VETELIN KUNTATIEDOTE
helmikuu 2016

Veteliin tulee 1.8.2016 lukien 20 uutta syyrialaista asukasta. Haemme ajalle 18.4.2016-31.5.2017
KOTOUTUMISOHJAAJAA
Hakemamme henkilö koordinoi eri viranomaisten ja vapaaehtoisten kotouttamistoimintaa,
huolehtii, että kaikki on kunnossa kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja kotouttamista varten ja ohjaa
heitä alkuun arjen asioissa.
Kelpoisuusehtona on sosionomi AMK tai muu soveltuva koulutus. Eduksi katsotaan kokemus
vastaavista tehtävistä tai muista organisointitehtävistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää englannin
kielen taitoa. Arabian kielen taito katsotaan eduksi. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Hakemus koulutus- ja kokemustietoineen sekä palkkatoivomuksineen 9.3.2016 klo 15 mennessä
vetelin.kunta@veteli.fi tai Vetelin kunnanhallitus, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli. Tehtävää hakevien
voidaan edellyttää osallistuvan soveltuvuustestiin.
Lisätietoja kunnanjohtaja Liisa Veiskola 050 5790101.

Tässä numerossa mm.
• RISTINEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VIREILLE
• POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMAEHDOTUS
• HARMAAKIVEN ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ
• KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET
• YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2016

VETELIN KUNTA vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100,
Kiinteistö-, kaukolämpö-ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112
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KUNNANHALLITUS
KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET
RISTINEVAN TUULIVOIMAPUISTON
OSAYLEISKAAVA VIREILLE
Ristinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelu
saatetaan vireille asettamalla osayleiskaavaa koskeva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.
Suunnittelualue sijoittuu Vetelin kunnan eteläosaan
Leppäniemen ja Haukilahden kylien koillispuolelle.
Osayleiskaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumisja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttöja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Vetelin kunnantalolla
29.2. – 29.3.2016 välisen ajan. Lisätietoja antaa kaavan
laatija Satu Fors, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy,
puh. 050 368 1673, satu.fors@lukkaroinen.fi
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMAEHDOTUS
Tunkkarin, Hirvelänkankaan, Pitkäkankaan, Polsonharjun
ja Sulkaharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (Laki vesienhoidon
ja merenhoidon järjestämisestä 10 f § ) teknisessä
toimistossa 29.2.-29.3.2015.
Lisätietoja antaa
kunnaninsinööri Asko Mikkola puh. 050 579 0180

VETELIN HARMAAKIVEN ASUNTOALUEEN
ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ
Vetelin Harmaakiven asuntoalueen asemakaavan
muutos- ja laajennusehdotus asetetaan uudelleen
nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
29.2. – 29.3.2016 välisen ajan. Muutos koskee edellisen
ehdotuksen lisäksi koko Koulutietä ja asemakaavaalueen Kirkkotanhuaa.
Kaavoituksen osallisilla on oikeus esittää
muistutuksensa kaavaehdotuksista. Mahdolliset
muistutukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään
29.3.2016. Ne osoitetaan Vetelin kunnanhallitukselle,
os. Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli.
Asemakaavaa koskevat kartat ja asiakirjat ovat
nähtävillä Vetelin kunnan teknisellä osastolla
osoitteessa Kivihyypäntie 1 sekä kunnan kotisivuilla os.
www.veteli.fi.
Lisätietoja antaa
kunnaninsinööri Asko Mikkola puh. 050 579 0180 ja

Korjausavustuksia voidaan hakea:
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
korjaustoimenpiteisiin (tulorajat, varallisuus)
- kuntotutkimuksiin
- hissin rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen
Pientalojen harkinnanvaraiset energia-avustukset
- tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä
energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöönottamiseksi, esim.
lämmitystapamuutokset, ulkovaipan lisäeristäminen,
ikkunoiden parantaminen ja uusiminen ym.
Hakuaika päättyy 24.3.2016
Lisätietoja avustuksista antaa Kaustisen ja Vetelin
kuntien osalta kunnaninsinööri
Asko Mikkola, puh. 050 5790180
Lomakkeita ja tietoja saa myös www.ara.fi.

TEKNINEN JA
YMPÄRISTÖ
Tekninen lautakunta ilmoittaa haettavaksi
YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET
VUODELLE 2016
Hakemukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle
viimeistään 31.3.2016 klo 15. Hakemuslomakkeita saa
kunnan teknisestä toimistosta. Hakemuksen liitteenä on
esitettävä selvitys vuoden 2015 avustuksen käytöstä.
Kunnan nyt haettavana oleva kunnossapitoavustus on
tarkoitettu käytettäväksi avustuksen myöntämisvuotta
koskevaan tien kunnossapitotyöhön.
KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2016 /
VUOSIKOKOUKSET
Yksityistielain mukaan vuosikokoukset on pidettävä
kesäkuun loppuun mennessä, ellei tieosakkaat toisin
päätä (Yksityistielaki § 65.)
Yhteisilmoitus julkaistaan maaliskuun kuntatiedotteessa.
Yhteisilmoitusta varten ilmoita 14.3.2016 mennessä
tekniseen toimistoon (Asko Mikkola) kokousajankohta
(pvm ja kelloaika) ja kokouksen pitopaikka.
Asko Mikkola puh. 050 579 0180 asko.mikkola@veteli.fi

MAASEUTUYKSIKKÖ
KASEKA

Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja
asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde
0295 028 500.

2

KASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA –TUTKINNOT Maatilalla
kasvinsuojeluaineita saa levittää vain henkilö, joka on
suorittanut kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaisen
tutkinnon tai jolla on voimassa oleva ajankohtaisten
kasvinsuojeluasioiden koulutus tai vastaava tutkinto. Jos viljelijä
käyttää tai ostaa kasvinsuojeluaineita tai tekee päätöksiä
VIISIVUOTINEN VILJELYSUUNNITELMA
kasvinsuojelutoimista, tulee koulutus/tutkinto olla voimassa.
2.5.2016 MENNESSÄ Ympäristökorvaukseen sitoutuneen
Kasvinsuojelukoulutuksia ja –tutkintoja järjestetään mm.
viljelijän on tehtävä viisivuotinen viljelysuunnitelma.
seuraavilla paikkakunnilla:
Suunnitelma laaditaan sitoumuskaudelle eli vuosille 2015 –
• PROAGRIA:
2019. Suunnitelmassa tulee olla kasvulohkon nimi, numero ja
to 17.3.2016 klo 10-14 Kaustinen, kunnanvirasto
kasvilaji. Suunnitelman ei tarvitse toteutua sellaisenaan.
pe 3.6.2016 klo 10-14 Kannus, kaupungintalo
Suunnitelma tulee palauttaa maataloustoimistoon viimeistään
ilmoittautumiset www.proagria.fi/kp tai
2.5.2016. Myös sähköpostin liitteenä palautettu suunnitelma
kirsi.saarikettu@progria.fi tai p. 043 825 4280 viim. 7 työpäivää
kelpaa. Vipu-palvelun kautta sitä ei voi jättää. Maaseutuvirasto
ennen tapahtuman ajankohtaa. hinta 90 €, sisältyy koulutus,
on julkaissut pohjan, jolla voi tehdä suunnitelman. Pohja voi
tentti ja tarjoilut
olla muukin, kunhan samat asiat selviävät. Maaseutuviraston
• JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTTI:
pohja löytyy www.suomi.fi numerolla 466.
ti 22.3.2016 klo 10-15 Halsua, kunnanvirasto
VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN LISÄTUKI Velkaisille maatiloille
to 31.3.2016 klo 10-15 Toholampi, kunnanvirasto
suunnattu väliaikainen kansallinen lisätuki on haettavana
- ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutusta sähköpostilla
kunnasra 31.3.2016 mennessä lomakkeella 459 ja
virpi.mattila@jamin.fi tai puh. 06 2412 7115. Hinta 60 €, sisältyy
liitelaskelmalla. Lomakkeet ovat pian saatavilla suomi.fi
koulutus, tentti+yksi uusintatentti, todistus ja tarjoilut
sivustolla. Hakemusta ei voi tehdä vipu-palvelussa.Tuki
KOULUTUS ON VAPAAEHTOINEN, MUTTA TUTKINTOTENTTI
voidaan myöntää, jos hakijan maa- ja puutarhatalousPAKOLLINEN. Tentti sisältää 20 kysymystä (oikein/väärin –
tuotantoon 31.12.2014 kohdistuvat vieraan pääoman
väittämiä), joihin on aikaa vastata yksi tunti. Tentti on
(poislukien osto- ja siirtovelat) määrän suhde hakijan
hyväksytysti suoritettu, jos vastauksista vähintään 16 on oikein.
toimintavuosien 2012 – 2014 maa- ja puutarhatalousJos tentti ei tule hyväksytyksi ensimmäisellä yrittämällä, sen voi
tuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja
uusia heti saman tien. Tutkintotentin materiaali on luettavissa
maataloustukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on väh. osoitteessa http://www.tukes.fi/kasvinsuojelu/story.html
1 ja vieraan pääoman määrä on väh. 100.000 €.
MAATALOUSTUKIEN TÄYDENTÄVISTÄ EHDOISTA KOULUTUSTA
Tukea voidaan korottaa, jos hakijan v. 2010 – 2014 tekemien
ke 9.3.2016 Kannus, valtuustosali
maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettäviin
to 10.3.2016 Kaustinen, evankelinen opisto
rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvien hankinta- ja
Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudatperusparannusmenojen yhteenlaskettu määrä vähennettynä
taminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Täydentävien
vastaavan ajanjakson aikana saatujen investointitukien,
ehtojen noudattaminen on tärkeää, koska niissä havaitut
luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärällä on
puutteet aiheuttavat seuraamuksia lähes koko tilan
vähintään 50.000 €.
tukimäärään. Aamupäivän ohjelma klo 10.00 – 12.15 koskee
POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKOHAKEMUKSET
kaikkia tiloja (mm. suojakaistat, pientareet, kesannot, pysyvä
VIIMEISTÄÄN 23.3.2016 Pohjoisen kotieläintuen ennakkoa voi laidun, lannan ja lannoitteiden käyttö). Lounastauon jälkeinen
hakea Vipu-palvelun kautta tai paperisena lomakkeella 139.
ohjelma klo 13.00 – 14.30 koskee kotieläintiloja (mm. eläinten
Hakuaika päättyy 23.3.2016. Ennakkoa voi hakea naudoista
merkitseminen ja rekisteröinti, eläinten hyvinvointi).
(mm. emolehmät, sonnit, teurastetut hiehot), uuhista sekä
Paikalla ovat ELY-keskusten, maaseututoimen, ProAgria Keskisioista (sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki).
Pohjanmaan ja MTK Keski-Pohjanmaan asiantuntijat.
Järjestelyissä on mukana Ajantasalla-hanke. Lounas klo 12.15 –
YMPÄRISTÖKORVAUKSEN KOULUTUSVAATIMUS
13.00 on omakustanteinen. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa
VIIMEISTÄÄN 2.5.2017 Ympäristökorvauksen yksi
ennen tilaisuutta tämän linkin kautta:
tilakohtainen (pakollinen) toimenpide on koulutusvaatimus.
https://www.webropolsurveys.com/S/8ADF19B83B14AEAC.par
Koulutusvaatimuksen voi täyttää suorittamalla tentin Viputai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625 tai
palvelussa vipu.mavi.fi tai osallistumalla yhden päivän
www.kpedu.fi/ajantasalla . Myös maataloustoimistossa otetaan
koulutukseen ympäristö-korvauksesta. Tentin voi suorittaa
ilmoittautumisia vastaan, p. 040 060 1093.
ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä tai tilanhoidosta
vastaava henkilö. Tentin läpäisee vastaamalla oikein vähintään INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
15 kysymykseen (kysymyksiä on yhteensä 25). Yrityskertoja ei Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset
ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
ole rajattu. Tallenna tai tulosta yhteenvetosivu suoritetusta
16.10. – 15.1.,16.1. – 15.3.,16.3. – 15.8.,16.8. – 15.10.
tentistä ja säilytä se muiden ympäristö-korvausasiakirjojen
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa
kanssa. Verkkotentissä kysytään ympäristökorvauksen
osoitteessa www.mavi.fi/hyrra . Älä aloita rakentamisinvestoinsitoumusehtoihin liittyviä asioita. Sitoumusehdot löytyvät
tia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm.
osoitteesta http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/82/pdf
lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen
Sitoumusehdot löytyvät myös tenttilinkin kautta.
kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Ennen päätöstä
Tentin vaihtoehtona olevan koulutuspäivän ajankohdat eivät
tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.
ole vielä tiedossa.

www.kaseka.fi.
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SIVISTYS, NUORISO JA
VAPAA-AIKA
KIRJASTO TIEDOTTAA
Pääkirjasto: puh. 050-5790 171, 050-5790 172
sähköposti: veteli.kunnankirjasto@veteli.fi
Kotisivu: veteli.fi/kirjasto
Verkkokirjasto: http://arena.jarvinet.fi
AUKIOLOAJAT 31.5.2016 ASTI:
Pääkirjasto:
ma–to 13-19
pe 10-16
 Pääsiäisen ajan aukiolot:
o kiirastorstaina 24.3. suljetaan klo 16
o pääsiäisen pyhät 25.-28.3. suljettu


SATUTUNNIT maaliskuussa torstaina 10.3. ja 24.3.
klo 10.00 alkaen. Lämpimästi tervetuloa!



NÄYTTELYT:
o Veteliläinen taidepiirinäyttely esillä
maaliskuun ajan. Näyttelyn kokoaa Olga
Melet-Pajuoja.

 KIRJASTOON 2016 TILATUT LEHDET:
Aikuiskasvatus, Aku Ankka, Anna, Antiiikki & Design,
Askel, Avotakka, Bodytreeni, Burda, Demi, Eeva, Episodi,
Erä, ET-lehti, Helsingin Sanomat, Hevoshullu,
Hiljaisuuden Ystävät, Hyvä Terveys, Ihana, Juoksija,
Järviseudun Sanomat, Kaksplus, Kameralehti, Karvinen,
Keskipohjanmaa, Kirjastolehti, Kodin Kuvalehti, Kotiliesi,
Kotiliesi Käsityö, Kotilääkäri, Kotimaa, Kotipuutarha,
Kunto plus, Lastenmaa, Leivotaan, Le Monde
Diplomatique & Novaja Gazeta, Luontokuva, Maaseudun
Tulevaisuus, Matkailu kotimaassa.fi, Matkaopas, Meidän
Perhe, Meidän Talo, Metsästys ja Kalastus, Mikrobitti,
Mobilisti, Muumi, Ottobre Design Kids, Parnasso, Pelit,
Kodin Pellervo, Maatilan Pellervo, Perhonjokilaakso,
Pets, Sanansaattaja (lahjoitus), Seurakunta (lahjoitus),
Soundi, Suomen Kuvalehti, Suomen Luonto, Suuri
Käsityölehti, Taika, Tee Itse, Tekniikan Maailma, Tieteen
Kuvalehti, Tieteen Kuvalehti Historia, Tractor Power,
Trendi, Tuulilasi, Uusi Tie, V8 Magazine, Viherpiha

LIIKUNTAKESKUS TIEDOTTAA
Viikonloppu-uinnit: su 20.3. klo 12-15, su 24.4. klo 1215. Sunnuntain vesijumppa klo 11.15-12.
(uintimaksu+1,50 €).

Liikuntakeskuksesta vuokrattavissa iso kahvinkeitin
hintaan 30 €. Vuokraukset Kahvila Auringonkukasta
0505790175.
SOLARIUM ma-pe klo 8-20
YLEINEN VESIJUMPPA
ma & to klo 20-20.45 (uintimaksu+1,50€).
Matalan kynnyksen vesijumppa ma klo 12.15-13
SPINNI ti klo 18.45-19.45
KYSY VAPAITA SULKAPALLOVUOROJA KAHVIOSTA!
NUORISOTILAT
Nuorisotilat ovat auki vain yläkouluikäisille ja sitä
vanhemmille, sillä alakouluikäisiä ei ole alkuvuodesta
tiloilla käynyt. Tilat ovat auki seuraavasti:
keskiviikkoisin klo 18.30-20.30 valvojana Kirsi
Myllykangas perjantaisin klo 19-23 (yläkoululaiset ja sitä
vanhemmat) valvojana Kirsi Myllykangas Nuorisotilat
tarjoavat nuorille mahdollisuuden tavata toisiaan, pelata
pelejä (mm. biljardi, pingis, Wii, playstation ym.) ja
kehittää nuorisotoimintaa. Tiloissa on käytettävissä myös
televisio ja tietokoneita. Nuorisotilat sijaitsevat
Harmaakivellä K-maatalouskaupan vieressä.

VETELIN VIRIAT-VIRKISTYSILTAPÄIVÄT SENIOREILLE
Viime syksynä aloitetut senioreiden
virkistysiltapäivät jatkuvat tämän vuoden puolella
kerran kuussa tiistaisin Harjukodilla ja
keskiviikkoisin Kuusikodilla. Ohjelman iltapäiviin
suunnittelevat eri toimijat ympäri kuntaa.
Tilaisuuksiin ovat KAIKKI seniorit tervetulleita niin
palvelutaloista kuin kotona asuvat senioritkin.
Järjestäjien toiveena olisi, että virkistysiltapäiviin
järjestettäisiin kimppakyytejä, joihin pyydettäisiin
naapurikin mukaan.
KEVÄÄN 2016 VIRKISTYSILTAPÄIVÄT KLO 13.30
23.2. Harjukoti Apteekki (mukana Viskureita)
24.2. Kuusikoti Räyringin Martat
22.3. Harjukoti Sley:n Räyringin osaston kuoro
23.3. Kuusikoti Näkovammaisten kerho
19.4. Harjukoti Jyta

UIMAHALLI AVOINNA Hiihtolomaviikolla 29.2.-4.3.2016
ma-to klo 16-20.30
pe aamu-uinti klo 7-9 sekä klo 16-20.30

20.4. Kuusikoti Koulu

Allasosasto suljetaan arki-iltoina klo 20,
pe aamuna klo 8.30

18.5. Kuusikot OmaisOiva

17.5. Harjukoti OmaisOiva
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TALVILOMALLA TAPAHTUU
MA 29.1. HENGENPELASTUSSANKARIKURSSI klo 12.3014 uimahallissa ma, ti ja ke. Hengenpelastussankarikurssi on tarkoitettu 8-13-vuotiaille uimataitoisille
tytöille ja pojille. Uimalasit, uikkarit ja pyyhe.
Keskiviikolle matkaan t-paita ja verkkarit, trikoot tai
vastaavat vaihtovaatteet vaatteissa uinti harjoitusta
varten! Hinta: 15 € Ilmoittautumiset pe 26.2. mennessä
Vetelin uimahalliin 050-5790176.
LIIKUNTAILTAPÄIVÄ klo 14.30-17 Kaustisen
urheilutalolla. Ohjelmassa mm. seinäkiipeilyä,
jousiammuntaa, pelejä, leikkejä ja muuta mukavaa
touhua. Ei ennakkoilmoittautumista.
TI 1.3. HENGENPELASTUSSANKARIKURSSI klo 12.30-14
uimahallissa.
Hengenpelastus-sankarikurssi on tarkoitettu 8-13vuotiaille uimataitoisille tytöille ja pojille. Uimalasit,
uikkarit ja pyyhe.
Keskiviikolle matkaan t-paita ja verkkarit, trikoot tai
vastaavat vaihtovaatteet vaatteissa uinti harjoitusta
varten! Hinta: 15 € Ilmoittautumiset pe 26.2. mennessä
Vetelin uimahalliin 050-5790176.
LIIKUNTAILTAPÄIVÄ klo 14.30-17 Kaustisen
urheilutalolla. Ohjelmassa mm. seinäkiipeilyä,
jousiammuntaa, pelejä, leikkejä ja muuta mukavaa
touhua. Ei ennakkoilmoittautumista.
VESIDISCO klo 20-21.30 ala-asteikäisille! Uimataito
välttämätön!
Hinta 5 € sis. uintilipun + pikkuherkkuja. Mukaan
mahtuu: Musiikkia, hillitöntä menoa ja tietenkin
herkuttelua!
KE 25.2. HENGENPELASTUSSANKARIKURSSI
klo 12.30-14 uimahallissa.
Hengenpelastus-sankarikurssi on tarkoitettu 8-13vuotiaille uimataitoisille tytöille ja pojille. Uimalasit,
uikkarit ja pyyhe.
Keskiviikolle matkaan t-paita ja verkkarit, trikoot tai
vastaavat vaihtovaatteet vaatteissa uinti harjoitusta
varten! Hinta: 15 € Ilmoittautumiset pe 26.2. mennessä
Vetelin uimahalliin 050-5790176.
LIIKUNTAILTAPÄIVÄ klo 14.30-17 Kaustisen
urheilutalolla. Ohjelmassa mm. seinäkiipeilyä,
jousiammuntaa, pelejä, leikkejä ja muuta mukavaa
touhua. Ei ennakkoilmoittautumista.
PIDENNETTY NUOKKA klo 18.30-24 Vetelin
nuorisotiloilla yläkouluikäisille. Valvoja Kirsi Myllykangas.
Mahdollisuus viettää aikaa kavereiden kanssa pelaillen,
pizzaa tehden, katsoen elokuvia ym.

TO 3.3. RETKI DUUDSON –PARKKIIN Seinäjoelle Matkan
hinta: Alle 3 v. 5€, 3-5v. 16 €, yli 6v. 23 € ja huoltaja alle
3v. kanssa 5€. Hinta sisältää kyydityksen ja sisäänpääsyn.
Alle 12-vuotiailla on oltava huoltaja mukana retkellä.
Ilmoittautumiset 25.2. mennessä www.kaustinen.4h.fi
sivulta löytyvään ilmoittautumiskaavakkeeseen.
Peruutusehdot: Mikäli matkaa ei peruta 25.2. mennessä,
perimme peruutusmaksuna 16 €. Kuljetusaikataulu:
Lähtö M-market Passeli klo 9.30. Seinäjoella n. klo 11.
Paluukyyti takaisin lähtee klo 16.
Lisätietoja Satulta p. 0407472347.
PE 4.3. PERHEUINTI klo 10-13 Vetelin uimahallilla.
Perheen alle 15- vuotiaat huoltajan seurassa ilmaiseksi
uimaan. Vietä riemastuttava päivä koko perheen voimin!
HEPPAPÄIVÄ Stall Falisan tallilla Maalahdessa! Lähde
mukaan viettämään unohtumaton päivä hevosten ja
ponien kanssa idyllisellä tallilla! Päivän aikana pääset
hevosten hoidon ja tallin muiden eläinten tutustumisen
lisäksi kokeilemaan poniagilityä ja maastoratsastusta.
Hinta on 30€, sisältäen matkat ja päivän ohjelman (n.4
tuntia) tallilla. Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot
kaustinen@4h.fi.
Lähtö M-market Passelin pihalta klo 8.45. Paikkoja on
rajoitetusti.
YÖNUOKKA pe klo 19- la klo 7 Vetelin nuorisotiloilla
yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Valvojana Kirsi
Myllykangas.
Mahdollisuus viettää aikaa kavereiden kanssa pelaillen,
pizzaa tehden, katsoen elokuvia ym. läpi yön. Ota eväät
mukaan, ja jos haluat nukkua yön aikana, ota mukaan
myös patja, tyyny, peitto ja lakanat.
PERHEIDEN TALVINEN TOIMINTAPÄIVÄ
Pärinäpirtillä sunnuntaina 13.3. klo 14
Tervetuloa!
DONKKIS Big Night TOIMINTAILTA
Vetelin seurakuntatalolla
Ke 16.3. klo 17.30-19.30 eskarit-2lk
To 17.3. klo 17.30-19.30, 3lk-6lk
(sisältää 10-synttärit v.2006 syntyneille)
Ohjelmassa alku- ja loppuhartaus, JIPPII-laulu,
toimintapisteitä ja iltapala.
Järj. Vetelin seurakunta ja kansanlähetys

MIX-ILTA
Pe 11.3.2016 klo 18-20 Vetelin keskuskoulun Muksulassa
vauhdikkaita puuhapisteitä 6-13 vuotiaille.
Hyvää naposteltavaa!! Nyt uutuutena PEHMISKONE!
Järjestää Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta ry
Tapahtuma on ilmainen. Tervetuloa!
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KÄVELYKAMPANJA
Kävelykampanjan aikana kerättiin liikuntasuorituksia
yhteensä 1446 kpl. Eniten suorituksia tuli Puusaaressa
203 kpl , toiseksi eniten Patanassa 202 kpl ja kolmanneksi
eniten Rytiniemessä 155 kpl. Arvonnan päävoiton, 85:n
euron lahjakortin veteliläiseen liikkeeseen sai Teemu
Polso, sekä tavarapalkintoja Annika Nieminen, Riitta
Torppa ja Markku Torppa. Onnea voittajille! Palkinnot voi
noutaa kunnanvirastolta vapaa-aikatoimistosta.
HYVINVOINNIN ILTAPÄIVÄ
Kaustisen evankelisella opistolla, Opistontie 30
torstaina 17.3.2016 klo 16 alkaen
Tapahtuma liittyy valtakunnalliseen lääkehoidon päivään
Ohjelmassa:
Musiikkia: Jani Klemola ja Matti Vähäkainu
Järjestävien paikallisyhdistysten esittelyä
Apteekin puheenvuoro teemalla: Lääkelista kuntoon
Lääkäri Mikko Halkosaaren luento
• Arvontaa
• Kahvitarjoilu
Tilaisuus on maksuton!
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Ilmoittautumiset tarjoilun järjestämiseksi 10.3. mennessä
Maija-Liisa Pulkkiselle puh. 040 765 3327 tai s-postissa
omaisper@kaustinen.fi
Kaustinen, Perho ja Veteli
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KASE YRITYSPALVELU
PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAHAKU ON
AVATTU PALSE.FI PORTAALISSA
Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä
Peruspalveluliikelaitos Jytalla on palveluseteli käytössä
vanhuspalveluiden kotihoidossa, tilapäisessä
kotihoidossa ja Jyta-alueella myös vanhuspalveluiden
tukipalveluissa. Palveluseteli on yksi tapa tarjota
kuntalaisille palveluita kunnan oman tuotannon ja
kunnan ostaman palvelun lisäksi. Palvelusetelillä asiakas
voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palvelua niin, että hän
itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja
mieltymystensä mukaisesti kunnan hyväksymistä
palveluntuottajista. Palvelusetelimallin tavoitteena on
lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa
palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluntuotantoa
sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten
palveluntuottajien yhteistyötä.
Palveluntuottajiksi hyväksytään ne tuottajat, jotka
täyttävät palveluseteliä myöntävän kunnan tai
kuntayhtymän määrittelemät ehdot. palse.fi -portaalissa
voi ilmoittautua palveluntarjoajaksi.
Palvelusetelin käyttöä laajennetaan tässä vaiheessa
seuraaviin palveluihin:
·
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat: fysioterapia,
toimintaterapia, lymfaterapia, puheterapia
·
Terveyspalvelut; jalkahoito (Kokkola)
KOULUTUKSIA
Onko yritykselläsi koulutustarpeita, esim. ensiapu tai
kuljetusalan ammattipätevyyskoulutus? Koulutus Koukku
Ky järjestää perjantai-iltana toukokuun 20. päivä
ammattipätevyyskurssin, mikäli osanottajia on tarpeeksi.
Ota yhteyttä yritysneuvojaan, Sari Torppa p. 044
5612154 tai kouluttaja Merja Saulamaahan,
p. 0400 660 796.
TILAISUUKSIA
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää yhdessä Kpedun ja
Jedun kanssa aamupalatilaisuuden Kaustisen
Kansanlääkintäkeskuksessa torstaina 17.3. klo 8-10.
Maksimoi hyötysi oppisopimuskoulutuksen
mahdollisuuksista ja nauti samalla herkullinen aamupala,
maksutta! Tilaisuudessa saat kuulla mm. yrittäjien
kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta.
Ilmoittautumiset: viim. 14.3.
p. 050 303 4414, saija.saarnisto@yrittajat.fi
UUSIA HANKKEITA
Seutukunta rahoittaa yritystoimintaa tukevia hankkeita.
Parhaillaan on menossa TEKNO2015- hanke. Hankkeen
tavoitteena on auttaa Keski-Pohjanmaan alueen pkyrityksiä huomaamaan tuotekehitykseen, laatuun,
prosesseihin tai teknologiaan liittyvät kehittämis- ja
tehostamistarpeet.

TEKNO 2015 -hankkeen aikana laaditaan
100 pk-yritykselle teknologian kehittämissuunnitelma
veloituksetta. Hankkeessa kartoitetaan teknologiapalvelua tarvitsevat yritykset, kontaktoidaan ne ja
haastattelussa käydään läpi mihin teknologiseen
haasteeseen haetaan ratkaisua. Teknologian
kehittämissuunnitelmassa kartoitetaan uusia tuote- ja
tuotantoteknisiä ratkaisuja ja niiden
hyödyntämismahdollisuuksia eri toimialoille, saattaen
yhteen teknologian tarvitsijat ja palveluiden tarjoajat.
Kpedun hanke Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien
pidentämiseen – EVE! luo edelläkävijyyttä ja eväitä
työurien pidentämiseen ja tukee yritystä
muutostilanteissa. EVE mahdollistaa pitkäkestoisen
kumppanuuden yrityksesi parhaaksi. Kumppanuus on
kokonaisvaltaista ja yhteistyötä laadun, tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Yhteistyö sinetöidään
kirjallisella kumppanuussopimuksella.
EVE-hanke käynnistyi syyskuussa Keski-Pohjanmaalla.
Pilottiyrityksiä haetaan parhaillaan mukaan maaliskuussa
alkaviin koulutuksiin.
Lisätietoa hankkeista yritysneuvojalta.
UUSIA YRITYKSIÄ
Pizzeria Balkan Lehtisaarentie 1, Sevgin Nutfiev
p. 06 8622 060 pizzat, kebabit, grilliruuat
Aukioloajat:
ma suljettu, ti-to 11-22, pe-la 11-24, su 11-22
YRITTÄJÄ/TYÖNANTAJA! Kartoitamme nuorten
toiveesta nuorille suunnattujen kesätyöpaikkojen
tarjontaa kunnassamme. Mikäli teillä on mahdollisuus
ottaa nuoria kesätöihin kesällä 2016, pyytäisimme
ilmoittamaan lyhyesti seuraavat tiedot sähköpostilla
osoitteeseen: timo.parkka@kokkola.fi. Myös mikäli edes
harkitsette kesätyöpaikan tarjoamista, senkin tiedon
otamme mielellään vastaan.
Pyydämme lähettämään em. sähköpostiin seuraavat
tiedot: työnantajan nimi, yhteyshenkilönne asiassa,
kesätyön kesto arviolta, työn ajoitus (esim. ”heinäkuun
puoliväli”), minkälaisesta työstä on kyse, onko jotain
erityisvaatimuksia/toiveita kesätyöntekijälle.
Lisätietoja: timo.parkka@kokkola.fi
Timo Pärkkä
Hankekehittäjä
Ohjaamo -toiminta Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa

KARTANON KERÄILY- JA
KÄSITYÖLÄISMESSUT
19.3. klo 9 – 16
Vetelin Taidekartanossa,
Emäntäkouluntie 30.

Suun terveydenhuolto
• perusmaksu, suuhygienisti
• perusmaksu, hammaslääkäri
• perusmaksu, erikoishammaslääkäri
• hammaskuva
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016
• panoraamaröntgen
• ehkäisevä käyntimaksu
18 vuotta täyttäneiltä
• toimenpide, vaativuus 0-2
• toimenpide, vaativuus 3 ja 4
Terveyskeskuslääkärin vastaanotto
• toimenpide, vaativuus 5-7
• toimenpide, vaativuus 8-10
• käyntimaksu 3 ensimmäisellä kerralta 20,90 €
• toimenpide, 11• tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,10 €
• proteesin pohjaus
• muun henkilökunnan tilapäinen kotikäynti 12,10 €
• proteesin korjaus
• akryyliosa- ja kokoproteesi
• kruunut ja sillat
Käyntimaksu Keski-Pohjanmaan keskussairaalan
• rankaproteesi
perusterveydenhuollon päivystyksessä virka-ajan

JYTA

ulkopuolella 28,70 €
Hoitajan vastaanotto (sairaanhoidollinen käynti)
• käyntimaksu 3 ensimmäisellä kerralta 11,50 €
15 vuotta täyttäneen asiakkaan varaama, käyttämättä ja peruuttamatta jätetty käynti 51,40 €
peruutus on tehtävä 2 vrk ennen
• lääkärin vastaanottoaika
• hoitajan vastaanottoaika
• suun terveydenhuollon vastaanottoaika
Sarjassa tapahtuva hoito (esim. fysioterapia) 11,50 €/krt
(enintään 45 krt / kalenterivuosi)
• jalkahoito (ensimmäinen hoitokerta) 25,00 €

10,30 €
13,30 €
19,40 €
8,50 €
19,10 €
8,50 €
8,50 €
19,10 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €
55,60 €
38,00 €
185,80 €
185,80 €
225,50 €

Maksulliset lääkärintodistukset / lausunnot
51,40 €
• B-todistus (muu kuin hoitoon liittyvä). Hoitoon
liittymättöminä todistuksina ja lausuntoina pidetään
todistuksia ja lausuntoja, joita lausunnon ja
todistuksen pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen
etuuden tms. vastaavan hakemiseksi
• lääkärintodistus C, E ja T
• lääkärintodistus mopokorttia varten, mikäli ei laadita
nuorison terveystodistusta
• salmonellatodistus elintarviketyötä varten
• Hiv-todistus viisumia varten
• vieraskielinen lääkärinlausunto
• kansainvälinen rokotustodistus/keltakuumerokotus
Ajokorttitodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai
säilyttämiseksi 61,80 €

Maksuttomat todistukset/ lausunnot
Erikoislääkärijohtoinen poliklinikkamaksu 41,70 €/käynti
• A-todistus tai lapsen sairauden vuoksi annettu
• esim. gastroskopiat, rasitus-EKG, ultraääni
todistus
tutkimukset ym. erikoislääkärijohtoiset tutkimukset
• hoitoon liittyvät B-todistukset
- sairauslomatodistus (B-todistus, pitkäaikaisesta
Kotisairaalamaksu
sairauslomasta Kela:lle)
• käyntejä 1-3 / vrk 12,10 €/käynti
- B-lausunto joka tarvitaan Kelan erityiskorvauksen
• käyntejä yli 3 / vrk 36,30 €/vrk
hakemiseksi pitkäaikaissairauden lääkehoidon
kustannuksiin
• nuorison terveystodistus
Lyhytaikainen laitoshoito 49,50 €/vrk
• holhoustoimiasioissa annettavat lääkärinlausunnot
• maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €/vrk
(Maistraatti)
•
sosiaaliviranomaisille annettavat todistukset
• päivä- ja yöhoidon maksu
22,80 €/vrk
• todistus Inva-taksin käyttöoikeutta varten
• laitoskuntoutus
17,10 €/vrk
• kuolintodistus hautausta varten
• kutsuntatarkastus
Pitkäaikaista laitoshoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen • RK 1 todistus (raskaudenkeskeytys)
käyttöön on jäätävä 1.1.2016 alkaen vähintään 107 €/kk. • sterilisaatiolomake
• rintamaveteraanikuntoutukseen hakemista varten
(erillinen lomake, todistus on maksuton ja myös
Maksukatto
691 €
käynti on maksuton)
Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perityt maksut
eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.
Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ovat kaikki
lääkärikäynnit, fysikaalinen hoito sekä todistusmaksut
maksuttomia

