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Vanhan maatilan tunnelmallisessa pihapiirissä. 
 Löydät mm. jouluisia käsitöitä, leivonnaisia,

lahjatavaraa ja kransseja. Navettakahvila.
Joulukukat parhaimmillaan puutarhalla naapurissa.

Joulumarkkinat
 pe 9.12.2022 kello 17-20
la 10.12.2022 kello 10-14

Laaksotörmäntie 5, 69730 TUNKKARI (VETELI)

Ota seurantaan
Vetelin kunnan YouTu-
be kanava!
Laita myös kavereille 
jakoon
lyhyet esittelyvideot
• Hyvä Harrastaa 
• Hyvä Arki

Lisää videoita tulossa 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
5.12.2022 



KUNNANHALLITUS
Arvoisat Kuntalaiset

Sähkön hinta ja riittävyys huolestutta-
vat meitä kaikkia. Vetelin Energian oma 
tuotanto on lisääntynyt merkittävästi 
tämän vuoden aikana. Lisäys tulee uusis-
ta tuulipuistoista, jossa Vetelin Energia 
on osaomistajana, sekä Olkiluoto 3 
ydinvoimalan käynnistymisestä, josta 
Vetelin Energia omistaa pienen osuuden. 
Kunnan omistajaohjauksen asettama 
tavoite on, että Vetelin Energian oma 
sähkön tuotanto olisi vähintään Vetelis-
sä kulutetun sähkön suuruinen. Tällöin 
Vetelin Energia voi myydä kuntalaisilleen 
edullista ja hinnaltaan hyvin ennustetta-
vaa sähköä. 

Korkean sähkönkulutuksen kuukau-
sina Vetelin Energian oma tuotanto 
ei kuitenkaan vielä riitä täyttämään 
alueemme sähkön kulutusta, jolloin 
sähköä on ostettava ja tuotava pörssistä. 
Tämä pörssisähkö on pyritty suojaa-
maan sähkömarkkinan suojaustuotteilla 
mahdollisimman taloudellisesti, mutta 
tulevan talven kylmimpinä kuukausina 
joudumme kuitenkin ostamaan osan 
kulutushuipuista pörssihinnoin. Vetelin 
Energia on hinnoitellut myymänsä säh-
kön erittäin maltillisesti, joka tarkoittaa, 
että varsinainen sähkön myynti on yh-
tiölle tappiollista tulevan talven aikana, 
kun oma tuotanto ja suojaukset eivät 
riitä kattamaan huippukulutusta. Muina 
vuodenaikoina oman tuotannon edulli-
suus kattaa tappiot, jolloin koko vuoden 
sähkön myynnin sekä tuotannon tulos 
on kyllä voitollinen.

Sähkön hinta on aina sidoksissa sen 
riittävyyteen. Mitä enemmän on tuotan-
toa ja mitä vähemmän on kulutusta, sitä 
halvempaa on sähkö. Siksi kannustankin 
erityisesti sähköllä lämmittäviä astetta 
alemmas-kampanjaan eli säätämään 
huonelämpötiloja hiukan alemmas. 
Näin autamme sähkön riittävyydessä ja 
mahdollistamme edullisemman hinnan. 
Kun laittaa lämpöiset villasukat jalkaan, 
niin pientä huonelämpötilan laskua ei 
huomaa. Siinä on myös lahjavinkki tule-
vaksi jouluksi.   

Hyvää syksyn aikaa, terveisin kunnan-
johtaja

Tarkkaile sähkönkulutustasi:
https://meter.katterno.fi/veteli/?lang=fin

SÄHKÖINEN LASKU KUNNALLE JA 
TYTÄRYRITYKSILLE 
Verkkolaskulakiin (laki hankintayksiköi-
den ja elinkeinonharjoittajien sähköises-
tä laskutuksesta 241/2019) tuli muutos 
1.4.2020. Verkkolaskulain 4 §:n mukaan 
hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoit-
tajalla on ollut oikeus saada pyynnöstä 
sähköinen lasku toiselta hankinta-
yksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta 
1.4.2020 alkaen. Sähköisellä laskulla 
tarkoitetaan verkkolaskulaissa laskua, 
joka rakenteeltaan noudattaa sähköisen 
laskutuksen eurooppalaista standardia. 
Sähköpostin liitetiedostona asiakkaalle 
lähtevä pdf-lasku ei ole verkkolaskulaissa 
tarkoitettu sähköinen lasku.

Vetelin kunta ei enää uusi kallista pape-
rilaskujen skannausjärjestelmää, vaan 
tulee siirtymään ainoastaan sähköisten 
ostolaskujen vastaanottamiseen vuoden 
2023 aikana. Kuntaan tulevista laskuista 
n. 85 prosenttia on jo tullut sähköisenä, 
mutta edelleen kunta on vastaanottanut 
yli 1000 paperista ostolaskua vuodes-
sa. Kunta ottaa lähiviikkoina käyttöön 
CGI:n Toimittajaportaalin, jonka avulla 
voidaan laskuttaa kuntaa/tytäryrityksiä, 
mikäli yrityksen oma laskutusjärjestelmä 
ei kykene tuottamaan verkkolaskulain 
mukaista sähköistä laskua. Myöskin 
pankit tarjoavat yrityksille pankkiyhteys-
kanavassaan mahdollisuuden lähettää 
sähköisen laskun kuluttaja- ja yritysasiak-
kailleen. CGI:n Toimittajaportaalista lisää 
seuraavassa kuntatiedotteessa. 

LASKUTUSTIEDOT SÄHKÖISILLE LAS-
KUILLE:

Vetelin kunta
Y-tunnus 0184278-7
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 
003701842787
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Huom! Kuulumme käännetyn arvonlisä-
veron piiriin.

Kiinteistö Oy Vetelinraitti
Y-tunnus 0974192-1
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 
003709741921
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Huom! Yritys ei ole arvonlisäverovelvol-
linen.

Vetelin Vesi Oy
Y-tunnus: 2152105-9 
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 
003721521059
Välittäjä: CGI Suomi Oy
Operaattoritunnus: 003703575029
Huom! Kuulumme käännetyn arvonlisä-
veron piiriin.

RAKENNAMME VETELISSÄ
VALOKUITUVERKKOA

Käytit sitten internetyhteyttä etätyöhön, 
suoratoistopalveluihin, TV:n katseluun, 
isojen tiedostojen lataamiseen ja lähet-
tämiseen, pelaamiseen, tiedon hakuun 
tai nettisurffailuun, tarjoaa valokuituliit-
tymä siihen parhaan ratkaisun. 
Valokuituliittymä nostaa myös kiinteistö-
si arvoa. 
Nyt on hyvä tilaisuus laittaa nettiyhtey-
det kerralla kuntoon. 
Valokuituliittymän hinta saatavuusalu-
eella on 
alk. 950€ (sis. alv 24%).  Korotonta mak-
suaikaa jopa 60kk. 
Voit tehdä 40% kotitalousvähennyksen 
työn osuudesta (500€). 

Ilmoita halukkuutesi osoitteessa https://
kuitukysely.kasenet.fi tai puhelimitse 
06-8887111 tai sähköpostitse asiakaspal-
velu@kasenet.fi

Valokuituverkon rakentuminen kotika-
tunne varrella, korttelissa tai kylällänne 
voi vaatia useampia liittymän tilaajia, 
joten olethan yhteydessä naapureihin ja 
lähtekää porukalla mukaan!

 
Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi



manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa 
ohjaamme suurhankkeiden toimijat 
etsimään alueellisia palveluita Suurhan-
ketoimistosta. Toki autamme molemmin 
puolin edelleen myös sähköpostitse ja 
puhelimitse. 

Kartoitamme suuria aurinkosähkö-
hankkeita
Kiinnostus aurinkosähköön on kasvanut 
viime aikoina voimakkaasti. Kartoitam-
mekin nyt potentiaalisia hankkeita, joissa 
voidaan tuottaa aurinkosähköä hehtaa-
rikokoluokan alueilla. Kerro hankkeestasi 
oheisella lomakkeella tai vastaa, jos 
asia muuten kiinnostaa, vaikka tarkkaa 
hankeajatusta ei olisikaan. Selvitämme 
hankkeiden yhteistyömahdollisuuksia 
ja mahdollisia mittakaavaetuja. Voit kui-
tenkin ilmoittaa lomakkeella myös, jos et 
halua hankettasi yhteistyöverkostoon. 
Lomakelinkki: Kysely aurinkosähkön 
tuotannosta Kaustisen seutukunnassa   
Tai lue alla oleva QR-koodi:
   

Muut KASE Kasvuohjelma -hankkeen 
kuulumiset löydät: Kaustisenseutu.fi -> 
Hankkeet -> KASE Kasvuohjelma -hanke-
kokonaisuus
 

KASEKA 
TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

SYYSILMOITUKSET VIIMEISTÄÄN 
TORSTAINA 27.10.2022
 
Syysilmoitus voidaan/pitää tehdä, jos 
valittuna toimenpide/toimenpiteet:
• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
(jos tämä toimenpide on tilalla, se edel-
lyttää aina vähintään 20%:n kasvipeittei-
syyttä ja ilmoitus pitää aina tehdä)
• Lietelannan sijoittaminen peltoon 
(vapaaehtoinen)
• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen (vapaaehtoinen)
Lue lisää https://www.ruokavirasto.fi/
viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokor-
vaus/syysilmoitukset/

Kaustisen seutukunta kehittää yhteis-
tä aluettamme. Luomme yhteistyöllä 
alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia. 
Olemme kuntien yhteistyömalli, kehit-
tämistyökalu, osa laajaa ja monipuolista 
yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen 
seutukunnan toiminnasta ja ajankohtai-
sista asioista uudistetuilta kotisivuiltam-
me osoitteessa kaustisenseutu.fi

Kaasua KASE! Biokaasun käyttö ja 
jakelu -tapahtuma verkossa ti 8.11. klo 
9–12 
Tapahtuman ohjelma: 
9:00 Tervetulosanat 
9:05 Bioenergian kysynnän vaikutukset – 
selvityksen tulokset (Feasib Oy) 
10:00 Biokaasun jakelu – johdatus aihee-
seen (Macon Oy)
 - Keskustelua aiheesta 
11:00 Paneelikeskustelu aiheena biokaa-
su ja kaasun jakelu
- Mikko Kajanus, Vieremän kunta / Viere-
män Lämpö ja Vesi Oy
- Hannu Rautio, Pohjanmaan ELY-keskus
- Saku Kimpimäki, Wega
- Tomas Luoma, Kaustisen seutukunta
12:00 Tapahtuma päättyy  

Lue lisää ja ilmoittaudu: https://kaus-
tisenseutu.fi/tapahtumat/kaasua-ka-
se-biokaasun-kaytto-ja-jakelu/ 
Lisätietoja: Salla Siivonen, Kierthon 2.0 
-hanke, salla.siivonen@kaustisenseutu-
kunta.fi 
 

 

Virtuaalinen Suurhanketoimisto on 
avattu!
KASE Kasvuohjelma -hankkeen toimesta 
perustettu Suurhanketoimisto-palvelu 
toimii nyt osoitteessa https://suurhanke-
toimisto.fi. Käy rekisteröimässä sinne yri-
tyksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoi-
tumisen suurhanketoimijoiden kanssa. 
Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@
kaustisenseutukunta.fi, 040 142 4257.
Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä 

On aika tehdä esitykset vuo-
den 2023 äitienpäivän kun-
niamerkkien saajista

Aluehallintovirastot pyytävät 4.11.2022 
mennessä esitykset toimialueiltaan 
vuoden 2023 äitienpäiväkunniamerk-
kien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 
vuotta täyttänyt biologinen äiti, adop-
tioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä 
ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitse-
miseen. Kunnat, seurakunnat, yhdis-
tykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa 
palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät 
esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi 
luotettavaa, toisistaan riippumatonta 
puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai 
muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin 
kyseessä olevan perheen.
Tiedote asiasta löytyy aluehallinto-
viraston netti-sivuilta www.avi.fi tai 
osoitteesta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedo-
te/69952018
 
Lomakkeet https://www.suomi.fi/
palvelut/lomake/aitienpaivakun-
niamerkit-aluehallintovirasto/978c-
da15-4f9b-4c3f-afc2-c4bd7a1b1390   
toimintaohjeineen löytyvät julkishallin-
non verkkopalvelusta www.suomi.fi . 
Lomakkeita voi tilata myös aluehallinto-
virastosta.
 
Lomakkeet ja tietoa äitienpäiväkun-
niamerkeistä löytyy myös sosiaali- ja 
terveysministeriön verkkosivuilta, 
osoitteesta:  https://stm.fi/aitienpaiva-
kunniamerkit
 



SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

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 sunnuntai-
na klo 12-15: 6.11. ja 4.12.
SATUTUNNIT: Tervetuloa satumatolle 
joka toinen torstai klo 10 alkaen seu-
raavasti: 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12. 
Tulethan vain terveenä!

NÄYTTELY: Aku Kankaanpään valoku-
vanäyttely on esillä 15.11. asti. Näyttely 
sisältää luontokuvia Vetelistä ja lähiseu-
duilta. Lämpimästi tervetuloa tutustu-
maan!

KIRJAILIJAVIERAS: Christian Rönnbacka 
kirjailijavieraana ma 14.11.2022 klo 18.00 
Vetelin lukion salissa! Mukana myös 
kirjailijan dekkarikoira Hupi von Juku. 
Rönnbackan suositut Hautalehto-dek-
karit ovat tulleet tunnetuiksi omalei-
maisesta huumoristaan ja poliisityön 
asiantuntemuksesta. Sarjan neljännestä 
osasta Kylmä syli on kuvattu C Moren 
alkuperäissarja, joka alkoi vuoden 2021 
lopussa. Vuonna 2022 ilmestyi uuden 
dekkarisarjan avausosa, Henna Björk : 
isku. Dekkareiden lisäksi Rönnbackalta 
on julkaistu tietokirjoja, kuten Kävikö 
käry? Vakuutusetsivien parhaat tarinat ja 
Riskiretki: Seikkailu muinaisilla reiteillä. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

LUE E-LEHTIÄ KIRJASTON LEHTI-
SALISSA: Marraskuusta lähtien voit 
lukea lehtisalissa paperilehtien lisäksi 
myös e-lehdet isolta näytöltä. Löydät 
e-Press-palvelusta yli 230 kotimaista 
sanomalehteä ja eMagz-palvelusta 40 
aikakauslehteä. 

MUISTATHAN, että osa aikakauslehdistä 
on luettavissa kirjaston koneiden lisäksi 
myös kotikoneella osoitteessa https://
eepos.emagz.fi Tarvitset vain kirjastokor-

tin ja pin-koodin. Lehdet ovat seuraavat: 
Alibi, Anime, Apu, Deko, Gloria, Ihana, 
Kaikkien aikojen joulu, Kissafani, Ko-
tiliesi, Kuluttaja, Maalla, Maaseudun 
Tulevaisuus, Me Naiset, Metsälehti (sis. 
Makasiini), Seura, Suomen Kuvalehti, 
Suomen Luonto, TM Rakennusmaailma, 
TV-Maailma, Tekniikan Maailma, Tiede, 
Tuulilasi, Vanhat Koneet, Vasabladet, 
Viherpiha, Viva ja Voi Hyvin. 
Kirjaston koneilta voit lukea lisäksi nämä 
lehdet: Auto Bild Suomi, Fit, Hifimaailma, 
Iltalehti, Iltasanomat, Inferno, Kauppa-
lehti, Mikrobitti, Pelit, Seiska, Seiska TV ja 
Soundi.

OSALLISTU JOULUISEEN ARVONTAAN! 
Marraskuun aikana lapsilla on mahdolli-
suus osallistua jouluiseen arvontaan piir-
tämällä jouluinen kuva ja palauttamalla 
piirustus kirjastoon. Kuvan taakse on 
hyvä kirjoittaa piirtäjän nimi ja puhelin-
numero, johon mahdollisesta palkinnos-
ta voi ilmoittaa. Pääpalkintoina arvotaan 
3 kpl Joulupukki ja noitarumpu -kirjaa ja 
lohdutuspalkintoina 10 kpl Heinähattu 
ja Vilttitossu kuvajoulukalentereita. Pa-
lautusaikaa piirustuksella on siis 30. 11. 
asti. Arvontaan osallistuneet piirustukset 
laitetaan esille joulukuun ajaksi kirjaston 
aulaan. Onnea arvontaan!
TERVETULOA KIRJASTOON!

Tutustu 4H-kerho tarjontaan veteli.4h.fi -sivuilla. Tervetuloa mukaan toimintaan

Vetelin Kruusauspelimannit
”HYVÄN MIELEN KONSERTTI”
su 27.11. klo 13.00
Pulkkisen-Haukilahden Ns-talolla (Hauki-
lahdentie 144)
Kahvitarjoilu!
Vapaaehtoinen pääsymaksu!
Tervetuloa!
Järj. Pulkkisen-Haukilahden Ns. ja Vetelin 
kunta

ILTABINGO torstaisin klo 18.00 
Pulkkisen-Haukilahden nuorisoseuranta-
lolla (Haukilahdentie 144)

Järjestää Vetelin Pulkkisen nuorisoseura



KUTSU YHDISTYSTEN JA SEUROJEN 
AKTIIVITOIMIJOILLE:

Kutsumme tiistaille 22.11.2022 klo 18:00 
alkaen kaikkien veteliläisten yhdistysten 
ja seurojen vastuuhenkilöitä ja myös 
muita aktiivitoimijoita kunnantalolle 
valtuustosaliin suunnittelemaan yhdessä 
tulevan vuoden tapahtuma- ja harras-
tustoimintaa, näiden esilletuomista, sekä 
yhteistyötä toimijoiden, yhdistysten ja 
kunnan välille. Lämpimästi tervetuloa! 
Mahdollisuus osallistua myös etänä. - 
Jaakko Kinnunen, vapaa-aikapäällikkö

PÖYTÄVARAUKSET HYVINVOINTI-IL-
TAAN Jos haluat tulla esittelemään tuot-
teitasi tai toimintaasi 23.11. klo 17-19:30 
hyvinvointi-iltaan liikuntakeskukselle, 
tee pöytävaraus Jaakko Kinnuselle 050 
5790 173 tai jaakko.kinnunen@veteli.fi 
18.11. mennessä. Huom! Liikuntakeskuk-
sella ei ole kovin monta pöytää tarjota, 
joten toiveena on oman pöydän tuomi-
nen paikalle.   

PYÖRÄILYMAAOTTELU  
päättyi Vetelin voittoon tuloksella 1561 
- 1395. Kiitokset Kaustiselle hyvästä kil-
pailusta! Pääpalkinnon osalta arpaonni 
suosi Jari Teirikangasta ja muita palkin-
toja saivat Matti Vatka, Perttu Tunkkari, 
Jyrki Pakkala ja Anna-Liisa Kotila
Palkinnot voi käydä noutamassa kun-
nantalolta vapaa-aikatoimistolta aukiolo-
aikoina. Kiitos kaikille osallistujille!   
 
EHDOTUKSET VUODEN 2022 VETE-
LILÄISESTÄ nais- ja miesurheilijasta, 
kuntoilijasta, seuratoimijasta ja nuoresta 
toimijasta pyydetään toimittamaan 
perusteluineen vapaa-aikatoimelle osoit-

Vetelin liikuntakeskus/uimahalli
Lehtisaarentie 9 
Kahvila Auringonkukka puh. 050-5790175
Uimahalli puh. 050-5790176 

LIIKUNTAKESKUKSEN AUKIOLOAJAT
Ma klo 6.30-8.30 ja 16-19.30
Ti klo 16-20
Ke 6.30-8.30, 16-20
To 16-19.30
Pe-la suljettu
Sunnuntai 10-13

teeseen Vetelin kunta/vapaa-aikatoimi, 
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli tai s-postit-
se osoitteeseen jaakko.kinnunen@veteli.
fi Samoin myös pyydetään tietona urhei-
lukisoissa vuoden aikana menestyneet 
jotka voidaan palkita kunnan stipendi-
säännön mukaisesti. Stipendisääntöön 
voi tutustua kunnan nettisivuilla https://
veteli.fi/wp-content/uploads/2022/03/
Stipendisaanto2022.pdf tai kunnantalol-
la vapaa-aikatoimistolla.

Ehdotukset palkittavista ja tiedot urhei-
lukisoissa menestyneistä tulee toimittaa 
16.11.2022 mennessä. Sivistyslautakunta 
käsittelee palkitsemisehdotukset marras-
kuun lopulla pidettävässä kokouksessa ja 
stipendit sekä muut muistamiset jaetaan 
4.12.  klo 18 pidettävässä liikuntakau-
den palkitsemistilaisuudessa.   

Tiedota veloituksetta tapah-
tumista:

- Kuntatiedote (Meidän Veteli)  
aikataulu: https://veteli.fi/kunta-ja-kon-
serni/kuntatiedote
aineisto: susanna.hotakainen@veteli.fi

- Kaustisen seudun tapahtumakalenteri 
https://kaustisenseutu.fi/tapahtumat/
Tänne ilmoitetut tapahtumat näkyvät 
myös Vetelin kunnan verkkosivulla htt-
ps://veteli.fi/tapahtumat/

- Keski-Pohjanmaan tapahtumakalenteri 
https://www.keskipohjanmaa.fi/uusi-ta-
pahtuma

- Keski-Pohjanmaan maakuntaradio 
keskipohjanmaa(at)yle.fi

- Perhonjokilaakso-lehden muistilistan 
alussa voivat yhdistykset
maksuttomana ilmoittaa lyhyesti tapah-
tumasta tiedot: MITÄ, MISSÄ, MILLOIN. 
Muistilistalle ei laiteta kokousilmoituksia. 
(Yhdistyspalstalla voi ilmoittaa kaikista 
yhdistyksen tapahtumista vuosimaksul-
la, vaikka joka viikko.)

Sivukamaritupa – Perhonjokilaakson 
erikoisuus
LUENTO amanuenssi Risto Känsälä
Hotelli Kampelissa perjantaina 11.11. klo 
19.00
Tilaisuus on ilmainen. Tarjolla kahvia 
omakustanteisesti, maksu Hotelli Kam-
pelille.
Järjestää Lions Club Veteli



Kuka kulkee pisimmälle? 
-liikuntakampanja

 

Kaustisen seutukunnan kuntien vapaa-aikatoimet, sekä Perho järjestävät yhdessä
kilpailun siitä, mikä kunta liikkuu pisimmälle. 

Kilpailun aikaväli on marraskuussa 1.11.–30.11.2022.
 Kaikenlaiset liikuntamuodot (hyötyliikunta, lihaskuntoilu, kestävyysliikunta ja
urheilu) hyväksytään. Osallistua voit siis vaikkapa haravoimalla, kolaamalla,

pyöräilemällä, tai kuntosalilla painoja nostelemalla.
 Merkkaa osallistujakorttiin yhteystietosi, liikuntaan käyttämäsi aika ja marraskuun

päätteeksi laske liikuntatunnit yhteen. Vapaa-aikatoimet laskevat myöhemmin
miten pitkälle liikuntaan käytetyllä ajalla olisi keskiverto aikuinen kulkeutunut

(keskivertoaikuinen liikkuu tuntiin n. 5,4 km matkan). 
Katsotaan mikä kunta pääsee pisimmälle!

Vapaa-aikatoimet arpovat kaikkien osallistuneiden kesken Polarin urheilukellon
(arvo n. 200€). Lisäksi vapaa-aikatoimet arpovat oman kuntansa kesken kolme

palkintoa. 
Osallistujakortteja voi noutaa kunnanvirastolta, liikuntakeskuksesta ja kirjastolta.

Palauta täytettynä 7.12.2022 mennessä Vetelin kunnanvirastolle (Kivihyypäntie 1).
Merkitse kuoreen vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnunen.

 
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Marraskuun yhteenlaskettu liikuntamäärä ________tuntia



Su 13.11. klo 11-13 ISÄNPÄIVÄN LÄHE-
TYSLOUNAS Vetelin srk-talolla. Tuotto 
oman srk:n nimikkoläheteille.
Tarjolla porsaan ulkofilee, kermaperunat, 
salaatti ja jälkiruokana jäätelöä. Hinta 
15€, 7€ 6-15 v. alle 6v. ilmaiseksi.SEURAKUNTAVAALIT järjes-

tetään 20.11.2022 VETELIN 
SEURAKUNNASSA

Ennakkoäänestys kirkkoher-
ranvirastossa 8.11.-12.11.2022 
klo 9.00-18.00. 
Muut ennakkoäänestyspaikat:
Ti 8.11. klo 10-12 Räyrinki 
Kuusikoti. Klo 13 – 15 Patana, 
Kylätalo. 

Ke 9.11. klo 11-12 koulukeskus 
Tietolan aula. Klo 13-14.30 
Harjukoti. Klo 16-18 Passelin 
kiinteistö.

To 10.11. klo 15.30-17.30  Pulk-
kinen – Haukilahti Ns-talo.

Pe 11.11. klo 13-14 Tunkkarin 
terveyskeskuksen vuodeosas-
to.  

Kotiäänestys: Äänioikeutettu, 
jonka kyky liikkua tai toimia 
on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuk-
sia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan. Hänen tai valit-
semansa henkilön on ilmoi-
tettava kotiäänestyspyyntö 
vaalilautakunnalle kirjallisesti 
tai puhelimitse kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 4.11.2022 
ennen kello 16.00. Kotiäänes-
tyksen yhteydessä voi äänes-
tää myös omaishoidon tuesta 
annetussa laissa (937/2005) 
tarkoitettu omaishoitaja. 
Kotiäänestykseen ilmoittautu-
mislomakkeita on saatavana 
kirkkoherranvirastosta ja 
vaalien verkkosivuilta info.
seurakuntavaalit.fi. 
Varsinainen äänestyspäivä su 
20.11.2002 klo 11.00-20.00 
Vetelin kirkossa. 

                                                                                                           EHDOKASLISTA VETELIN SEURAKUNNAN
                                                                                                                         KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN VAALISSA MARRASKUUSSA 2022

2 6 14 22
Inkeri Koivumäki Leila Aho Sirpa Koskimäki Juha Polso
lähihoitaja/lastenhoitaja kirkon nuorisotyönohjaaja eläkeläinen maanviljelijä 
3 7 15 23
Pirjo Korkeasaari Raili Arkkukangas Anna-Liisa Känsäkangas Kristiina Pynssi
seminologi/hierojayrittäjä eläkeläinen/pankkivirkailija sairaanhoitaja maanviljelijä
4 8 16 24
Jarmo Nykänen Esa Björkbacka Miika Lehtinen Tanja Rannila
iv.asentaja maanviljelijä yliopisto-opettaja farmaseutti
5 9 17 25
Ilpo Åivo Merja Heikkilä Ritva Martikainen Päivi Rauma
metsäinsinööri eläkeläinen kirjastonhoitaja proviisori

10 18 26
Niki Hietalahti Helena Oravasaari Aino Sillanpää-Heikkilä
nosturinkuljettaja eläkeläinen opettaja
11 19 27
Maija Hämäläinen Risto Pakkala Terhi Tikkakoski
mielentervh./eläkeläinen eläkeläinen koulunkäyn.ohj.,pyhäk.siht.
12 20 28
Heikki Härkönen Ville Pakkala Pirkko Vikman 
maansiirtourak., eläkeläinen katsastusmies eläkeläinen
13 21
Samuel Kaariniemi Jouko Pilvilampi
insinööri maanviljelijä,eläkeläinen

II Yhteinen seurakunta  ehdokaslista
I PS VETELI 

ehdokaslista

Evankeliumin ilta Kalliojärven kylä-
talolla sun 6.11. klo 18. Kahvitarjoilu.

”Armonlahjat arkeen”- tapahtuma 
Leirikeskus Majakalla la 5.11. klo 13-
19. Mukana Pauli Heikinmäki ja Usko 
Blommendahl. Lapsille pyhäkoulu 
klo 13.

Wanhan Holvin Kirpputori 
Koulutie 73. Otamme vastaan vaat-
teita, kenkiä, astioita yms. käyttö-
kelpoista, puhdasta ja ehjää kodin 
tavaraa.
Avoinna ti–pe 10.00 – 16.30 
Huom! Vetelin joulunavaus pe 25.11. 
avoinna klo 19 saakka
- Glögiä, pipareita, joulutorttuja.
Tervetuloa!

Ruokajakelu Wanhalla Holvilla 
parillisten viikkojen maanan-
taina klo 17.30.



20.−27.11.2022
”Hyvä alkaa ennen kuin”Hyvä alkaa ennen kuin
vaikeudet loppuvat”.vaikeudet loppuvat”.

MIELENTERVEYSVIIKKOMIELENTERVEYSVIIKKO
Halsua

Kaustinen
Perho
Veteli

Perhonjokilaakson seurakunnat

Tervetuloa!

SU 20.11.	 Kynttilöiden	sytytys	itsemurhan	tehneiden	muistolle	Halsuan,	Kaustisen,	Perhon	ja	Vetelin
	 kirkossa	kirkonmenojen	yhteydessä.
MA 21.11. Klo 16-21	Joulukorttikurssi	Kaustisen	urheilutalolla	(Urheilutie	10).	Tule	mukaan	silloin	kun
	 sinun	aikatauluusi	sopii.	Varaa	rahaa	mukaan,	jotta	voit	ostaa	ohjaajalta	materiaaleja,
	 korttipohjia	ym.	Eväät	mukaan.	Ei	ennakkoilmoittautumista,	ohj.	Niina	Tiala.
 Klo 18.00 alkaen	makkaranpaistoilta	Puukallion	laavulla	Vetelissä.	Kunta	ja	ev.lut.	seurakunta
	 järjestävät	tarjoilut.	Tiedossa	myös	pientä	mukavaa	liikunnallista	ohjelmaa.
 klo 18.00	Kivikankaan	kylätalo	Perho.	Yhteislauluja	harmoonin	säestyksellä	ja	Tutan	tarinoita.
	 Makkaranpaistoa	takkatulen	ääressä.
 klo 19.00	Yhteinen	lauluhetki	Halsuan	seurakuntatalolla.	
TI 22.11. Klo 18.00	Alueellinen	vanhempainilta	Kokkolassa	nuorisokeskus	Vingessä.
	 Tilaisuus	striimattuna	sekä	tallenteena.	Voi	osallistua	myös	paikanpäällä.
 Klo 19.00	Perhon	kirjasto.	Hyvän	olon	ilta	kirjastossa.	Tehdään	pieniä	rentoutumisharjoituk-
	 sia,	vetäjänä	Janne	Turunen.	
KE 23.11. Klo 10.00	alkaen	ulkoilua	ja	makkaranpaistoa	Perhossa	Paavonkalliolla.	Mukana	Mauri	ja	Tiina.	
 klo 11-13	Hyvän	päivän	lounas	Kaustisen	seurakuntakeskuksessa.	Lounaan	hinta	aikuiset
	 8,50	€,	4-11-v.	3	€,	alle	4-v.	ilmaiseksi.		Lounas	sis.	pääruuan,	salaatin,	leivät,	juomat,		jälki-
	 ruuan	ja	kahvit.	Tuotto	diakonia-	ja	lähetystyölle.	Arpoja	myynnissä.	Lounashartaus	klo 13.00.
 klo 14-14.45	Perho,	Oksakosken	koulu.		Rentoutushetki,	vetäjänä	ft.	Jaana	Siermala,
	 Mukaan-hankkeesta.
 klo 17.00	Hyvinvointi-ilta	Vetelin	liikuntakeskuksessa.	Ilta	alkaa	klo 17.00	konservatorion
	 viulistien	konsertilla.	Klo 17.00-19.30	esillä	hyvinvointitoimijoita	ja	tuotteita.
	 Kynttiläuinti	klo 20-21.
TO 24.11. klo 11-14	Hernekeittotarjoilu	+	kahvi	Perhossa	K-Market	Ikiliikun	piha,	kaikille	avoin.		
 klo 17-19	Tervetuloa	tutustumaan	Kuntouttava	asumisyksikkö	Puron	toimintaan	Vetelissä.
	 Ulkona	glögipiste	ja	arvonta.	Mahdollisuus	tutustua	asumisyksikön	tiloihin	ja	yhteen
	 tukiasuntoon.	Tilaisuus	kaikille	avoin!	Osoite:	Purojankuja	4	D,	Veteli
 klo 18.00	Perhossa	Oksakosken	koulun	liikuntasalissa	lautapeli-ilta.	Tietovisa	joukkueittain,
	 pelipisteitä,	pientä	purtavaa.	Vapaaehtoinen	maksu.
 klo 18.30 MT-viikon päätapahtuma	Kokkolassa.	Journalisti	Riku	Rantalan	luento,	Centria	AMK:ssa			
PE 25.11. klo 10-13 Duunipajalla	avoimet	ovet,	järj.	Vaskooli	ja	Duunipaja.
 klo 17-20	Liikuntailta	Kaustisen	urheilutalolla.	Pomppulinnoja,	airtrack,	mahdollisuus
	 kokeilla	ilma-	ja	laserase-	sekä	jousiammuntaa,	kuntonyrkkeilyä.	Inbody-mittaukseen	voit
	 varata	ajan	sähköpostilla	osoitteesta:	aija.jarvenpaa@kaustinen.	fi.	Mittaus	on	maksuton.
 klo 17-21	Harry	Potter	-ilta	Perhon	kirjastossa.	Lapsille	ja	nuorille	suunnattu	ilta,
	 ohjelmassa	kilpailuja	ja	toimintapisteitä.
LA 26.11. klo 9.00	Naisten	aamukahvit	Vetelin	seurakuntatalossa.
	 Mukana	Sekunnit	ja	tunnit	-blogisti	ja	teologi	Hanna	Kivisalo	sekä	Ilonaihe.
Su 27.11.  Klo 19.00	Perhonsali,	Seija	Rankisen	Joulukonsertti.	Vapaa	pääsy!
Viikon	aikana	MT-viikon	teemaa	tuodaan	esille	myös	Halsuan,	Kaustisen,	Perhon	ja	Vetelin	kirjastoissa,	kouluissa,	
seurakunnissa	sekä	järjestävien	tahojen	toimipaikoissa.

Vetelin Joulunavaus perjantaina 25.11. klo 17 Koulutiellä


