V E TELIN KUNTATIEDOTE 10/2022
Seuraava kuntatiedote ilmestyy vko 4.

Miten sinä kehittäisit 20 000 eurolla Vetelin kuntaa?
Kunnan vuoden 2023 budjettiin on varattu 20 000 euron määräraha kuntalaisten ideoimiin kehityskohteisiin. Keräämme joulukuun aikana ehdotuksia kuntalaisilta ja tammikuussa 2023 kunnanhallitus
valitsee joukosta 1-3 parasta kehityskohdetta esitettäväksi kunnanvaltuustolle, joka päättää varatun
budjettirahan käytöstä.
Voit antaa oman kehitysehdotuksesi tämän linkin kautta: https://forms.gle/aWqsR6xsjtJD6K5f7 klikkaamalla kuvan QR koodista:

Tai voit tuoda vapaamuotoisen ehdotuksesi kunnanvirastolle.
Laita seuraavat tiedot:
- Ehdotuksen nimi
- Kuvaus ehdotuksesta
- Arviosi kustannuksista
- Arviosi kehittämisen hyödyistä kuntalaisille
- Ehdottajan yhteystiedot (nimi, osoite, puh., s-posti)

Kunnanvirasto suljetaan perjantaina 23.12. klo 14. Olemme suljettuna välipäivät vko 52.
Avoinna jälleen 2.1.2023 klo 9.
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

KUNNANHALLITUS
ARVOISAT KUNTALAISET
Kulunut vuosi on ollut monellakin tapaa raskas. Sota Euroopassa, korona,
korot ja hintojen nousu, erityisesti
polttonesteiden, sähkön ja ruuan
kallistuminen, huolestuttavat meitä.
Vetelin kunta pyrkii omalla toiminnallaan olemaan puskurina nopeille
muutoksille. Vuokrien, energian ja
sähkön hintojen korotukset ovat
olleet maltillisia. Kunnan yhtiöt ovat
välttäneet ylilyöntejä ja pyrkivät pitkäjänteiseen ja kestävään hinnoitteluun voittojen maksimoinnin sijasta.
Nyt riittää tunkua Vetelin Energian
asiakkaaksi, mutta yhtiön on pakko priorisoida oman verkkoalueen
asiakkaita.
Tänä syksynä olemme tehneet ensimmäisen budjetin ja talousarvion
ilman sote-kustannuksia. Kunnan tulovero laskee 1.1.2023 lähtien 12,64
prosenttiyksikköä eli ensi vuoden
alusta Vetelin tuloveroprosentti on
9,86. Yli 13M€:n sotekustannukset
sekä pelastustoimen kustannukset
siirtyvät kunnan vastuulta hyvinvointialueelle. Tuloverokertymä pienenee
karkeasti puoleen entisestä. Valtion
avustukset laskevat yli 12 M€:sta
hieman yli 3M€:oon. Lopputuloksena
kunnan taloustilanne ei kuitenkaan
merkittävästi muutu.
Kun Vetelissä nostimme tuloveroprosentin vuoden 2020 alusta korkeaan
22,50, niin tavoitteena oli palata
sote-uudistuksen jälkeen lähemmän
keskimääräistä tasoa. Tämä ei onnistu ilman veropohjan laajentamista ja
toimintamenojen karsimisia. Toimintamenoja olemme laskeneet onnistuneesti myymällä useita kunnalle
tarpeettomia kiinteistöjä. Uusiutuvan
energian hankkeet ovat viivästyneet.
Toivottavasti biokaasun ja aurinkoenergian hyödyntämisestä löytyisi
uutta liiketoimintaa, joka ei jakaisi
kuntalaisia kuten tuulivoima.
Kunnan uusi, kesällä ja syksyn aikana
työstetty, visio kuuluu:
Veteli – sujuvaa arkea, aktiivista
elämää ja kestävää elinvoimaa
meitä varten. Tämä tahtotila viitoittaa meidän toimintaamme pitkälle
tulevaisuuteen. Suurelta osin visio
on totta jo tänään, kunhan näemme

kaiken hyvän mitä meillä on, mutta
aina on tilaa kehittämiselle ja parantamiselle.
Toivotan kaikille lukijoille rauhallista
joulun odotusta ja joulua sekä menestystä tulevalle vuodelle.
Hannu Jyrkkä kunnanjohtaja

ONKO SINULLA ASUNTO TAI OMAKOTITALO VAILLA ASUKKAITA?
Vetelin kunta vuokraa yksityisten
omistamia asuntoja ja tarjoaa niitä tilapäistä suojelua saaville pakolaisille.
Koska useimmilla pakolaisilla ei ole
omaa autoa käytössään, niin asunSÄHKÖISET LASKUT KUNNALLE JA non tulisi olla kohtuullisen lähellä
TYTÄRYRITYKSILLE
palveluita.
Vetelin kunta luopuu paperisten
Jos haluat vuokrata asuntosi, ota
tai sähköpostin liitteenä olevien
yhteyttä:
laskujen vastaanotosta 1.2.2023
alkaen. Kunnalle, Vetelin Vesi Oy:lle ja Koy Vetelinraitti
Kiinteistö Oy Vetelinraitille osoitetut Katja Palosaari
laskut tulee jatkossa toimittaa EU:n
vetelinraitti@veteli.fi
standardin mukaisena verkkolasku- Puh. 050 5790183
na.
VASTAANOTTOKESKUS TIEDOTMikäli yrityksesi ei vielä toimita
TAA Kuntaan saapuvan pakolaisen
asiakkaillesi verkkolaskuja, kannattulee aina olla ensin yhteydessä
taa ensimmäiseksi selvittää voiko
vastaanottokeskukseen. Pyydä pakoyrityksesi käyttämässä laskutusohlaista ottamaan yhteyttä alla olevien
jelmassa ottaa verkkolaskutuksen
yhteystietojen kautta.
käyttöön. Mikäli se ei ole mahdollis- Kokkolan Vastaanottokeskus
ta, voit ottaa käyttöön maksuttoman Kustaa Aadolfinkatu 16, 67100 KokCGI:n Toimittajaportaalin tehdäksesi kola
verkkolaskun Vetelin kunnalle ja
email: kokkolanvok@vokki.fi
tytäryrityksille. Myös pankit tarjoavat puhelin: 040 610 1669
yrityksille pankkiyhteyskanavassaan
mahdollisuuden lähettää sähköisen
laskun kuluttaja- ja yritysasiakkailTEKNINEN TOIMI
leen.
Auraajat talvikaudella
CGI:n Toimittajaportaalin käyttöä
2020–2023
varten tarvitset tunnukset portaaliin.
Tunnukset voit tilata kunnanviras- Kivikangas: Hotakainen Aarno puh.
tolta normaalisti yrityksesi laskuja
040 960 1942
käsittelevältä henkilöltä tai Susanna - Haukilahti, Pulkkinen, Patana: HauHotakaiselta numerosta 0505790100. kilahti Sauli puh. 0400 800 571
Tunnuksia varten tarvitsemme ni- Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka,
mesi, sähköpostiosoitteesi, yrityksen Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinimen ja y-tunnuksen. Kun sinulle on nen Henri puh. 040 5349 042
tehty tunnukset toimittajaportaaliin, - Polso: Hyväluoma Sami puh. 040
saat antamaasi sähköpostiosoittee- 588 0168
seen kolme sähköpostia. Yhdessä on - Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorakäyttäjätunnuksesi, yhdessä salasa- huolto Marko Aho puh. 040 845 7028
nasi ja yksi on kutsu käyttämään toi- - Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä:
mittajaportaalia. Tunnukset saatuasi Koneurakointi Kari Pulkkinen puh.
voit maksutta aloittaa laskuttamaan 0400 180 522
Vetelin kuntaa ja tytäryrityksiä EU:n - Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Kostandardin mukaisella verkkolaskulla. neurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400
180 522

samassa aikataulussa. Maksatuksen
yhteydessä tarkistetaan, että lapsi ja
perhe ovat kirjoilla yhä Vetelissä.

13 – 15.
Ilmoittaudu maksuttomaan tilaisuuteen
Adoptoidun lapsen oikeus vauvawww.mela.fi/tapahtumat
lahjaan päättyy, kun lapsi täyttää
Hilpeässä jouluisessa menossa mm.
viisi vuotta, eikä seuraavan vuoden
Juontoa ja juttuja - Jussi Vatanen
alussa vauvalahjaa enää makseta,
Vitsejä ja vinkkejä – Kummelin työpäivä
vaikka lapsi olisi ollut alle viisi vuotta Porinaa ja purinaa - Pitäiskö olla huolissaan?
Vetelissä kirjoilla.
Menoa ja monoa – Puumiehet show

Oikeus vauvalahjaan päättyy, mikäli
lahjaan oikeutetun kotikunta Vetelistä vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi
vaikka vähäksikin aikaa. Oikeutta
VETELIN KUNNAN VAUVALAHJA
vauvalahjaan ei saa takaisin, vaikka
tuli voimaan 1.1.2022. Vauvalahja on lahjaan oikeutettu palaisi ennen viisi
voimassa toistaiseksi, ellei Vetelin
vuotta täytettyään takaisin Vetelin
kunnanvaltuusto toisin päätä. Vauva- kuntaan kirjoille.
lahja koskee vuoden 2022 aikana ja Haku on avoinna 2.1.-31.3.2023
sen jälkeen syntyneitä vauvoja (myös osoitteessa https://veteli.fi/loadoptiotapauksissa).
makkeet/vauvalahja
Veteliläiselle perheelle tai lapsen
syntymävuonna Veteliin muuttaneelle perheelle syntynyt (tai adoptoitu)
vauva saa oikeuden vauvalahjaan,
joka on 1000€ vuodessa viiden
vuoden ajan eli kokonaisuudessaan
5000€.
Vauvalahja maksetaan vauvan/lapsen tilille lahjana. Kunta edellyttää,
että vanhemmat avaavat tilin lapsen
nimiin, johon vanhemmilla on tilin
käyttöoikeus. Lahjan saaja ja vanhemmat vastaavat mahdollisesta verosta ja ilmoittamisesta verottajalle.
Lahjan antajalla eli Vetelin kunnalla
ei ole ehtoja lahjan käytölle.
Vauvalahja maksetaan hakemuksesta
vuoden viimeisen päivän kotikunnan
mukaan ja vauvalahjaan on oikeutettu, mikäli perheen ja lapsen kotikunta on tuona tarkastelupäivänä Veteli.
Vuodelta 2022 vauvalahja maksetaan vuoden 2023 alussa, kun on
saatu varmennus perheen ja lapsen
kotikunnasta 2022 vuoden viimeisen
päivän osalta. Tätä samaa periaatetta
noudatetaan jokaisena vuonna maksettavan vauvalahjan osalta.
Vauvalahja tulee hakea ensimmäisen
kerran hakulomakkeella syntymävuotta seuraavan tammi-maaliskuun
aikana ja kaikkina seuraavina vuosina

HYÖDYNNÄ TUOREITA TALLENTEITA!
Maankäytön ajankohtaiset aiheet –webinaarissa 5.10.2022 asiaa mm. tuulivoimarakentamista, sähkölinjoista ja näihin
liittyvistä sopimuksista https://youtu.be/
r41mw7X4U30
Maatilojen syysinfossa 10.10.2022 asiaa
mm. tukioikeuksia syksyllä 2022, vuokrasopimuksista ja raivioista https://youtu.
be/QdyZ7qiv570
Rehukustannusten hallinta lampaiden
ruokinnassa -tallenne 2.11.2022 on
hyödyllinen kaikille, joilla on lampaita!
https://youtu.be/aV2DUjvfukc

TULEVASTA OHJELMAKAUDESTA
Täysin uutta uudella ohjelmakaudella on,
että kaikki päätukihakemuksella ilmoitetut peltolohkot valvotaan satelliittikuKASEKA
vien avulla. Se pitää sisällään lohkojen
TIEDOTTAA
seurantaa tarvittaessa paikkaan sidotwww.kaseka.fi
tujen valokuvien lähettämistä lisätietopyyntöjen kautta, mikäli lohkon tiedot
KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
hakemuksella eivät vastaa satelliittikuvien tietoja. Viljelijöillä on laajat mahdolliKOTIELÄINTILOJEN AJANKOHTAISIN- suudet muokata tukihakemuksen tietoja
FO
pitkälle hakuajan päättymisen jälkeen.
ma 12.12.2022 klo 12.00 - 15.15 webi- Pinta-alojen monitorointi vähentää myös
naarina. Aiheina uusi eläinten hyvinvoin- merkittävästi paikalla tehtävien tarkastilaki, tuotantosidonnaiset eläintuet ja tusten määrää. Monet tuet säilyvät eneläinten hyvinvointikorvaus.
nallaan, mutta myös moni muutoksia on
Asiantuntijat: MTK, MTK K-P, Tyrnävän
tulossa. Asiasta tulee enemmän tietoa,
yta, ProAgria K-P
kunhan ohjelma valmistuu lopulliseen
Ilmoittautumiset https://link.webromuotoonsa.
polsurveys.com/S/757F62A4D55B662C Tarkempaa tietoa https://uutiskirje.ruotai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 kavirasto.fi/archive/show/5228183
625
Vuodesta 2023 lähtien uudisraivatut alat
PELTOVILJELYN AJANKOHTAISINFO tulee olla pysyvästi nurmipeitteisiä ja
pe 16.12.2022 klo 10.00 - 12.15 webinaa- niitä koskee muokkauskielto. Vaatimus
rina
koskee alaa, joka on joko raivattu maataMiltä peltokasvien markkinat näyttävät? lousmaaksi tai ollut aiemmin turvetuoMitä uusi ohjelmakausi tuo tullessaan tannossa. Ehto ei kuitenkaan koske alaa,
C-alueelle peltoviljelyn näkökulmasta? joka on ollut viljelykelpoinen viimeistään
Asiantuntijat: MTK-Pohjois-Savo, MTK
31.12.2022. Raivattu ala kannattaa siis
Ilmoittautumiset https://www.lyyti.in/ mahdollisuuksien mukaan kunnostaa
peltoviljelynajankohtaispaiva2022
31.12.2022 mennessä viljelykelpoiseksi
tai p. 044 7250 625
(peruskunnostus tehty, markkinakelpoiMAATALOUSYRITTÄJIEN ETÄPIKKUJOULUT Mela järjestää maatalousyrittäjille etäpikkujoulut ke 14.12.2022 klo

sen sadon tuottaminen mahdollista). Uudesta alasta kannattaa tässä tapauksessa
myös ottaa valokuva 31.12. mennessä,

jotta tarvittaessa alan tukikelpoisuudesta on olemassa näyttöä.
Viljelijäkoulutuksia on tulossa. Todennäköisesti ensimmäiset koulutukset
pidetään vuodenvaihteen jälkeen, sillä
uudesta ohjelmakaudesta ei ole vielä
kaikki tieto selvillä. Lakipakettia käsitellään tällä hetkellä eduskunnassa.
Puh. 050-5790 171, 050-5790 172

Sähköposti: veteli.kunnankirjasto@
veteli.fi
SIVISTYS, NUORISO
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
JA VAPAA-AIKA
Eepos-verkkokirjasto: https://eepos.
finna.fi FB: http://www.facebook.
com/VetelinKunnankirjasto/
Instagram: https://www.instagram.
com/vetelinkirjasto/
AUKIOLOAJAT 31.5.2023 asti: ma-to
13-19, pe 12-16
sekä kerran kuussa sunnuntaisin klo
12-15 seuraavasti: 4.12., 15.1., 12.2.,
26.3., 16.4. ja 7.5.
LIIKUNTAKESKUS SULJETTUNA
Poikkeuksia aukioloajoissa:
22.12.2022-1.1.2023. Jumpat jatkuvat
- ma 5.12. suljetaan klo 16.00, itsenäiviikolla 2 ja sunnuntai uinnit alkavat
syyspäivänä ti 6.12. suljettu
15.1.
- joulunaika pe 23.12.-1.1. suljettu
- 5.1. suljetaan klo 16.00, loppiaisena
JOULUNAJAN AUKIOLOJAT:
6.1. suljettu
Joulukuun aukioloajat 1.12.21.12.2022
NÄYTTELYT: Lasten jouluisia piirusMa 6.30-8.30, 16-19.30
tuksia esillä joulukuun ajan. LämpiTi 16-20
mästi tervetuloa katsomaan!
Ke 6.30-8.30, 16-20
To 16-19.30
KIRJASTON JOULUKALENTERI: JouPe-La suljettu
lukuussa pienimmät asiakkaat voivat
Su 10-13
kokea iloisen yllätyksen kirjastossa
käydessään! Jokaisena aatonaattoa
JOULUISET KYNTTILÄUINNIT
edeltävänä joulukuun aukiolopäivä13.12. klo 18-20 ja 21.12.
nä pääsee nimittäin sattumanvaraiaamu-uinnilla
sesti valittu pieni asiakas avaamaan
päivän luukun kirjaston kirjajouluLIIKUNTAKAUDEN PÄÄTÖSTILAIkalenterista. Luukusta ilmestyy pieni
SUUS 4.12.2022 klo 18 Liikuntakestarinakirjanen, jonka saa omakseen
kuksella. Alkaen kahvituksella klo
kotona luettavaksi. Tervetuloa käy17.30. Tilaisuudessa vuoden 2022 aimään kirjastossa!
kana urheilukisoissa menestyneiden,
sekä toiminnassa ansioituneiden
LEFFAPASSI: Hintojen kallistuessa
veteliläisten palkitseminen. Paikalla
Elokuvapalvelu J. Suomalainen yhesiintymässä myös vetelin nuoria
teistyössä kirjastojen kanssa haluaa
showtanssijoita. Lämpimästi tervetumuistutella ihmisten mieliin kirjasloa mukaan juhlaan!
toissa olevat erinomaiset ja täysin
ilmaiset elokuvien valikoimat. Siksipä
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Vetelin kirjastossakin otamme käyt5.12.2022. Tervetuloa itsenäisyyspäitöön Leffapassin! Kun lainaat elokuvän juhlaan klo 11.30 Vetelin liikuntavia, pyydä kirjaston henkilökunnalta
keskukseen.Järjestää Vetelin kunta,
Leffapassi. Saat leiman jokaisesta laiVetelin evankelisluterilainen srk
nauskerrasta. Vinkki: muista hyödynja Vetelin koulujen juhlatiimi.

tää myös muiden kirjastojen elokuvavalikoimaa varaamalla haluamasi
elokuva Eepos-kirjastoista! Kerättyäsi
20 leimaa passiisi, saat kirjastostasi
lahjaksi kolme elokuvaa. Jos täytät
yhteystietosi (löytyy passin takaosasta), niin osallistut valtakunnalliseen
arvontaan. Kerran vuodessa arvotaan
Elokuvapalvelu J. Suomalaisen Leffapassin käyttöön ottaneiden kirjastojen kesken voittajakirjastot, jotka
sitten voivat arpoa palkinnon passin
palauttaneiden kesken. Palkintoina
mm. elokuva-aiheisia tuotteita.
MUUTOKSIA KIRJASTOMAKSUIHIN: Eepos-kirjastojen maksuihin
tulee 1.1.2023 alkaen seuraavat
muutokset:
lasten ja nuorten aineistosta ei enää
peritä myöhästymismaksua. Aiemmin maksu perittiin DVD-, Blu-ray
-levyistä ja konsolipeleistä.
Aikuisten aineiston myöhästymismaksu on 20snt/laina per vuorokausi, aiemmin 10 snt.
Kotimaan kaukolainojen hinta nousee 7 euroon, aiemmin 5 euroa.
Lainauskieltoraja nousee 7 euroon,
aiemmin lainauskielto on tullut, jos
asiakkaalla on 5 euroa maksamattomia maksuja.
LEHTISALIN LEHTIVALOKOIMA
LAAJENEE: Nyt voit lukea lehtisalissa
printtilehtien lisäksi myös e-lehtiä
mukavasti isolta näytöltä. Löydät
e-Press-palvelusta yli 230 kotimaista
sanomalehteä ja eMagz-palvelusta
40 aikakauslehteä.
KAIKKI POISTOKIRJAT MAKSUTTA LOPPUVUODEN AJAN!
JOULUKIRJAT JA -LEHDET OVAT JO
ESILLÄ, PAIKALLA MYÖS PALJON
SYKSYN UUTUUKSIA – TERVETULOA LAINAAMAAN!
NUORISOTILATOIMINTAA
Vapaa-aikatoimi järjestää nuorisotilatoimintaa yläasteikäisistä- 2. asteen
opiskelijoille nyt toistaiseksi Mäntyristillä keskiviikkoisin klo 18-21.
Lisätietoja, vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnunen

Alkuvuodesta 2023 alkavia lyhytkursseja, joilla on vielä tilaa:
HALSUA

PERHO

LUOVAA KIRJANSIDONTAA (110410) 10.1. – 21.2.

KÄSITYÖPAJA (110425) 17.1. – 4.4 ti klo 11.00 –

ti klo 18.00 – 20.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Eeva-Riitta
Forsberg, 20 €

SPR ENSIAPUKURSSI EA1 (830203) la – su 28. –

29.1. ti klo 9.00 – 16.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Kirsi
Korkeakangas, 55 €

PUUTARHAPALSTAN HOITO (710306) ke 22.2. klo

17.30 – 20.30, Halsuan yhtenäiskoulu, Marko Ahola,
10 €

TARINATEATTERI (110202) 1.3. – 19.4. ke klo 18.00

14.00, Kivikankaan kylätalo, Kaisu Kuusjärvi, 35 €

HOPEA- JA METALLILANKAKORUT (110426) 8.3. –
26.4 ke klo 13.00 – 15.15, Kivikankaan kylätalo, Leena
Kivijärvi, 20 €

TRIKOO-OMPELUVIIKONLOPPU (110457) la – su
25. – 26.3. to klo 10.00 – 15.00. Perhon kirkonkylän
koulu, Tarja Perälä, 15 €

KASVIHUONEVILJELYN ALKEET KOTIPUUTARHURILLE (710308) ma 24.4. klo 17.30 – 19.45, Kirkonky-

– 20.15, Halsuan yhtenäiskoulu, Katja Hakala, 20 €

län koulu, Marko Ahola, 10 €

KAUSTINEN

VETELI

KOHTI KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA
(910002) 12.1. – 16.2. to klo 17.00 -19.00, Hotelli

LÖYDÄ VAPAAN LIIKKEEN ILO (830132) 11.1. –
8.2. ke klo 17.00 – 18.00, Tunkkarin koulu, Anette
Hietalahti, 15 €. UUSI KURSSI!

KANTELE ALKEISKURSSI (110126) 28.1. – 18.2. la

POWTOON – ANIMOITUJA ESITYKSIÄ KOTIKONSTEIN (340107) ma 16.1. klo 18.00 – 20.30, Vetelin

Kaustinen, Anette Hietalahti, 25 €

klo 10.00 – 13.30, Senni Heiskanen, 20 €

FARKUISTA TEHTYÄ (110452) 31.1. - 21.2. ti klo

18.00 -20.15. Mäntymaja, Köyhäjoki, Tiina Kivelä, 15 €

PAJUNPUNONTAA ALOITTELIJOILLE (110424) 2.2.
- 30.3. to klo 11.00 – 14.00. Mäntymaja, Köyhäjoki,
Kaisu Kuusjärvi, 25 €
SPR ENSIAPUKURSSI EA1 (830204) la – su 11. –
12.2. klo 9.00 – 16.15, Kaustisen keskuskoulu, Kirsi
Korkeakangas, 55 €

YSTÄVYYDEN KUKKAKIMPPU (710305) ke 15.2.

klo 17.30 – 20.00, Kaustisen keskuskoulu, Marko Ahola, 10 €

KOTIVIDEOIDEN KEVYT EDITOINTI (340106) ma

20.2. klo 18.00 – 20.30, Kaustisen keskuskoulu, Riina
Varila, 10 €

keskuskoulu, Riina Varila, 10 €

TIFFANYLASITYÖT (110427) 7.3. – 25.4 ti klo 17.00
– 19.15, Taidekartano, Leena Kivijärvi, 20 €
PERENNAPENKIN SUUNNITTELU JA HOITO
(710307) la 11.3. klo 10 -13.45, Vetelin keskuskoulu,
Marko Ahola, 10 €

METSÄJOOGA (830114) 1.4. – 13.5. la klo 13.00 –
14.00, kokoontuminen Pärinäpirtin pihalla, Anette
Hietalahti, 15 €

RETKIEVÄIDEN VALMISTAMINEN (910007) la

29.4. klo 10.00 – 15.00. Pulkkisen - Haukilahden nuorisoseurantalo, Helena Oravasaari, 10 €

KASVIVÄRJÄYS (110416) ti – to 4. – 6.7. ke klo 10.00
– 16.00, Taidekartano, Eeva-Riitta Forsberg, 30 €

RETKEILYTAIDOT HALTUUN (010009) 26.4. – 21.5.
ks. tarkemmat aikataulut ohjelmasta / netistä, Jahtila,
Timmerpakantie 17, Rauno Karhukorpi, 40 €

Kursseille on ilmoittauduttava viimeistään 7 vrk ennen kurssin alkamista. Monilla syksyllä alkaneilla kursseillakin on tilaa. Kysy vapaita paikkoja! Ilmoittautumiset joko netin kautta:
https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso tai puhelimitse 050-5790 151 / 050-5790 163.
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.

Hyvää joulua ja uutta vuotta 2023!

MAHDOLLISTEN SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUS VETELIN VEDEN
VERKOSTON ALUEELLA.
Vetelin Vesi Oy:n vedenottamot
on varustettu varavoimalla. Mahdollisten sähkökatkosten aikana
puhdasta vettä tulee normaalisti.
Viemäriä ei suositella käytettäväksi sähkökatkon aikana, mikäli
kiinteistö on liitetty kunnalliseen
viemäriverkostoon. Jätevedenpumppaamoja ei ole varustettu
varavoimalla.

haastavampina aikoina.
• Oletko vasta muuttanut Suomeen
ja haluat löytää työpaikan?
• Yrittäjä, puuttuuko yrityksestänne
osaamista? Rekry- tai oppisopimuskoulutuksella saadaan helposti, edullisesti ja nopeasti juuri sitä osaamista,
mitä yrityksessäsi tarvitaan nyt tai
vastataksesi tulevaisuuden haasteisiin. Voit pyytää meidät myös yrityskäynnille ja suunnitellaan yhdessä
yrityksesi kannalta parhaat ratkaisut!
Ota yhteyttä, niin katsotaan sopivin
tapa saada osaaminen ajan tasalle tai
tule tapaamaan meitä Vetelin kirjastoon tiistaina 29.11. klo 13-15, jossa
paikalla myös Kaustisen seutukunnan työllisyyspalveluista työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen sekä
työelämäohjaaja Johanna Hautala.
Tervetuloa!

Katri Puumala, p. 040 807 3666 tai
Anu Pajala, p. 040 807 3687, s-posti:
OPSOREKRY -HANKE on kiertäetunimi.sukunimi@kpedu.fi
mässä työllisyyden kuntakokeilun
työntekijöiden kanssa hankealueem- Lisätietoa hankkeesta:
me kuntia kuluvan syksyn aikana. Ve- https://www.kpedu.fi/opsorekry
teliin olemme tulossa tiistaina 29.11.
Kohtaamme hankkeen kohderyhmää
eli työttömiä tai työttömyysuhan
VETELIN JOULU 2022-LEHTI
alaisia työnhakijoita, alan vaihtajia
ILMESTYI
tai ilman koulutusta olevia sekä
Vetelin Lions Clubin julkaisema Vetetyövoimaa tarvitsevia yrittäjiä Vetelin lin Joulu-lehti ilmestyi marraskuussa.
kirjastolla klo 13-15 välillä. Alla infoa, Kotiseutulehti Vetelin Joulu kokoaa
joka on tänään julkaistu Facebookis- yhteen Vetelin tunnelmia vuoden
sa Puskaratio Veteli -ryhmässä. Mikäli varrelta tapahtumien, yhdistysten
teillä on jotain foorumeita, tiedotkuulumisten, paikallisten tarinoiteita tai muita kanavia, joilla voitte
den, henkilökuvien ja runojen sekä
informoida asiasta, niin olisimme kii- historiallisten juttujen muodossa.
tollisia kaikesta tiedottamisesta, jolla Lehdestä voi lukea esimerkiksi vetekohderyhmämme löytäisi paikalle
liläisen pesäpallon menestyksestä
tai saisi lisätietoa hankkeesta, joka
sekä Perhonjokilaakson retkeilijöiden
tarjoaa apua työllistymiseen liittyen. toiminnasta sekä reportaasin Kylä
Tietoja voi vapaasti muokata.
ilman naisia tv-sarjan tekemisestä.
Oletko työtön tai työttömyysuhan
alainen, vailla tutkintoa tai koulutusta, maahanmuuttaja tai etsit yrityksellesi työntekijää?
• Jos etsit työtä tai nopeaa tapaa työllistyä, autamme löytämään sinulle
sopivan alan ja työllistymisvaihtoehdon.
• Työskenteletkö nykyisessä työssäsi
ilman alan tutkintoa tai koulutusta
tai haluat kokonaan uudelle alalle? Hanki pätevyys työn ohessa ja
vahvista paikkasi työelämässä myös

Oman panoksensa lehden tekoon
ovat antaneet myös Ylipään koulun
oppilaat.
Lehti on koottu vapaaehtoisvoimin ja sen tekemistä ovat tukeneet
paikalliset yritykset ilmoituksilla.
Lehteä jaetaan marraskuun aikana
veteliläisiin kotitalouksiin. Lehteä
tulee myyntiin myös muutamaan
paikalliseen liikkeeseen. Lehdestä
saatu tuotto käytetään paikalliseen
hyväntekeväisyyteen, lehden välissä
on maksulappu jolla voi osallistua
hyväntekeväisyystyön tukemiseen.

Vetelin Kruusauspelimannit ” HYVÄN
MIELEN KONSERTTI” su 27.11. klo
13.00 Pulkkisen-Haukilahden nuorisoseuralla, os. Haukilahdentie 144.
Kahvitarjoilu! Vapaaehtoinen pääsymaksu! Tervetuloa!
Järj. Pulkkisen-Haukilahden nuorisoseura ja Vetelin kunta.
Mielenterveysviikon ohjelma.

Ethän jää yksin
LAADUKKAAT HOIVA- JA KOTIPALVELUT
SINULLE JA LÄHEISELLESI
Kattavien ja yhdessä suunniteltujen hoiva- ja
kotipalveluiden avulla haluamme mahdollistaa
jokaiselle kotona asuvalle turvallisen ja laadukkaan elämän oman kodin rauhassa.

HOIVAPALVELU
Voinnin seuranta
Ravitsemus
Hygienia & pukeminen

Suihkutus, saunotus
Lääkehoidossa
tukeminen

KOTIPALVELU
Kodinhoito
Pyykkihuolto
Ruoanlaitto
Kauppa-asiat

Virkistyskäynnit
Asiointiapu
Saattoapu
Ulkoilu

Toiminta-alue
Kaustinen,
Halsua, Veteli
Hintamme ovat
kotitalousvähennyskelpoisia
Hyödynnä
palveluseteliä
Yli 75-vuotiaille
veroetu (alv. 0 %)

Leivoimme yhdessä jo
neljännen kääretortun ja
tämä viimeinen oli paras.
mummi, 75 v.

Simua varten
Hoiva- ja kotipalvelu

040 - 120 7397

viherpeippo@siivoamme.fi
www.viherpeippo.com
Siltatie 8, 69600 KAUSTINEN

MIELENTERVEYSOSAAMISTA LASTEN
JA NUORTEN KOHTAAMISEEN
NMEA-koulutus on tarkoitettu 7-18-vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai
vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus
soveltuu esimerkiksi vanhemmille, opettajille, oppilashuoltoryhmän jäsenille,
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille sekä harrastustoiminnan ohjaajille.

OHJAAJAKOULUTUSTA
kiusaaminen ja univaikeudet sekä pereh- Mikäli sinulla on käytynä MTEA2 tai
NMEA (nuoren mielen ensiapu)
dytään lasten ja nuorten tavallisimpiin
voit osallistua ilmaisiin ohjaajakoulumielenterveyden häiriöihin ja ongeltuksiin, jonka jälkeen voit kouluttaa
miin. Koulutuksessa pohditaan tapoja,
joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä
uusia Mielenterveyden ensiapu
voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä osaajia alueelle.
ongelmia.
Meidän Mielessä- hanke järjestää
yhteistyössä Mieli ry:n kanssa ohjaaAika: 7. ja 8.12.2022 (2 eri koulutusryhjakoulutuksia
mää)
seuraavasti:
Koulutuksen yhteinen lähipäivä pidetään
• MTEA2-ohjaajakoulutus;
7. ja 8.12.2022 klo 9-16, jonka jälkeen
6.-8.3.2022
koulutus jatkuu itsenäisenä opiskelu• NMEA-ohjaajakoulutus;
na Moodle-oppimisalustalla verkossa
29.-31.3.2022
20.1.2023 saakka.
Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu,
Ilmoittautumiset ohjaajakoulutuksiin
Talonpojankatu 2, Kokkola
30.12. mennessä: tarja.viitala@soite.fi

Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia,
parantaa niiden varhaista tunnistamista,
vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa
puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän
vanhempiensa tai huoltajien kanssa sekä
Laajuus: 14 oppituntia, 1 lähipäivä (7 t) ja
tarjota tukea ja apua.
verkkokurssi (4 viikon aikana 7 t)
Ohjaaja: Hanna-Mari Pesonen, hanNMEA-koulutuksessa tutustutaan ilmiöina-mari.pesonen@centria.fi
hin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat
lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin
Ilmoittautuminen: 30.11. mennessä sähkuten netin käyttö, pelaaminen, kouluköpostitse tarja.viitala@soite.fi

suomeksi 24h

OMAISOIVAN JOULURUOKAILU
Toivotamme rauhallista joulun odotusta
kaikille omaishoitajille, läheisille ja yhteistyökumppaneille!
Tervetuloa mukaan
Joulurauhaa tilaisuuteen - OmaisOivan
jouluruokailu 10.12. klo 15.00 alkaen, Hotelli
Kampeli, Lehtisaarentie 28, Veteli.
Tilaisuudessa pienimuotoista ohjelmaa,
jouluruokailu (buffet) ja rauhallista oloa.
Tilaisuuden omavastuu 10€, jolla katamme
ruokailun kuluja.
Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen Leenalle
1.12. mennessä p. 040 765 3327 tai leena@
kpoh.fi

eSENIORIT – DIGITUKI IKÄÄNTYNEILLE
Soite järjestää yhteistyössä Vetelin kunnan
ja eläkejärjestön kanssa eSeniorit-toimintaa,
jossa vertaisohjaajat tarjoavat digitukea
ikääntyneille älypuhelinten, sähköpostin,
erilaisten some-kanavien sekä Soiten, VR:n,
tapahtumajärjestäjien ym. sähköisten palveluiden käytössä.
Vetelissä voit saada digitukea kuukauden
toisena tiistaina. Ensimmäinen neuvontakerta ti 10.1.2023 klo 13-15 Kunnanvirastolla (Kivihyypäntie 1) Johtokeskuksessa.
Opastusta voit tiedustella myös puhelimitse
arkisin 0505790100/ Susanna Hotakainen,
0504909476/Sari Torppa, 0405129161/Maija
Hämäläinen.
Vuoden ensimmäinen PÄIVÄKAHVITILAISUUS seurakuntatalolla ke 18.1. klo 12.30
- 14.00. Hyvinvointialueen ajankohtaisia
kuulumisia kertovat Hanna Saarinen, Minna
Mäkitalo-Rauma ja Sari Kallinen. Tervetuloa!
YSTÄVÄPALVELUTOIMINTAA käynnistetään helmikuussa 6.2. SPR:n, seurakunnan,
Marttojen, OmaisOivan ja eläkeyhdistyksen
toimesta. Ensimmäinen aihe on Ystävänä
palvelutalossa. Tavataan OmaisOivan tiloissa
klo 12-15. Koulutuksen jälkeen käydään
Harjukotiin tutustumassa. Tervetuloa ystäväksi!
Eläkeyhdistyksen SIRKUSKOULU alkaa ma
23.1. klo 14 Ylipään koululla, Patana. Kokoontuu 5 krt, osallistumismaksu 15€/hlö.
Ohjaaja Sirkuskoulu Kuu /Elina Pulkkinen.
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