ruokavirasto.fi/hyrra .
Älä aloita rakentamisinvestointia 
tai muuta toimenpidettä äläkä 
allekirjoita sopimusta (mm. lopul-
linen luovutuskirja, tilaussopimus 
tai urakkasopimus) ennen kuin 
olet saanut ELY-keskuksesta pää-
töksen!  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. 
HUOM: 
Tuet maatalousinvestointiin tai 
sukupolvenvaihdokseen kannat-
taa hakea viimeistään lokakuussa
Jos viljelijä haluaa saada päätök-
sen maatalousinvestoinnin rahoi-
tuksesta vuoden 2022 puolella, 
hakemus tulee tehdä viimeistään 
15.10.2022. Nuoren viljelijän aloi-
tustuen osalta viimeinen päivä 
tehdä hakemus on 31.10.2022. 

ELY-keskukset tekevät kaikkiin 
näiden päivämäärien jälkeen lä-
hetettyihin hakemuksiin kielteiset 
päätökset, sillä nykyisen EU-ra-
hoituskauden varojen käyttö on 
päättymässä.
Seuraavan kerran ELY-keskukset 
myöntävät maatalouden inves-
tointi- ja aloitustukia vuoden 
2023 puolella, jolloin käytössä 
ovat uuden EU-rahoituskauden 
varat ja uudet tukiehdot. Ruoka-
virasto tiedottaa uuden rahoitus-
kauden haun aloitusajankohdasta 
ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat 
tarkentuneet. Arvion mukaan 
haku voidaan avata Hyrrä-asioin-
tipalvelussa vuoden 2023 ensim-
mäisien kuukausien aikana. 
Aloitustuen määräajat hyvä muis-
taa
Sukupolvenvaihdosta suunnitte-
levan viljelijän on hyvä muistaa, 
että nuoren viljelijän aloitustukea 
voi saada vain viljelijä, joka on 
hakemuksen vireille tulohetkellä 
alle 41-vuotias ja jonka tilanpi-
don aloittamisesta on kulunut 
alle kaksi vuotta. Jos jompikumpi 
määräaika alkaa lähestyä mar-
ras-joulukuussa 2022 tai vuoden 
2023 alkupuolella, on aloitustu-
kihakemus syytä jättää vireille 
viimeistään lokakuun aikana. 
Muussa tapauksessa aloitustuki 
jää saamatta. Vain aloitustukea 
saava viljelijä voi saada vapau-
tuksen tilakaupan yhteydessä 
maksettavasta varainsiirtoverosta. 
Varainsiirtovero on neljä prosent-
tia kiinteästä kauppahinnasta. 
Paras vaihtoehto on aina hakea 
aloitustukea etukäteen saantokir-
jaluonnosten perusteella.

     
 
 



Vetelin seurakunnan 31. musiikki-
viikko 30.9 - 7.10.2022

Petrus Schroderuksen konsertti pe 
30.9. klo 19 Vetelin kirkossa. Markus 
Vaara, piano. Ohjelma 10 €.

Urkuyö - historian havinaa ma 3.10. 
klo 20 kirkossa. Mitä Saaren Juha, 
Kankaan Simo ja kanttori ovat 
löytäneet?

110-vuotiaan Vetelin kirkkokuoron 
avoin harjoitus ke 5.10. klo 18.30 
seurakuntatalolla, tule seuraamaan 
kuoroharjoitusta!

Pianisti Matti Pohjoisahon konsertti 
Pianomusiikin aarteita 1500-luvulta 
nykypäivään pe 7.10. klo 19 seura-
kuntatalolla. 

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Wanhan Holvin 
Kirpputori 
(Koulutie 73) 
avoinna ti–pe klo 10.00 – 
16.30. 
Tarjolla kahvia, teetä, 
mehua ja pullaa/keksejä, 
vapaaehtoinen maksu. 
Otamme vastaan vaattei-
ta, kenkiä, astioita yms. 
käyttökelpoista, puhdasta 
ja ehjää kodin tavaraa.
Seuraa ilmoittelua face-
bookissa.

- Ruokajakelu parillisten 
viikkojen maanantaina klo 
17.30.



SYYSLOMAVIIKON OHJELMAA

Maanantaina 17.10. 
Lasten Peuhula klo 12-15 Lii-
kuntakeskuksen liikuntasalissa. 
Pomppulinnoja, herkkuja, ynnä 
muuta mukavaa. Varaa hieman 
käteistä mukaan! Tapahtuman 
järjestää yhteistyössä Vetelin ja 
Kaustisen vapaa-aikatoimet, sekä 
4H:t

Tiistaina 18.10. 
Retki Kärpät vs. Ässät jääkiek-
ko-otteluun Ouluun. Matkan 
hinta 30€ (sisältää ottelulipun 
ja matkan) Maksu käteisellä 
Satu Koskelle linja-autossa. Alle 
10 vuotiailla on oltava huoltaja 
mukana. Ilmoittautumiset 10.10. 
mennessä vapaa-aikapäällikkö 
Jaakko Kinnuselle 050 5790 173 
tai jaakko.kinnunen@veteli.fi Ker-
ro ilmoittautumisen yhteydessä 
oma nimesi puh nrosi ja tuletko 
kyytille Räyringin Salen pihalta vai 
Passelin liikekeskuksen pihalta. 
Jos joudut perumaan osallistu-
misesi tee se 10.10 mennessä, 
muussa tapauksessa perimme 15 
€ peruutusmaksuna. Lähtö Räy-
ringin Salen pihalta klo 14:50 ja 
Passelin pihalta klo 15. Ottelu al-
kaa klo 18:30. Takaisin lähdetään 

SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

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 1.9.2022-
31.5.2023: ma-to 13-19, pe 12-16
sekä seuraavina syyskauden sun-
nuntaina klo 12-15: 2.10., 6.11. ja 
4.12.
SATUTUNNIT: Tervetuloa satu-
matolle joka toinen torstai klo 10 
alkaen seuraavasti: 29.9. (teemana 
lukeminen), 13.10., 27.10., 10.11., 
24.11. ja 8.12. Tulethan vain ter-
veenä!

NÄYTTELY: Aku Kankaanpään va-
lokuvanäyttely on esillä lokakuun 
ajan. Näyttely sisältää luontokuvia 
Vetelistä ja lähiseuduilta. Lämpi-
mästi tervetuloa tutustumaan!

KIRJAILIJAVIERAS: Tervetuloa 
kuuntelemaan dekkarikirjailija 
Christian Rönnbackaa Vetelin 
lukion Saliin maanantaina 14.11. 
klo 18.00 alkaen. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

SÄHKÖISET AINEISTOT: Muis-
tathan myös kirjaston sähköiset 
aineistot. Löydät ne Eepoksen 
verkkokirjastosta osoitteesta 
https://eepos.finna.fi/Content/
eaineistot
Löydät sieltä seuraavat aineistot:
e-kirjoja 2724 kpl, e-äänikirjoja 
1434 kpl, ePress-lehtipalvelu: yli 
230 kotimaista sanomalehteä 
(luettavissa kirjaston koneilta), 

e-Magz-lehtipalvelu: 40 aika-
kauslehteä, osa luettavissa etänä 
kotikoneilta, Naxos Music Library: 
173 572 levyä (klassista, elokuva-
musiikkia, bluesia, joululauluja ja 
maailmanmusiikkia), Rockway-tie-
tokanta: musiikin verkkokursseja 
11 kpl, Kirjastokino: noin 500 
elokuvaa sekä Naxos Spoken 
World: äänikirjoja neljällä kielellä 
(englanti, portugali, ranska, saksa)

Ottelun päätyttyä.Retken järjestää 
yhteistyössä Evijärven, Kaustisen 
ja Vetelin kunnat.

Uimahallilla Tuplajumppailta. Kak-
si vesijumppaa yhden hinnalla. 
Klo.18.45-19.20 Kuntopiiri +
19.30-20.15 Yleinen vesijumppa. 
Maanantain ja torstain yleiset
vesijumpat ovat syyslomaviikolla 
tauolla.

Keskiviikkona 19.10.
Vesidisco alakouluikäisille uima-
taitoisille lapsille uimahallilla klo 
18-19:30. Osallistumismaksu 5€ 
(sisältää uimamaksun ja herkku-
tarjoilun) Tapahtuman järjestää 
yhteistyössä Vetelin ja Kaustisen 
vapaa-aikatoimet, sekä 4H:t

Perjantaina 21.10.
Perheuinti uimahallilla klo 11-14. 
Alle 15-vuotiaat lapset ilmaiseksi 
vanhempien
seurassa. Perheuinnin takia per-
jantain Vetelin ikääntyvien vesi-
jumppa peruttu.

Uimahallin poikkeukselliset 
aukioloajat syyslomaviikolla: 
Ma 6.30-8.30, 16-20
Ti 14-18
Ke 6.30-8.30, 14-17.30
To 16-20
Pe 11-14
Su 10-13



Arvoisat Veteliläiset
                                                                                                       
Vetelin Kotiseutuyhdistys on 
kerännyt ja tallentanut veteliläistä 
perinnettä jo yli 90 vuoden ajan.
Vetelissä kotiseutukokoelman 
kerääminen aloitettiin vuonna 
1912 ja se sijoitettiin nykyisen 
museon vieressä sijaitsevalle nuo-
risoseurantalolle. ”Vetelin kotiseu-
tukokoelman kannatusyhdistys” 
perustettiin virallisesti seuraavana 
vuonna. Vuonna 1916 museora-
kennukseksi ostettiin läpiajetta-
va luhti paikalliselta talolliselta. 
Perimätiedon mukaan luhti on 
rakennettu 1670-luvulla rakenne-
tun ja 1820-luvulla puretun kirkon 
hirsistä. Vetelin Kotiseutuyhdistys 
rekisteröitiin vuonna 1927.
Keskellä pahinta lama-aikaa 1932 
yhdistys rakensi taiteilija Ilmari 
Wirkkalan suunnitteleman koti-
seutumuseon, joka muistuttaa ul-
koasultaan Vetelin toista kirkkoa. 
Museorakennus on siinä mielessä 
harvinainen kotiseutumuseo, 
että se on alun perin rakennettu 
museoksi.  Vuonna 1939 yhdis-
tyksen toimesta pystytettiin Tapio 
Wirkkalan suunnittelema raivaa-
japatsas, ensimmäinen Suomen 
nuoressa tasavallassa. Näitten 
hankkeitten takana ovat varmaan 
olleet lähes kaikki veteliläiset, 
muuten ne eivät olisi onnistuneet.
Kotiseudun perinteiden vaalimi-
seen ja tallentamiseen tarvitaan 
tukijoita, tekijöitä ja ideoita. Kut-
summe veteliläisiä mukaan tähän 
tärkeään työhön.
Vetelin Kotiseutuyhdistyksen 
syyskokous pidetään to 13.10 
klo 18.30 Wanhan Holvin (Kou-
lutie 73) kahviossa.
Johtokunta toivottaa teidät ter-
vetulleiksi vaikuttamaan Vetelin 
kotiseututyöhön.



LÖYTÖELÄINPALVE-
LUA VETELISSÄ
 
Olen solminut Vetelin kunnan 
kanssa sopimuksen lakisääteises-
tä löytöeläinpalvelusta 1.10.2022 
alkaen. Palvelu pitää sisällään 
irrallaan tavattujen lemmikkien 
kiinniottoa ja säilytystä. Lemmik-
kejä säilytän lain määräämät 15 
vuorokautta, jonka jälkeen ne 
siirtyvät etsimään uusia koteja. 
Toimitilamme sijaitsevat Perhon 
Oksakoskella.
 
Tarvittaessa autan myös liian suu-
reksi kasvaneiden / villiintyneiden 
kissapopulaatioiden kanssa. 
Lisäksi teen lemmikkieläinten 
mikrosirutusta toimipisteellämme 
tai kotikäynteinä.
 
Oletko löytänyt karanneen lem-
mikin, tai onko lemmikkisi kateis-
sa?
Ota meihin yhteyttä viipymättä. 
Jos löytämäsi lemmikki on kesy, 
ja saat sen turvallisesti kiinni, voit 
ottaa sen turvaan ja tämän jäl-
keen ottaa meihin yhteyttä. Mikäli 
eläin on arka tai vihainen, älä yritä 
lähestyä sitä. 
Jos lemmikkisi on karannut, ilmoi-
ta meille tuntomerkit.  

ÄLÄ RUOKI PIHAASI ILMESTYNYT-
TÄ VIERASTA ELÄINTÄ.
 
Vetelistä on löytynyt useita to-
della huonokuntoisia kissoja, 
jotka ovat pelastuneet aktiivisten 
kuntalaisten ansiosta. On tärkeää 
ilmoittaa, mikäli pihapiiriin ilmes-
tyy vieras kissa. 

 
Minulle tulleista lemmikeistä 
ilmoitan facebookissa Perhon 
Löytöeläimet sivulla ja kadonneet 
ja löytyneet lemmikit VETELI- ryh-
mässä sekä instagramissa minut 
löydät perhonloytoelaimet nimel-
lä.
 
Kaikilta löytölään tulleilta lemmi-
kiltä luetaan mikrosiru, sirutta-
malla lemmikkisi varmistat no-
pean kotiutumisen karkumatkan 
päätteeksi.
 
Loukutan karanneita kissoja kun-
talaisten havaintojen ja pyyntöjen 
perusteella, loukutusalueesta 
ilmoitan sosiaalisessa mediassa ja 
jaan lähinaapureiden postilaati-
koihin ilmoituksia.
 
Syysterveisin
Perhon Löytöeläimet
Niina / 0401857242
perhon.loytoelaimet@outlook.
com

LUMISETELI 
Vetelin kunta tarjoaa vähävaraisille 
ikääntyneille, kotonaan asuville 
henkilöille maksuttoman lumityö-
palvelun kunnan puolesta. Palvelun 
saamiseksi edellytetään Soiten 
palveluohjaajan tekemän kotikäyn-
nin ja palveluntarpeen arvioinnin 
perusteella tehty hakemus palvelun 
tarpeesta. Palvelun tulee myös 
perustua Soiten vahvistamiin kritee-
reihin. Lisätietoja voi kysyä palve-
luohjaajien lisäksi Vetelin kunnan 
tekniseltä johtajalta Tero Uusitalol-
ta, puh. 050 579 0180. Lisätiedot 
https://soite.fi/lumiseteli


