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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

Vetelin kunnan kulttuuriavustukset vuodelle 2023 
on haettavissa 31.3. klo 12 mennessä. 

Avustusta voi hakea Vetelissä toteutettavaan kulttuuritapahtumaan tai muuhun kulttuuriin liittyvään 
toimintaan. Avustusta ei myönnetä soitinten, vahvistimien ja orkesterilaitteiden hankintaan tai opiske-
luun. Avustushakemukset tulee toimittaa kirjeellä osoitteeseen Vetelin sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 
1, 69700 Veteli tai sähköpostilla vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnuselle jaakko.kinnunen@veteli.fi Kirje-
kuoressa oltava päällä merkintä: ”Avustushakemus kulttuuri” Hakemuslomake löytyy kunnan nettisivuil-
ta ladattavana/tulostettavana versiona https://veteli.fi/wp-content/uploads/2023/01/Kulttuuriavus-
tus-hakemuslomake.docx. Lisäksi niitä voi hakea kunnantalolta tai liikuntakeskukselta aukioloaikoina. 
Kulttuuritoiminnan avustuksissa priorisoidaan avustusten kohdentaminen mahdollisimman tasapuo-
lisesti kaikkia ikäluokkia huomioiden. Lisätietoja avustuksista saa 050 5790 173 tai jaakko.kinnunen@
veteli.fi    



KUNNANHALLITUS

TEKNINEN TOIMI

Asiakastiedote

Vetelin Vesi Oy siirtyy käyttämään 
etäluettavia vesimittareita vuo-
desta 2023 alkaen. Etäluettavat 
vesimittarit toimivat radiotek-
niikalla ja ne mahdollistavat 
asiakastietojen-, mittaritietojen-, 
raportoinnin- ja laskutuksen etä-
hallinnan. Etäluettavan vesimitta-
rin käyttöönoton jälkeen vesimit-
tarilukemaa ei tarvitse ilmoittaa. 
Vesimittarien huoltovaihdot 
aloitetaan vuoden 2023 aikana. 

Vesimittarit ovat yhtiön omaisuut-
ta, joten mittarista ja sen vaihdos-
ta ei veloiteta asiakasta. 
 
Vesimittarille tuleva putkisto, 
mittariventtiili ja mittarilta lähtevä 
putkisto on kiinteistön omistajan 
omaisuutta ja hänen ylläpito-
vastuullaan. Jos mittarinvaihdon 
yhteydessä kiinteistön vesihuolto-
laitteistossa ilmenee ongelmia, ne 
ovat kiinteistön omistajan kustan-
nuksella korjattava.

Kun mittarinvaihtotyö on ajan-
kohtaista omistamasi kiinteistön 
lähialueella, siitä tiedotetaan 
erikseen postitse. Mittarinvaihdot 
koskevat ainoastaan päävesimit-
tareita, joten vaihtotyöt eivät kos-
ke ns. alamittareita kuten rivitalo-
kiinteistöjen huoneistokohtaisia 
vesimittareita.

Ystävällisin terveisin,
Toimitusjohtaja Aleksi Ala-Korpi 
050 5790 193  aleksi.ala-korpi@
vetelinvesi.fi

Muuttuneet yhteystie-
dot
1.1.2023 Tunkkarin ja Harjukodin  
keittiöt siirtyivät pois Vetelin kun-
nalta Hyvinvointialueelle.
Muita muutoksia toimintaan ei 
tule, mutta yhteystiedot vaihtuvat 
1.1.2023 alkaen.
Kotiateriat/Tunkkarin valmis-
tuskeittiö
Kotiateriapalvelu yhteystiedot 
1.1.2023 alkaen
Palveluesimies 
040 806 5478
Toimistosihteeri  
040 806 5103
Tunkkarin valmistuskeittiö   
040 804 2959
* Toimistosihteeri ottaa uusien 
asiakkaiden tiedot vastaan sekä 
vastaa laskutusta koskeviin kysy-
myksiin.
* Tunkkarin valmistuskeittiölle voi 
soittaa suoraan asiakkaiden kaikki  
muutokset ja peruutukset.
Harjukoti/jakelukeittiö
Keittiö puh. 0408042958 

LÖYTÖELÄIMET
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan 
kunnan on huolehdittava alueel-
laan irrallaan tavattujen ja talteen 
otettujen koirien ja kissojen sekä 
muiden vastaavien pienikokoi-
sten seura- ja harrastuseläinten 
tilapäisen hoidon järjestämisestä. 
Talteen otettua eläintä on säily-
tettävä vähintään 15 päivän ajan, 
minkä jälkeen kunnalla on oikeus 
myydä, muutoin luovuttaa tai 
lopettaa eläin. Kunnalla on oi-
keus periä eläimen omistajalta tai 
haltijalta korvaus eläimen talteen-
otosta, hoidosta ja mahdollisesta 
lopettamisesta aiheutuneista 
kustannuksista.

Vetelin löytöeläimistä sekä tal-
teen otettujen koirien, kissojen ja 
muiden pienikokoisten lemmik-
kien tilapäisestä hoidosta vastaa 
Perhon Löytöeläimet, puh. 040 
185 7242, Niina Rajamäki.

Palvelu on tarkoitettu aidosti 
talteenottoa tarvitseville eläimille, 
ei ulkoileville lemmikeille. Ota kui-
tenkin rohkeasti yhteyttä Perhon 
Löytöeläimiin, mikäli koet löytä-
mäsi eläimen tarvitsevan apua tai 
sen olevan selvästi omistajaltaan 
kadoksissa.

Rekisteröity mikrosiru lemmikillä 
on ensiarvoisen tärkeä eläimen 
kadotessa tai kun se syystä tai 
toisesta talteenotetaan. Löydetty 
lemmikki saadaan palautettua 
mahdollisimman nopeasti takai-
sin omaan kotiin ja omistajalle 
aiheutuneet kulut minimoitua.  

VAUVALAHJAN HAKU AVOINNA 
31.3.2023 saakka. Hakuehdot ja 
lomake osoitteessa
https://veteli.fi/ajankohtaista/vau-
valahja/
Lomake allekirjoitetaan sähköi-
sesti Visma Sign palvelussa. Vau-
valahjan maksupäivä riippuu siitä, 
milloin sähköinen hakemus on 
jätetty. Tammikuussa saapuneet 
hakemukset maksetaan tammi-
kuun lopussa. Helmikuussa saa-
puneet hakemukset maksetaan 
helmikuun lopussa. Maaliskuussa 
tulleet hakemukset maksetaan 
huhtikuun alussa.



Asiointipiste Kaustisel-
la: Neuvontaa Kelan, TE-toi-
miston, Digi- ja väestöviraston 
sekä Veron palveluihin
Asiointipisteessä voit saada yleis-
luontoista neuvontaa ja opastusta 
Kelan, TE-toimiston, Digi– ja väes-
töviraston (entinen maistraatti) 
sekä Veron palveluihin Kaustisen 
kunnan työntekijältä.
Asiakkailla on mahdollisuus saada 
asiointipisteeltä lomakkeita, sekä 
jättää sinne asiakirjoja eteenpäin 
toimitettavaksi. Asiointipisteessä 
on asiakaspääte verkkoasiointia ja 
etäpalveluasiointia varten, joiden 
käytössä tarvittaessa opastetaan 
asiakasta. Asiointia varten kannat-
taa varata mukaan henkilöllisyys-
todistus sekä verkkoasioinnissa 
tarvittavat tunnukset. 

Asiointipiste on avoinna ma–to 
klo 9.00–12.00 osoitteessa Kap-

UUSI YRITYS AVUKSI 
KOTITALOUKSILLE 
Kodinmies Mikki
Kodinaputyöt
- Kiinnitän hyllyt, taulut yms.
- Kasaan uudet huonekalut ja 
korjaan vanhat
- Vaihdan ja kiinnitän lamput, 
kytken pesukoneen
- Myös kodin pienet remontit

Kodin ja kiinteistön ulkotyöt
- Lumityöt ja hiekoitukset yms.
- Leikkaan nurmikot, puhdistan 
rännit, raivaan vesakot
- Pesen, maalaan puutarhakalus-
teet yms.

Palvelut senioreille
- Asioin puolestanne apteekissa, 
kaupassa yms.
- Kaikki mahdolliset kodin apu-
työt

Tutustumis- ja kartoituskäynnit 
veloituksetta
Hinnasto ja lisätiedot
Timo Nikula puh. 0407586666

pelintie 13 (valo-opaste ohjaa 
oikealle sisäänkäynnille). Perjan-
taisin Asiointipiste on suljettuna. 

Pyydämme huomioimaan, että 
TE-toimiston työntekijät ottavat 
vastaan asiakkaita maanantaisin 
ilman ajanvarausta, muulloin pel-
kästään ajanvarauksella. 
Kelan työntekijä on paikalla 
Asiointipisteessä ainoastaan ajan-
varauksella. Ajanvaraus tapahtuu 
Kelan valtakunnan verkosta. Pu-
helinnumerot löytyvät osoitteesta 
www.kela.fi/soita-kelaan.

ELÄINPALKKIOIDEN HAKUOH-
JEET JULKAISTU – HAKU ALKAA 
9.1.2023 
Voit hakea alueellamme seuraavia 
eläinpalkkioita (EU):
•sonnipalkkio, hakuaika 9.1. – 
24.1.2023 
•teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, 
hakuaika 9.1. – 24.1.2023
Kaikkien tilojen, joilla syntyy 
sonneja (vaikka ne menisikin 
välitykseen) tai joilla kasvatetaan 
sonneja, kannattaa hakea tukea!
Eläinten hyvinvointikorvaus, ha-
kuaika 9.1. – 2.2.2023
Eläinmääräilmoitus v. 2022, haku-
aika  9.1. – 2.2.2023

Lisää asiasta  https://uutis-
kirje.ruokavirasto.fi/archive/
show/5285613
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/
maatalous/elaintuet/elainpalkki-
oiden-hakuohjeet/elainpalkkioi-
den-hakuohjeet-2023/
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/
maatalous/elaintuet/elainten-hy-
vinvointikorvaus/elainten-hyvin-

MAASEUTUYKSIKKÖ 
KASEKA
www.kaseka.fi

vointikorvauksen-sitoumusehdot/
ehk-ehdot-sisallys-2023/
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/
maatalous/elaintuet/elainmaarail-
moitus/

TULEVIA KOULUTUKSIA JA WE-
BINAAREJA

CAP27 PÄHKINÄNKUORESSA - 
katsaus uuteen ohjelmakauteen 
webinaari tiistaina 24.1.2023 klo 
10.00-13.15
Ilmoittautumiset:  https://
link.webropolsurveys.com/S/
C913830BFAF7085C   
tai  ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 
7250 625  (viim. ed. päivänä)

VEROWEBINAARIT - maatalous- 
ja metsäverotuksesta
ma 30.1.2023 klo 18.00-21.00 ja ti 
31.1.2023 klo 10.00-14.00. Huom. 
päivä- ja iltatilaisuudet ovat sa-
mansisältöiset.
Asiantuntijoina Timo Sipilä, ve-
rojohtaja, MTK sekä Hannu Vuo-
riniemi, Vuoriniemi Consulting VC 
Oy.
Ilmoittautuminen www.kpedu.fi/
tietolinkki/tapahtumat 

HERNE-HÄRKÄPAPU-webinaari 
ke 1.2.2023 klo 12.30-14.30
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittau-
tumislinkit tilaisuuksiin löytyvät 
Tietolinkin sivuilta sitä mukaa, 
kun ilmoittautumisia avataan: 
www.kpedu.fi/tietolinkki/tapah-
tumat 

Avoin työpaikka 
Projektipäällikkö
Etsimme Vetelin kuntaan projek-
tipäällikköä toteuttamaan Kes-
ki-Pohjanmaan liiton rahoittamaa 
Eura 2014 Taiteen ja kulttuurin 
kumppanuushanketta, jossa ta-
voitteena on uuden yritystoimin-
nan luominen taiteen ja kulttuu-
rin alalla. 
Hakemukset ja lisätietoja https://
www.kuntarekry.fi



SIVISTYS, NUORISO 
JA VAPAA-AIKA

Kuntosalin remontti jatkuu kes-
kiviikkona 18.1. ja kestää arviolta 
pari kuukautta. Remontin alkaes-
sa kuntosalin ylempi kerros sekä 
pukuhuoneet ovat suljettuna 
käytöltä. Alempi eli ns. voiman-
nostopuoli on avoin käyttäjille. 
Ulkovaatteet yms. voi jättää näyt-
tämön eteisessä olevaan aulaan 
treenien ajaksi omalla vastuulla.
Jos salikorttisi on voimassa, mutta 
et aio käyttää kuntosalin alempaa 
kerrosta treenaamiseen, ilmoita 
asiasta liikuntakeskuksen kassal-
le. Kortillesi korvataan remontin 
päättyessä sulun kestänyt aika. 
Korvausaika tulee pyytää itse re-
montin päättymisen jälkeen. Sitä 
ei lisätä automaattisesti.
Remontin etenemisestä ilmoite-
taan tarkemmin kunnan netti-
sivujen ajankohtaisissa asioissa. 
Lisätietoja asiasta vapaa-aikapääl-
likkö Jaakko Kinnuselta 050 5790 
173 tai jaakko.kinnunen@veteli.fi

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 31.5.2023 asti: 
ma-to 13-19 ja pe 12-16 
sekä kerran kuussa sunnuntaisin 
klo 12-15 seuraavasti: 12.2., 26.3., 
16.4. ja 7.5.
MUUTOKSIA KIRJASTOMAKSUI-
HIN: Eepos-kirjastojen maksuihin 
tuli 1.1.2023 alkaen seuraavat 
muutokset:
Lasten ja nuorten aineistosta ei 
enää peritä myöhästymismaksua. 
Aiemmin maksu perittiin DVD-, 
Bluray-levyistä ja konsolipeleistä.
Aikuisten aineiston myöhästymis-
maksu on 20snt/laina per vuoro-
kausi, aiemmin 10snt/laina.
Kotimaan kaukolainojen hinta 
nousi 7 euroon, aiemmin 5 euroa.
Lainauskieltoraja nousi 7 euroon, 
aiemmin lainauskielto on tullut, 
jos asiakkaalla on 5 euroa maksa-
mattomia maksuja.
TULOSSA: Lilli Kiiskisen taide-
näyttely helmikuussa, esillä kirjas-
ton aukioloaikoina. 
SUKELLA KUVIIN! –NÄYTTELY 
maaliskuussa. Sukella kuviin! 
-näyttely on osa Otavan Kuvite-
tut! -hanketta, jonka tarkoitus 
on nostaa kuvakirjat ja kuvitetut 
kirjat niiden ansaitsemaan ar-
vostukseen, ja luoda luontaista 
näkyvyyttä näille värikkäille ja 
monipuolisille taideteoksille. 
Lisäksi tarkoituksena on kasvattaa 

arvostusta sekä tietoisuutta kuvit-
tajien ammattia kohtaan. Otavan 
Kuvitetut! -hankkeen ytimessä on 
tämä pedagoginen julistenäyt-
tely, jonka avulla lasten kanssa 
voidaan käsitellä helpolla ja 
hauskalla tavalla kirjojen kuvituk-
sia ja niiden merkitystä tarinalle.  
Näyttelyn yhteyteen on tulostettu 
omatoimisille näyttelyvierailijoille 
näyttelyyn liittyviä tehtäviä.

KIRJOITUSKUTSU VETELILÄI-
SILLE – TOTEUTA KANSSAMME 
RUNOPOLKU!
Koko Veteli lukee -hankkeen myö-
tä Vetelin kirjasto yhteistyössä 
Vetelin Urheilijoiden kanssa to-
teuttaa kesä-elokuun 2023 ajaksi 
Runopolun Vetelin maastoon. Po-
lun varrelle ripustetaan laminoitu-
ja paperilappuja, jotka sisältävät 
runoja, laulusanoituksia ja muita 
lyhyitä kirjoituksia. Runopolku 
halutaan toteuttaa kuntalaisten 
omista teksteistä, minkä vuoksi 
kutsumme kaikki kiinnostuneet 
tarttumaan kynään tai lähettä-
mään meille jo olemassa olevia 
pöytälaatikoiden aarteita!
Runopolkuun voivat osallistua 
kaiken tasoiset kirjoittajat: vas-
ta-alkajat, harrastelijat ja koke-
neet kirjoittajat. Runopolun avulla 
haluamme kannustaa kuntalaisia 
kirjallisuuden ja luonnossa liikku-
misen pariin sekä kokeilemaan 
kirjoittamista. Voit osallistua 
omalla nimelläsi, nimimerkillä tai 
täysin anonyymisti.
Runopolun tekstien teemana on 
”kesähetki”. Teema on tarkoitettu 
inspiroimaan ja herättämään aja-
tuksia, mutta myös muun aiheisia 
tekstejä hyväksytään!
Osallistu Runopolun toteuttami-
seen näin:
• Kirjoita runo, laulusanoitus tai 

muu lyhyt teksti, jonka teema on 
esim. ”kesähetki”. Huom.! Teeman 
ei tarvitse olla työsi nimi!
• Myös aiemmin tehdyt tekstit 
hyväksytään.
• Voit toimittaa myös useamman 
kuin yhden tekstin.
• Voit jättää runon omalla nimellä-
si, nimimerkillä tai täysin anonyy-
misti.
• Lähetä runosi sähköpostilla 
osoitteeseen veteli.kunnankirjas-
to@veteli.fi tai palauta se paperilla 
kirjastoon. Paperiset tekstit voi 
jättää henkilökunnalle tai pudot-
taa palautusluukusta.
• Toimita tekstisi viimeistään 
15.5.2023.

Tervetuloa lainaamaan!



Tervetuloa toimintaan mukaan ja tuokaa 
uusia ideoita mukananne. Seuratkaa ilmoit-
telua Perhonjokilaaksossa, Facebookissa ja 
kotisivuilla.
ILMOITA Kuntokorttisuoritukset 30.1. men-
nessä Joukolle p. 0400 931 928 ja osallistu 
lahjakortin arvontaan. Uusia kuntokortteja 
liikuntakeskuksessa.
KERHOT KEVÄÄLLÄ 2023
- Tikkauskerho joka toinen maanantai klo 12 
Koivukulmassa. Seuraavat kerrat 23.1. ja 6.2.
- Ystävänä palvelutalossa -koulutus ma 6.2. 
OmaisOivan tiloissa, kahvitarjoilu. Tule ystä-
väksi!
- Karaoke joka toinen keskiviikko. Seuraavan 
kerran 25.1. klo 15 Pulkkisessa.
- Boccia maanantaisin Pulkkisessa klo 10 ja 
torstaisin liikuntakeskuksessa klo 15.
- Paritanssikurssi tiistaisin klo 19 Tunkkarin 
koululla.
- Kuntosali keskiviikkoisin Paulan Syke -salilla 
(ent. emäntäkoulu) klo 9.
- Ikääntyvien vesijumppa perjantaisin klo 
12.20.
- eSeniori – digiopastusta kuukauden toinen 
tiistai klo 13-15. Seuraava kerta 14.2.
- Keilaus Alajärvellä kerran kuussa.

Haluaisitko ansaita hiukan rahaa? Haluai-
sitko saada tekemistä ja iloa arkeesi, silloin 
kun se sinulle itselle sopii.  
Tervetuloa Vankka kokemus käyttöön – elä-
keläisrekry-tapahtumaan Kokkolan kaupun-
gintalolle ke 15.2. klo 13-17. Tapahtuman 
järjestäjinä Eläkkeeltä töihin -hanke, EL:n 
Keski-Pohjanmaan piiri ja Keski-Pohjanmaan 
Yrittäjät. 
Katso ohjelma ja ilmoittaudu 8.2. 2023 men-
nessä tästä linkistä 
https://link.webropolsurveys.com/EP/
D1121BAAC1297185

Ystävänä palvelutalossa -koulutus
Haluatko ryhtyä ystäväksi palvelutaloasukkaalle tai olla 
järjestämässä toimintaa palvelutalossa?
Tervetuloa ystävänä palvelutalossa -koulutukseen!
Aika: ma 6.2. klo 12-15
Paikka: Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry:n tiloissa 
(Kainun Keidas), Koulutie 77, Veteli
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa vapaaeh-
toisia vierailemaan erilaisissa palvelutaloissa, tukiasun-
noissa yms.
Kenelle: Koulutus sopii sekä ystävätoiminnasta kiinnos-
tuneille että ystävätoiminnan peruskurssin käyneille 
vapaaehtoisille.
Koulutuksen sisältö:
-  Palvelutaloystävätoiminnan perusperiaatteet,
toimintamuodot ja tehtävät
- Palvelutaloympäristössä asuvan ihmisen ja hänen
omaisensa kohtaaminen
- Palvelutaloympäristön käytänteet
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautumiset 31.1.2023 mennessä:
hilkka.lehtinen@redcross.fi tai p. 0400442953 tai
https://oma.punainenristi.fi/event/20885
Tervetuloa!
Kouluttaja: Hilkka Lehtinen, aluetyöntekijä, SPR Län-
si-Suomen piiri
Koulutuksen järjestää: SPR Kaustisen osasto, Eläkeliiton 
Vetelin yhdistys, Vetelin seurakunta ja Keski-Pohjan-
maan omaishoitajat ry.
Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella.

Kokkolan Kv:n ja Ha-Ka-Ve:n Tukiyhdistykset sekä
Soiten vammaispalvelut järjestävät: 
Itsemääräämisoikeus eli IMO kehitys-
vammaisen arjessa- infoilta
Tilaisuus on tarkoitettu Soiten alueen Kehitysvammaisil-
le, heidän läheisilleen sekä Kehitysvammaisten kanssa 
työskenteleville torstaina 16.2.2023 klo 17.30-20 aloi-
tuskahvi klo 17. Luennoitsijoina aluekoordinaattori Mari 
Hakola KVTL:sta sekä Soitesta sosiaali- ja potilasasiamies 
Tina Sandström ja palvelujohtaja Sari Valkama. Tervetu-
loa kuulemaan ja keskustelemaan!
Paikkana Keskussairaalan auditorio Mariankatu 16-20, 
67200 Kokkola

Tulossa Ystävänpäivätapahtuma 14.2. 
Vetelissä Koulutiellä. 

Seuraa yrittäjien ilmoittelua!



Vetelissä järjestetään Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus helmikuussa - ilmoittaudu mukaan

Mielenterveyden ensiapu® 2-koulutuksien tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden 
oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeita-
kin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä 
oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden 
ongelmia.
MTEA® 2-koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. 
Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mielen-
terveyden ensiavun askeleita. MTEA2- koulutus järjestetään yhteistyössä Centrian kanssa. MTEA2- koulutus on maksuton.
MTEA® 2-peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA® 2-ohjaajakoulutukseen. Meidän Mielessä- hanke jär-
jestää myös Nuoren mielen ensiapukoulutuksen käyneille ohjaajakoulutuksen keväällä 2023. Ohjaajakoulutukset ovat 
maksuttomia ja järjestetään yhteistyössä Mieli ry:n kanssa.
Aika: 1. ja 8.2.2023 (koulutus on 2-päiväinen)
Paikka: Vetelin kunnantalo, valtuustosali
Ohjaaja: Arja Liisa Ahvenkoski, arja.ahvenkoski@centria.fi
Ilmoittautuminen: 27.1.2023 mennessä sähköpostitse tarja.viitala@soite.fi (Meidän Mielessä- hanke)
Huom! Koulutukseen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hyvinvointia kevääseen 
tapahtuma
Pulkkisen-Haukilahden nuorisoseu-
rantalolla su 5.2. klo 13

Klo 13 luento: Immuunipuolustuk-
sen vahvistaminen / ravintotera-
peutti Virpi Hoffrén Tähtitervey-
destä. Esittelyssä Neolifen puhtaat 
ravintolisät, joita mahdollisuus 
ostaa ja tilata paikan päällä, kortti-
maksu. 

Klo 14.30 Muotinäytös /
Pieni Nurkkapuoti 

Osallistumismaksu 5 €.            
Tervetuloa! 
Järjestää Pulkkisen-Haukilahden 
Nuorisoseura

Vetelin-Pulkkisen
 Nuorisoseurantalolla BINGO 
torstaisin klo 18.30. Tervetuloa!

Mitä ystävälle ystävänpäivä lahjaksi? Mi-
ten olisi yhteinen teatteri hetki? 
Ennakkoliput varattavissa su 19.2. saakka hintaan 18,- kpl (sis. 
väliaikakahvit) 
Varaukset numeroista 040-7780059 / Miia  tai 040-4153676 / 
Sami. Ilmoita tekstiviestillä nimesi ja lippujen määrä 

TEATTERI REVONTULET esittää Heikki Lundin näytelmän 
Harmaat Pantterit- aktiivimalli

Aktiivisten ikäihmisten itsepalveluohjelma iskee myös Käpyhovin 
vanhainkotiin. Mitä siitä seuraa selviää Vetelin Veikkolassa. 

La 15.4. klo 19
Su 16.4. klo 13
Ke 19.4. klo 19
Pe 21.4. klo 19
La 22.4. klo 19

Liput 20€ sis. Väliaikakaffit. Ohjaus Matleena Paananen
Yhteistyössä Vetelin kk nuorisoseura ry

PERHONJOKILAAKSON RETKEILIJÄT RY. 
Perhonjokilaakson Retkeilijät on saavuttanut reippaan 5 vuoden 
iän! Juhlan kunniaksi järjestämme su 19.2. klo 11- 14
ulkoilmatapahtuman yhteistyössä Vetelin Koskenkävijöiden ja 
Vetelin 4H:n kanssa. Tapahtumapaikkana on Vetelin liikuntakes-
kuksen ympäristö (Lehtisaarentie 9), josta löytyy mm. tehtäväpis-
teitä, mäenlaskua, lumikenkäilyä, lumiukkojen tekoja ym!
Tapahtumanjärjestäjät ovat ottaneet huomioon, että koska 
raikas ulkoilma kasvattaa ruokahalua ja nälkäisenä ei ole kiva 
touhuta, on tarjolla sekä hernekeittoa että mahdollisuus tikku-
pullan paistoon.  Tervetuloa viettämään kanssamme mukavaa 
juhlapäivää ulkoilun merkeissä! 



Sanahalauksia
NAISTEN ILTAPÄIVÄ 11.2. KLO 13-16 
LEIRIKESKUS MAJAKALLA (Vetelintie 
191, Halsua)
Hanna Kivisalo – äiti, vaimo, teologi, opet-
taja ja kirjoittaja, joka haluaa halata sa-
noilla. Sekunnit ja tunnit-blogi sai alkunsa 
vuonna 2011. Hän on julkaissut mm. 
kirjat Hyvän jälki ja Jonain päivänä sinä 
ymmärrät. Saamme Hannan vieraaksem-
me naisten iltapäivään lauantaina 11.2. 
Tervetuloa mukaan hoitavaa ilmapiiriin 
Hannan sanahalausten parissa. Musiikissa 
lauluryhmä Eloa. Tapahtuman järjestää 
Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta. Kah-
vitus alkaa klo 12.30.  
 
RUKOUSTAPAHTUMA LA18.2. klo 16 Ru-
koushuoneella, Kustintie 2, Veteli. Järjes-
tää Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta

Ystävänpäivänä 14.2. Wanhalla Holvilla 
kakkubuffet ja Lauluhetki.

TULEVIA TAPAHTUMIA
- su 29.1. klo 10 Riemumessu seurakuntatalolla. Jos haluat 
harjoitella näitä lauluja, niin tervetuloa ke 25.1. klo 17.30 
srk-talolle!
- ke 1.2. klo 18 alkaa Vetelin kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talolla, tervetuloa uudetkin laulajat! 
- su 5.2. klo 10 KYNTTILÄNPÄIVÄN PERHEKIRKKO
Vetelin seurakuntatalolla (Huom! paikka)
Viime vuonna kastettujen nimet luetaan ja 
heidän puolestaan rukoillaan jumalanpalveluksessa.
Perhekirkko kestää n. 45min. ja siellä lauletaanLasten Virsi 
-kirjoista.
- ti 14.2. klo 10-12 SYLIVAUVA-AAMUPÄIVÄ äideille ja vau-
voille Mäntyristillä. Vertaistukea, keskustelua ja tarjoilua. 
Mukana Jaana Niininen
-  su 19.2. klo 10 kyläkirkot jatkuvat srk-talolla Pakka-
lan-Heikkilän-Siponkosken kirkkopyhällä, tule mukaan!

Donkkis- toimintaillat
seurakuntatalolla alakoululaisille

TI 7.2. klo 17.30-19.30   eskarit-2.lk

KE 8.2. klo 17.30-19.30   3.lk-6.lk

Toimintapisteitä, iltapalaa, haastatteluja, 
Saku&Ruut-käsinuket, hiljentymishetki, 
JIPPII-laulu, karkkiarvaus,
iltapala ja mukavaa yhdessäoloa

Järj. Vetelin seurakunta ja kansanlähetys



VETELIN 4H-YHDISTYKSEN 
KERHOT KEVÄT 2023

YLEISKERHO (Äijäpatintie 1) tiis-
taisin klo 17–18. Kerho on suun-
nattu 1–6 luokkalaisille. Kerhossa 
leikitään, kokkaillaan, askarrellaan 
kävijöiden mielenkiinnon mu-
kaan.  
 
LIIKUNTAKERHOT
Tunkkarin koululla maanantaisin 
3–6lk klo 17.00–18.00  
tiistaisin 0-2lk klo 16.30–17.30. 
 
VÄLIPALAKERHO
keskiviikkoisin klo 15.15–16.15 
Keskuskoulun kotitalousluokassa. 
Parittomilla viikoilla 1 luokkalaiset 
ja parillisilla viikoilla 2 luokkalaiset 
alkaen viikosta 5. 
Kerhossa tehdään yhdessä help-
poja välipaloja, joita lapset voivat 
myöhemmin kotonakin tehdä. 
Ilmoittautuminen https://vete-
li.4h.fi/kurssit-ja-kerhot/ -sivulta 
löytyvän linkin kautta 
 
YLEISURHEILUKERHO
keskiviikkoisin klo 17.30–19 Vete-
lin Liikuntakeskus. Yleisurheiluker-
ho on suunnattu 6–10-vuotiaille. 
Kerhossa leikitään ja tutustutaan 
yleisurheilun alkeisiin! Toiminta 
järjestetään yhteistyössä Vetun 
kanssa. 
 
KÄSITYÖILTA
7.3. alkaen tiistaisin klo18–19 yli 
12-vuotiaille nuorille ja aikuisille. 
Parillisilla viikoilla kokoontuminen 
Kaustisella Pelimannintie 4 (Kel-
tainen talo) ja parittomilla viikoilla 
Vetelissä Äijäpatintie 1 (entiset 
nuorisotilat). Rentoa yhdessäoloa 
sekä opastusta ja neuvoja omiin 
käsitöihin. Omat käsityöt mukaan. 

HUOVUTA PIPOHATTU
7.-14.2.2023 ti klo 17.30–20.30
Paikka: Halsuan yhtenäiskoulu
Varaudutaan talven jatkumiseen ja 
huovutetaan hauska ja kevyt pipo-
hattu ohuesta merinovillaesihuo-
vasta. Yksi kaava, mutta yksilöllinen 
toteutus. Materiaali tilataan etukä-
teen, joten valitse ilmoittautumisen 
yhteydessä ensi- ja toissijainen väri-
toiveesi annetuista vaihtoehdoista. 
Kaksi Kokoontumiskertaa. Kurs-
simaksu 10 € + materiaalimaksu 
käytön mukaan. Ilmoittaudu 26.1. 
mennessä https://uusi.opistopal-
velut.fi/perhonjokilaakso/fi tai puh. 
0505790151 / 0505790163

KERAMIIKKAKURSSI 
2.2. - 4.5.2023 to klo 18–20.15 
Räyringin monitoimitalolla. Kurssilla 
valmistetaan käyttö- ja koriste-esi-
neitä savesta. Tutustutaan erilaisiin 
saven käsittelytekniikoihin, pinnan 
koristeluvaihtoehtoihin ja lasituk-
siin. Kurssi soveltuu aloittelijoille 
sekä aiemmin keramiikkaa harrasta-
neille.  Tervetuloa mukaan avoimin 
mielin! Opettajana Ulla Annala. 
Kurssimaksu 30 € + materiaalimak-
su käytön mukaan. Ilmoittaudu 
27.1. mennessä https://uusi.opisto-
palvelut.fi/perhonjokilaakso/fi tai 
puh. 0505790151 / 0505790163

VALOKUVAUKSEN ALKEET -lyhyt-
kurssi 1.-22.2.2023 Vetelin koulukes-
kus, Tietola. Neljä kokoontumista 
keskiviikkoisin klo 17–18.30. Ope-
tellaan käyttämään kameran ma-
nuaalisäätöjä, kokeillaan ja havain-
noidaan perspektiivi-, valaistus- ja 
sommittelumuutoksia. Opettajana 
Mari Ruuska. Kurssimaksu 10 €. 
Oma kamera mukaan. Tervetuloa! 
Ilmoittaudu 27.1. mennessä https://
uusi.opistopalvelut.fi/perhonjo-
kilaakso/fi tai puh. 0505790151 / 
0505790163

 
Vetelin 4H-yhdistyksessä aloitti 
tammikuussa uusi toiminnan-
johtaja Mari Lumikero-Rauma. 
Marin tavoittaa tutusta nume-
rosta 0407472347 ja sähköpos-
tista veteli@4h.fi 
 
Oletko kiinnostunut toimi-
maan lasten ja nuorten paris-
sa? 4H-yhdistyksen hallituksessa 
on paikka juuri sinulle. Ota 
yhteyttä Vetelin 4H-hallituksen 
puheenjohtajaan Pirjo Korkea-
saareen p. 0405802204 

YSTÄVÄNPÄIVÄPAJA 
Tiistaina 7.2. klo 15-18 Peliman-
nintie 4 (keltainen talo). Tarjolla 
välipala. Ilmoittautuminen Kaus-
tisen 4H:n sivujen kautta https://
kaustinen.4h.fi/. Ilmainen jäse-
nille. Hinta ei jäsenille 5€. 


