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KUNNANHALLITUS
VETELI valmistautuu koronarajoitusten hallittuun lieventämiseen
Vetelin kunta valmistautuu koronarajoitusten hallittuun lieventämiseen valtioneuvoston linjausten
mukaisesti. Rajoituksia puretaan
ja lievennetään asteittain huomioiden eri viranomaisten ohjeistus,
joka tarkentuu epidemiatilanteen
mukaan.
Kokoontumisrajoitukset
Kokoontumisrajoitusta lievennetään nykyisestä 10 ihmisestä
enintään 50 ihmiseen 1.6. alkaen
toistaiseksi. Tilanne arvioidaan
uudelleen kesäkuun loppuun
mennessä. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on
kielletty 31. heinäkuuta saakka.
50 hengen kokoontumisrajoitusta
sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisen ja
kolmannen sektorin järjestämissä
tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-,
liikunta- ja urheilutapahtumissa
sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.
Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen osalta turvallisuus
varmistetaan rajaamalla asiakasmääriä, asettamalla turvaetäisyyksiä ja ohjeistamalla hygieniasta.

Valtioneuvoston linjauksen
mukaisesti valtion ja kuntien
kirjastot, harrastustilat ja -paikat
ja muut urheilutilat, nuorisotilat,
kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset avataan 1.6.
alkaen.

ruokailujärjestelyt. Koulu- ja
yksikkökohtaisista käytännön
järjestelyistä tiedotetaan suoraan
huoltajia Wilmassa ja Daisyssa.

Liikuntapaikat
Valtioneuvoston linjauksen
mukaisesti ulkoliikunta- ja harrastuspaikat avattiin 14.5. alkaen kokoontumisrajoitukset
Kirjastot
huomioiden. Liikuntakeskus on
Vetelissä kirjaston palautusluukku suljettu toistaiseksi remontti- ja
on toiminnassa ja kirjasto ottaa
kunnostustöiden vuoksi. Kunvastaan aineistovarauksia. Vara- tosali avataan kesäkuun alussa.
ukset tehdään verkkokirjastossa, Mahdollisista erityisjärjestelyistä
sähköpostilla veteli.kunnankirja aukioloajoista tiedotetaan myöjasto@veteli.fi tai arkipäivisin klo hemmin.
9 – 12 puhelimitse numeroon 050
579 0171. Aineiston uloslainaus
Seurat ja yhdistykset vastaavat
käynnistyi maanantaina 11.5. Kir- kokoontumisrajoitusten noudatjasto avautuu 1.6. ja mahdollisista tamisesta omassa toiminnassaan.
erityisjärjestelyistä sekä aukioloajoista tiedotetaan myöhemmin Kunnan asiakaspalvelupisteet
tässä kuntatiedotteessa.
Vetelin kunnantoimiston asiakaspalvelu jatkuu puhelimitse
ja sähköisissä kanavissa. Vetelin
Koulut ja varhaiskasvatus
kunnantoimiston asiakaspalvePeruskoulut siirtyivät linjauklupiste avataan rajoitetusti kesen mukaisesti lähiopetukseen
säkuun alussa. Kunta suosittelee
torstaina 14.5. Myös varhaiskasedelleen sähköisten palvelujen ja
vatusyksiköissä toiminta jatkuu.
välineiden käyttöä sekä sopimaan
Toiminnassa huomioidaan mm.
toimistoasiointiajat henkilökuntarkennetut hygieniaohjeet ja
nan kanssa etukäteen.

VETELIN KUNTA vetelin.kunta@veteli.fi
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI, Neuvonta 050 5790 100
Vetelin kunnan kiinteistö- ja vesihuoltolaitoksen päivystys puh. 050 5790 112

Liikenneturvallisuussuunnitelma
ja monipuolinen toimintasuunnitelOnko Vetelissä turvallista liikkua
ma, johon kerätään liikennekasvaliikenteessä? Vastaa kyselyyn ja kerro
tuksen ja viestinnän konkreettisia
näkemyksesi
keinoja sekä suunnitellaan tulevien
vuosien toimintaa. Lisäksi työssä
Kaustisella ja Vetelissä edistetään
tarkastellaan liikenneympäristöä. Siiliikkumisen turvallisuutta laatimalla
hen kohdistuvia parantamistarpeita
liikenneturvallisuussuunnitelmat
ja -toimia kootaan tulevien vuosien
molempiin kuntiin. Suunnitelmatyötoimenpideohjelmaan.
hön voi osallistua vastaamalla kaikille
avoimeen liikenneturvallisuuskyseLiikkujien mielipiteet ja kokemuklyyn 31.5.2020 asti. Kyselyssä kartoiset liikenteen turvallisuudesta ovat
tetaan kuntalaisten mielipiteitä sekä
tärkeä osa suunnitelmatyötä. Liikenkokemuksia liikkumisesta ja liikenneneturvallisuuskyselyllä selvitetään
turvallisuudesta.
Kaustisella ja Vetelissä asuvien ja
liikkuvien näkemyksiä liikenneturvalKaustisella ja Vetelissä on käynnistetlisuuden tilasta ja kerätään ajankohty liikenneturvallisuussuunnitelman
taista tietoa paikoista, joissa liikkumipäivitystyö, josta vastaavat yhteisnen koetaan turvattomaksi.
työssä kunnat ja Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus. Valmistuttuaan suunniKyselyyn voi vastata 31.5.2020 asti
telma ohjaa kunnissa tehtävää liikenosoitteessa https://app.maptionnaineturvallisuustyötä tulevina vuosina
re.com/fi/8629/. Kyselyyn vastanneija koskettaa siten kaikkia kuntalaisia.
den ja yhteystietonsa jättäneiden
kesken arvotaan palkintona kolme
Liikenneturvallisuussuunnitelman tapyöräilykypärää.
voitteena on edistää turvallisempaa
ja vastuullisempaa liikkumista moLISÄTIETOJA:
lemmissa kunnissa. Kaustisella ei ole
• Kaustisen kunta, Ilkka Närhi, puh.
viiden vuoden sisällä (2015–2019)
040 769 8668
sattunut
• Vetelin kunta, Tero Uusitalo, puh.
kuolemaan johtaneita onnettomuuk050 5790 180
sia. Vuosittain on kuitenkin tapahtu• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anne
nut keskimäärin 6 loukkaantumiseen
Peltoniemi, puh. 0295 027 744
johtanutta liikenneonnettomuutta.
• Ramboll Finland Oy, Lauri Vesanen,
Vetelissä onnettomuustilanne on
lauri.vesanen@ramboll.fi
loukkaantumisten osalta vastaava –
• Ramboll Finland Oy, Miikael Hyyrykunnan alueella on kuitenkin sattunen, miikael.hyyrynen@ramboll.fi
nut viiden vuoden aikajaksolla kaksi
kuolemaan johtanutta onnettomuutVETELIN YKSITYISTEIDEN TIEKUNta. Tarkoituksena on löytää erilaisia
TIEN VUOSIKOKOUKSET 2020.
keinoja, joiden avulla liikenneonnetTiekuntien puheenjohtajat voivat
tomuuksien määrää saadaan vähenilmoittaa kokousajat puhelimitse
nettyä. Lisäksi on tärkeää parantaa
0505790100 tai sähköpostilla susanmyös koettua liikenneturvallisuutta,
na.hotakainen(at)veteli.fi. Julkaijoka vaikuttaa keskeisesti ihmisten
semme kokouksien päivämäärät
elämänlaatuun.
verkkosivulla http://www.veteli.fi/
yleinen/vetelin-yksityisteiden-tieLiikenneturvallisuus koskettaa kaikkuntien-vuosikokoukset-2020/ .
kia ikä- ja liikkujaryhmiä. LiikenneturJulkaisemme kokousten päivämäärät
vallisuustyön tueksi kaupungille ja
verkkosivulla ilmoitusten perusteella.
sidosryhmille laaditaan laaja-alainen
Otattehan kokoontumisessa huo-

mioon ajantasaiset ohjeet koronavirusta koskien!
Tiekunta /
Aika
Klo
Paikka
Anugintie
23.6.2020 19.00
Tunkkarin koulu
Forsbackantie
8.06.2020 18.00
Jorma ja Eija Viisteensaari
Myllytie
30.6.2020 19.30
Rantala

KASEKA
www.kaseka.fi
MAASEUTUASIAMIEHET ETÄTYÖSSÄ
Koronavirustilanteen vuoksi Maaseutuyksikkö KaseKan maaseutuasiamiehet
tekevät etätyötä kesän ajan. Normaalitilanteeseen palataan etätyön ohjeistuksen muuttuessa. Pyydämme asiakkaita
sopimaan tapaamisesta puhelimitse tai
sähköpostilla.
Palvelemme asiakkaita ensisijaisesti
puhelimitse ja sähköposteilla. Maaseutuasiamiehelle osoitetut paperit ja muut
asiakirjat voi jättää Vetelin kunnanviraston etupihalla olevaan metalliseen postilaatikkoon kirjekuoressa. Toholammilla
kirjeet voi jättää kunnanviraston sisääntulokatoksen postilaatikkoon. Postia voi
lähettää kunnanvirastolle myös postin
kautta. Postien perillemeno on hyvä varmistaa sähköpostilla jukka.hautamaki@
kaseka.fi tai p. 050-5790111.
Maaseutuyksikkö KaseKa:n yhteinen sähköpostiosoite on maatalous@kaseka.fi.
VUODEN 2020 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2020
Päätukihaku on avattu Vipu-palvelussa .
Hakuaika päättyy 15.6.2020.
Tukihakemuksia tekevät Vetelissä mm.
seuraavat neuvojat:
Finnilä Elina p. 043 8254 283, elina.finnila@proagria.fi
Fiskaali Heimo p. 045 8827 166, heimo.
fiskaali@gmail.com
Harju Sari p. 040 523 4114, sari.harju@
proagria.fi
Polso Pekka p. 040 523 4112, pekka.
polso@proagria.fi
Tikkanen Jari p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi

KEVÄÄN TUKIHAKUKOULUTUKSET
Koronavirusepidemian vuoksi kevään tukihakukoulutukset on järjestetty ainoastaan netin kautta. Koulutuksia on järjestetty kevään tukihakuun, valvontoihin ja
ojitukseen liittyen Tietolinkki-hankkeen
kanssa yhteistyössä. Pääset katsomaan
koulutukset tallenteista https://www.
kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit-sivuilta.
JATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄTUKIHAUSSA
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä
ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa
päätukihaussa. Sitoumukset ja sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan
30.4.2021 asti.
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU
VIIMEISTÄÄN 15.6.2020
Tukioikeuksia voi hakea varannosta
viimeistään 15.6.2020 lomakkeella 289.
Hakemus toimitetaan ely-keskukseen.
Myöntöperusteet:
- nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen
ehdot täyttävä
- uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden
5 vuoden aikana, maataloustoiminta
aloitettu aikaisintaan v. 2018
- tilusjärjestelyt
- LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssitoumusten päät¬tyminen 1.5.2011 –
15.6.2020
- ympäristötuen 20-vuotisten erityisympäristötukisopimusten päät¬tyminen
- tuomioistuimen päätös tai viranomaisen hallinnollinen määräys
- ylivoimainen este
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET
VIIMEISTÄÄN 15.6.2020
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B
tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2020 kunnan maaseutuelinkei¬noviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää seuraa¬vissa tapauksissa:
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa
ja peltojen mukana hallintaan tulee
tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan
ja tukioikeuksien omistus on siirretty
maanomistajalle

- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan
ilman peltoa

Jouni Huhtala p. 040 5123 703, jouni.
huhtala@proagria.fi.

Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan
tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on
hyvä tarkistaa jo nyt, mutta viimeistään
päätukihakemuksen jättövaiheessa.
Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta ’ tuet ja tukioikeudet’.
103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-pal¬velusta.

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:

Halsua 10.6. klo 9.15 - 9.30 Isokarhun
varastoalue
Perho 10.6. klo 10.15 - 11.45, Perhon Mol,
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen hallin edusta
Veteli 10.6. klo 12.30 - 13.00 Pulkkisen
selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamie- kylätalo
Veteli 10.6. klo 13.30 - 14.00 Räyringin
heen.
tanssilavan piha
Veteli 10.6. klo 14.30 - 15.15 SEO
Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylKASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA
mäaseman sorakenttä
-TUTKINNOT V. 2020
Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 P. Kauppisen huoltoaseman piha
ProAgria Keski-Pohjanmaa ei järjestä
Kannus 12.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen
koronavirustilanteen vuoksi kasvissuoMOL, konehallin edusta
jelukoulutuksia eikä tutkintoja keväällä
2020. Kokoontumiskieltojen poistuessa
Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv
järjestetään koulutuksia ja tutkintoja
0 %).
syksyllä 2020.
Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
Kasvinsuojeluruiskun testauksen
• käytät kasvinsuojeluaineita ammatisunohtaneiden ruiskut testataan 17.6. ja
sasi
18.6. Hintaan lisätään matkakustannuk• ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä
set. Pakottavissa tapauksissa (testaus
kasvinsuojeluaineita
vanhentunut) voidaan sopia erillinen
• käytät biosideja (tuholais- ja jyrsijätestauskäynti tilalle.
myrkkyjä) tilallasi
Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin mahLisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512
dollista suorittaa verkkotenttinä osoit3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210.
teessa www.proagria.fi ja kirjoittamalla
hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”.
Tutkinnon hinta on 50€. Tutkinto on
uusittava viiden vuoden välein.
Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi
ostaa ja suorittaa netissä. Tutkinto on
mahdollista suorittaa kahden viikon
aikana ostohetkestä. Tentin suoritettuasi
saat heti tulokset, oletko suorittanut
tentin hyväksytysti vai hylättiinkö suorituksesi. Jos tutkintosi hyväksytään, saat
saman tien käyttöösi tutkintotodistuksen ladattavana pdf-tiedostona suoraan
sähköpostiisi. Hylätyn tentin jälkeen
sinulla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa
tutkinto uudelleen samalla maksulla.
Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi verkkomateriaalin
avulla, joka löytyy Tukesin (www.tukes.
fi) sivuilta hakusanalla ”kasvinsuojelututkinto”.
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia eikä
verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä

SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

ALUMNITOIMINTA JA KANNATUSYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Tervehdys kaikille. Olen tässä valmistellut erilaisia asioita, että kaikki on
valmiina, kun elokuussa Vetelin lukio
avaa ovensa uudelleen. Olen saanut
viestiä ja itsellä on pyörinyt mielessä,
että nyt olisi oikea aika laittaa Vetelin
lukion alumnitoiminta käyntiin sekä
perustaa lukiolle kannatusyhdistys.
Alumnitoiminnan ideana on, että
lukion entiset opiskelijat jakavat tarinoitaan siitä, kuinka he ovat lukion
jälkeen opiskeluissa ja työelämässä
edenneet. Alumnit ovat koululle
todella arvokkaita kontakteja. Toivon,
että voisimme kauttasi auttaa opiskelijoita löytämään oman alansa ja
ammattinsa. Ja lisäksi Alumnitoiminnan kautta voisimme tarjota tietoa
siitä, mitä Vetelin lukiossa nykyään
tapahtuu, ja pitää muutenkin yhteyttä koulumme entisiin opiskelijoihin.
Haluaisin myös, että lukion entiset
opiskelijat kertoisivat muistojaan
Vetelin lukiosta ja ne muistot olisivat
kaikkien luettavana lukion nettisivuilla (http://lukio.veteli.fi/) samoin
kuin tarinatkin. Tietenkin sillä edellytyksellä, että kirjoittaja on antanut luvan julkaisuun. Alumnitoiminta lisää
minun mielestäni yhteisöllisyyttä ja
jokainen voi ylpeänä kertoa olevansa
Vetelin lukion kasvatti.
Kannatusyhdistyksen perustamisella
olisi tarkoitus saada luotua yhdistys,
joka olisi yhdyslenkki lukion opiskelijoiden, opiskelijoiden vanhempien/
huoltajien sekä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Yhdistyksen keräämillä tai lahjoitukseksi saamilla varoilla
tuettaisiin Vetelin lukion ja sen
opiskelijoiden toimintaa hankinnoin,

stipendein sekä avustuksin esim.
opintomatkoille.

tuasi kirjaston numeroon.Lainat voi
palauttaa palautusluukkuun.

Oheisesta linkistä pääset kyselyyn,
jolla kartoitetaan kiinnostustasi
alumnitoimintaan ja kannatusyhdistys toimintaan. Kysely on vapaasti
kaikkien vastattavana ja vastaaminen
ei edellytä, että vastaaja on Vetelin
lukion entinen opiskelija. Juhannuksen jälkeen alan laittamaan tarinoita
ja muistoja nettisivuille ja Vetelin
lukion facebook-sivuilla kerron myös
väliaika tilanteita, kuinka kyselyyn
vastanneiden määrä etenee.

KIRJASTO AUKEAA 1.6.
AUKIOLOAJAT KESÄ-HEINÄKUUSSA:ma 12-16
ti 12-18
keskiviikko on kirjakassipäivä, ovet
eivät ole auki, mutta kirjakasseja ja
varauksia voi noutaa klo 16 asti.
to 12-18
pe 12-16

https://forms.gle/L3mZLaWa4roCycMm6
Terveisin
Petri Saari, rehtori

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/
KIRJASTO PALVELEE TOUKOKUUSSA kirjakassilainauksena. Voit varata
haluamasi aineiston verkkokirjastossa https://eepos.finna.fi/ Tai
voit lähettää toiveita tekstiviestillä,
sähköpostilla veteli.kunnankirjasto@
veteli.fi tai soittaa ma-pe klo 9-12
puh. 050 5790 171. Voit myös pyytää meitä keräämään kirjakasseja
tietystä aiheesta tai tietyistä kirjoista
esim. lasten kuvakirjoista. Ilmoitamme sinulle, kun kirjakassi on valmis
noudettavaksi. Kirjakasseja samoin
kuin saapuneita kimppavarauksia voi
noutaa kirjaston pääovelta toukokuussa ma-pe klo 8.30-16, poislukien
helatorstai 21.5. Soita ovelle saavut-

POIKKEUKSIA AUKIOLOISSA:
helatorstai 21.5. suljettu
to 18.6. suljetaan klo 16
pe 19.6 suljettu (juhannusaatto)
UUTTA KIRJASTOSSA - KIRJASTOKINO on maksuton elokuvien
suoratoistopalvelu, jossa elokuvia
pääsee katselemaan kirjastokortin ja PIN-koodin avulla. Käyttö on
helppoa: kirjaudut palveluun (www.
kirjastokino.fi) sisään, valitset Eepos-kirjastot ja aloitat katselun.
Kirjastokinoa on lastenkin turvallista
käyttää, sillä asiakkaan ikä tunnistetaan kirjastokortin perusteella.
Voit katsoa elokuvia, jos sinulla on
kirjastokortti Vetelin kirjastoon tai
johonkin muuhun Eepos-kirjastoon.
Lisäksi tarvitset nelinumeroisen
PIN-koodin, jonka olet saanut/saat
kirjastosta. Jos et ole vielä asiakas,
sinulla ei ole vielä PIN-koodia tai se
on unohtunut, voit pyytää kirjastosta
väliaikaiset tunnukset sulun ajalle.
Unohtunutta pin-koodia tai väliaikaista käyttöoikeutta voit tiedustella
Vetelin kirjaston osoitteesta veteli.
kunnankirjasto@veteli.fi Muista ilmoittaa sähköpostissa koko nimesi ja
syntymäaikasi. Lähetämme tunnukset paluupostissa. Tunnuksilla voit
käyttää kirjaston e-aineistoja ainoastaan kirjastojen kiinnioloajan ja sinun
tulee hakea oikea kirjastokortti tai
unohtunut pin-koodi paikan päältä
kirjastosta sitten, kun kirjasto on
jälleen auki.

EEPOS-KIRJASTOJEN ETÄNÄ KÄY- taan ilmainen lounas. IlmoittautuTETTÄVÄT AINEISTOT:
miset 1.6. mennessä www.veteli.4h.
Ellibs (e-kirjat ja e-äänikirjat) https:// fi sivun linkin kautta. Lisätietoja: Satu
www.ellibslibrary.com/collection
Koski p. 0407472347 ja Maria MorNaxos (musiikkia ja vieraskielisiä
tensen p. 0407545498. Päiväleirin
e-kirjoja)
järjestävät Vetelin kunta, seurakunta,
https://eepos.naxosmusiclibrary.com VetU ja 4H-yhdistys.
https://eepos.naxosmusiclibrary.
PÄIVÄLEIRI 10-14-VUOTIAILLE
com/jazz
Päiväleiri veteliläisille 10-14-vuotiaille
https://eepos.naxosspokenwordlib- lapsille 8.6.-12.6. keskuskoululla klo
rary.com
10.00-14.00. Olemme pääasiassa
Rockway (laulun ja soittimien verk- ulkotiloissa, mutta sateen sattuessa
kokurssit) https://kirjastot.rockway.fi myös Pajalassa. Leiri toimii erillään
Kirjastokino (elokuvia) www.kirjasto- 6-9-vuotiaiden päiväleiristä. Osalliskino.fi
tumismaksu veteliläisille lapsille 3 €/
pv ja 15 €/vko. Osallistumismaksu
Tervetuloa taas pian kirjastoon!
sisältää lounaan, jonka syömme
Muksulan ruokasalissa. Päivän aikana
HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA
on myös lapsenkokoinen hiljen-TESTI
tymishetki. Ilmoittautumiset 1.6.
Ti 2.6. klo 18 Hygieniapassikoulutus mennessä www.veteli.4h.fi sivun
ja testi Vetelin kunnantalolla. Kou- linkin kautta. Lisätietoja: Satu Koski
lutus alkaa klo 18 ja testi klo 19.30. p. 0407472347 ja Maria Mortensen
Voit tulla halutessasi pelkästään
p. 0407545498. Päiväleirin järjestävät
testiin. Kouluttaja Seija Varila. Hinta: Vetelin kunta, seurakunta, VetU ja
Koulutus on 4H-jä-senille ilmainen, 4H-yhdistys.
muille 20 €. Testi on kaikille 40 € .
PERHEPÄIVÄ KORTJÄRVEN LUONIlmoittautuminen viimeistään 29.5. TOPOLULLA
www.veteli.4h.fi sivun linkin kautta. Järjestämme yhteistyössä Kaustisen
Lisätietoja Satu Koski p. 0407472347 4H:n ja Botnia 4H:n kanssa perheiden
ja veteli(at)4h.fi
ulkoilupäivän lauantaina 13.6. klo
RUOHONLEIKKAAJIA
14-17 Kortjärven luontopolulla. Voit
Tarvitsetko apua nurmikonleikkauk- tulla oman aikataulusi mukaan tuon
sessa, haravoinnissa, trimmeröinnis- ajan puitteissa. Olemme luontoposä, kukkapenkkien kitkemisessä tai lun lähtöpaikalla opastamassa sinut
kukkien kastelussa? 4H-yhdistykseltä alkuun. Ohjelmassa on Pokemonien
saat nuoren töihin hintaan 19€ + alv ja värien metsästystä sekä tietokilpai(24 %)/h käytettäessä asiakkaan ko- luja luontopolun varrella.
neita. Jos käytetään 4H-yhdistyksen LASTEN OLYMPIALAISET
koneita, hinta on 21€ + alv (24%)/h . 3-8 -vuotiaille omat olympialaiset
Huomioi kotitalousvähennys! LiVetelin urheilukentällä ti 16.6. klo
sätietoja veteli@4h.fi tai puh. 040
13-15. Lajeina pujottelurata, pallon7472347/Satu Koski.
heitto, turbokeihäs, vauhditon piPÄIVÄLEIRI 6-9-VUOTIAILLE
tuushyppy ja 40 m:n juoksu. Kaikille
Päiväleiri veteliläisille 6-9-vuotiaille palkinnot ja mehu. Ilmoittautuminen
lapsille 8.6.-12.6. keskuskoululla klo paikan päällä. Järjestäjinä Vetelin
10.00-14.00. Olemme pääasiassa
kunta, VetU ja 4H-yhdistys.
ulkotiloissa, mutta sateen sattuessa AIRSOFTTURNAUS
myös Pajalassa. Leiri toimii erillään Airsoftturnaus ma 22.6. klo 12-15
10-14-vuotiaiden päiväleiristä. Osal- Halsualla Köyhäjoentien varressa.
listumismaksu veteliläisille lapsille 3 4H-yhdistys tarjoaa makkarat ja
€/pv ja 15 €/vko. Osallistumismaksu mehut. Järjestämme turnaukseen
sisältää lounaan, jonka syömme
kyydityksen. Ilmoittautuminen
Muksulan ruokasalissa. Päivän aikana viimeistään 17.6. mennessä www.
on myös lapsenkokoinen hiljentymis-veteli.4h.fi sivun linkin kautta
hetki. Lapsilla, joilla on oma avustaja SEIKKAILUPÄIVÄLEIRI
koulussa, on oltava avustaja mukana Kaksikielinen seikkailupäiväleiri
myös päiväleirillä. Avustajalle tarjo- vuonna 2011 ja sitä ennen syntyneil-

le lapsille ti 23.6., ke 24.6. ja to 25.6.
klo 10–18 Emetissä, Alavetelissä.
Voit ilmoittautua joko koko leiriksi,
yhdeksi tai kahdeksi päiväksi. Ohjelmassa mm. jännittäviä metsäseikkailuja, uimista, aarteenetsintää, valokuvasuunnistusta, pelejä ja leikkejä.
Leirin hinta yhdeltä päivältä 20€,
kahdelta päivältä 35€ ja koko leiri
50€. Leirimaksu sisältää lounaan, välipalan ja päivällisen. Ilmoittautumiset
viimeistään 18.6. www.veteli.4h.fi
sivun lomakkeen kautta. Järjestäjät
Vetelin, Kaustisen, Botnian, Nykarlebyn, ja Larsmo-Pedersören 4H-yhdistykset. Lisätietoja Satulta p. 040
7472347.
KALASTUSPÄIVÄLEIRI
Kalastuspäiväleiri yli 10-vuotiaille pe
26.6. klo 10-15 Halsualla, Venetjoen
tekoaltaan padolla (opastus venetjärven tieltä). Ohjelmassa mm. onkien
valmistus, onkiminen ja verkkokalastus. Sään mukainen varustus. Omat
pelastusliivit, jos on ja kumisaappaat
mukaan. Leirin hinta 4H-jäseniltä 15
€, muilta 20 € (sis. ongen, ruokailun
ja vakuutuksen).
RANTAUIMAKOULU 29.6.-3.7.
Koska uimahalli on tänä kesänä
lattian laattojen vaihdon ym. pienten
remonttien takia kiinni, järjestämme poikkeuksellisesti uimakoulun
Räyringissä Ahon uimarannassa.
Uimakoulu on 29.6.-3.7. klo 13.0015.00. Uimakouluun ilmoittaudutaan
netissä osoitteessa https://forms.gle/
pTUzGqmtFgavdwA98. Uimakouluun
voivat ilmoittautua vuonna 2014 ja
sitä ennen syntyneet lapset. Ilmoittautuminen päättyy 18.6. Uimakoulumaksu on 20 €/lapsi, sisältäen
opetuksen ja vakuutuksen. Maksu
peritään paikan päällä ensimmäisenä uimakoulupäivänä käteisellä.
Toivomme, että varaatte tasarahan.
Järjestämme tänä kesänä vain alkeisuimakoulun. Alkeisopetuksessa
opetellaan uinnin alkeita: esimerkiksi
veteen kastautumista, kellumista,
liukumista sekä pyritään suorittamaan Suomen Hengenpelastusliiton
määrittelemä alkeismerkki. Uimakoulun toteutumisesta ilmoitetaan
huoltajalle sähköpostilla uimakoulua
edeltävällä viikolla. Uimakouluun
ei järjestetä kyyditystä. Lisätietoa
uimakoulusta saat soittamalla Satulle

p 0505790173 tai sähköpostilla satu.
koski(at)veteli.fi.
NUORISOTILAT
Nuorisotilat Äijäpatintie 1:ssä ovat
auki kesäkuussa yläkouluikäisille ja
sitä vanhemmille perjantaisin klo 1923. Ohjaajana Leila Aho.
LIIKUNTAKESKUS SULJETTU KESÄN AJAN LUKUUN OTTAMATTA
KUNTOSALIA
Kuntosali avataan jälleen ma 1.6.
Muilta osin liikuntakeskus ja uimahalli on suljettuna 31.8. saakka
uimahallin laattojen vaihdon ym.
pienemmän remontoinnin takia.
Maanantaina 1.6. ja tiistaina 2.6. klo
12-18 kahviossa on henkilökuntaa
paikalla, jos haluatte ostaa uusia
kuntosalikortteja/passeja. Lopun
kesää kertakortteja voi ostaa hotelli
Kampelista. Aikamääräisten kuntosalikorttien käyttöaikaa jatketaan
henkilökunnan toimesta kevään
kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla.
Tähän toimenpiteeseen ei vaadita
asiakkaan henkilökohtaista käyntiä
liikuntakeskuksessa vaan se hoidetaan automaattisesti.
KESÄJOOGA
YINJOOGA maanantaisin 6.7.-17.8.
klo 18.30-20.00 Kaustisella, ja perjantaisin 3.7.-21.8. klo 18.30-20.00
Vetelissä. Keskiviikko 12.8. ja 19.8. klo
18.30-20Kaustisella jooga on urheilutalon peilisalissa tai hyvällä säällä
jalkapallokentän nurmella, Vetelissä
urheilukentän nurmikolla, hyppylajien päässä. (Huom. yhtä aikaa yleisurheiluharjoitukset) ja sateen sattuessa
liikuntakeskuksen salissa. Hinta on 5
€/kerta. Ota tasaraha mukaan, joka
tipautetaan lippaaseen. Ei ennakkoilmoittautumista. Ohjaajana Kai
Heikkilä. TERVETULOA MUKAAN!
LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
Poikkeustilanteen vuoksi olemme
jatkaneet tänä keväänä järjestöavustusten hakuaikaa. Avustukset tulee
hakea 22.5. mennessä. Liikunta- ja
nuorisotoimen avustuksia voivat hakea veteliläiset nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Avustus on tarkoitettu nuoriso- ja liikuntajärjestöjen säännöllisiin
kerho-, ryhmä- ja muun toiminnan
avustamiseen.Toiminta-avustuslomake sekä erilliset selvityslomakkeet
löytyvät sivulta: http://www.veteli.fi/

sivistys/vapaa-aika-ja-liikunta/ Avustuslomakkeiden liitteinä tulee olla
järjestön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan
vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
4H-YRITYKSET
Veteliin on perustettu jälleen uusia
4H-yrityksiä sekä muutamat aiemmin
perustetut yritykset jatkavat edelleen
toimintaansa. Alla tiedot nuorten
yrityksistä. Tilatkaa rohkeasti nuoret
töihin ja käyttäkää heidän palveluitaan.
KAFFILA PUSULA Helmi Holländer ja Lea Torppa ovat perustaneet
kesäkahvilan keskustaan Pusulantie
6:een. Kahvila on auki 2.6. lähtien
joka ti-la klo 12-17. Kahvilassa on
tarjolla kahvia, mehua, itsetehtyjä
leivonnaisia, makeita ja suolaisia vohveleita, smoothieta, sit on whipped
coffeeta, tacopaita ja lihapiirakkaa.
Lisäksi Helmi tekee lettejä.
OMPELIMO KARTEEKI Jonna
Huhdankoski on perustanut ompelupalveluja tarjoavan yrityksen. Jonnan palveluja voi tilata numerosta
0449957209.
Viivi-Leena Kari on perustanut
mansikkamaayrityksen. Tämä kesä
menee enemmänkin mansikantaimien istuttamisen parissa ja yrityksen tuotteista pääsemme nauttimaan enemmän vuoden päästä.
Oska Torppa on perustanut liikuntapalveluja tarjoavan yrityksen. Oskan tavoittaa numerosta
0443355211.
AUTTAVA TRIO Me ollaan trio
reippaita tyttöjä Räyringistä; Iida,
Saana ja Rebekka. Me autamme, jos
tarvitset apua siivous- tai pihatöissä,
tarjoamme lastenhoitoapua sekä
apuja lemmikkieläinten hoitoon ja
ulkoiluttamiseen. Meidät voi tilata
apuun pareittain, jolloin hintamme
on 7€/h henkilöltä. Ota yhteyttä: Iida
Koskimäki p. 0402183571, Saana
Koskimäki p. 0406679911 ja Rebekka
Pöyhönen p.0407604305.
LUONNON HELMASSA Roosa Lempiälä on perustanut Polsoon 4H-yrityksen, joka tarjoaa mm. kesäkerhoja
ja keppiheppaleirejä. Yhteydenotot
p. 0456704522.

LISÄTIETOJA
4H -YRITYKSISTÄ!
https://veteli.4h.fi/4h-yritys/
PYÖRÄILYKAMPANJA
Ympäri Veteliä 1.4.-31.8. Kampanjaan voivat osallistua kaikki kunnan
asukkaat. Liikuntasuoritukseksi
hyväksytään kaikki ulkona tapahtuva, kestoltaan vähintään puoli tuntia
kestävä liikunta. Jokaisesta vihosta
ja suorituskortin palauttaneiden kesken arvotaan pääpalkintona 85 €:n
ostolahjakortti sekä tavarapalkintoja.
Suoritukset merkitään kuntolaatikoista löytyviin suoritusvihkoihin tai
henkilökohtaiseen suorituskort-tiin.
Suorituskortin voi tulostaa kunnan
nettisivulta kohdasta lomakkeet tai
hakea vapaa-aikatoimistosta. Kuntovihot löytyvät seuraavista paikoista: Haapalan / Forsbackan risteys,
Haapasalo; Pulkkisen hirvikämppä,
Järvelän risteys, Kalliojärven risteys,
Kylmänkylän risteys, Pirkkutainen,
Pulkkinen, Polso, Isokylä, Sillanpään
levähdyspaikka ja Nykäsen-tien/
Tuottajien majan risteys.
HIIHTOKAMPANJAN TULOKSET
Hiihtokampanjan aikana kerättiin liikuntasuorituksia yhteensä 1090 kpl.
Eniten suorituksia tuli Rytiniemessä
309 kpl, toiseksi eniten Puusaaressa
162 kpl ja kolmanneksi eniten Isokylässä 297 kpl. Arvonnan päävoiton,
85:n euron lahja-kortin veteliläiseen
liikkeeseen voitti Tapio Patana, sekä
tavarapalkintoja voittivat Armi Vähäkainu, Ritva Ranta ja Hanna Pulkkinen. Onnea voittajille! Palkinnot voi
noutaa kunnanvirastolta vapaa-aikatoimistosta.
LANNOITESÄKKIKERÄYS
Lannoitesäkkikeräys järjestetään
15.5.-31.8.2020 välisenä aikana.
Lannoitesäkkejä voi tuoda keräyspisteisiin ympäri vuorokauden. Keräyspaikat ovat Polsossa n. 1,5km ennen
Polson kylää olevan peltoaukeaman
jälkeen tien vasemmalla puolella
sekä Isokylän entisen kuivaajan
pihassa, Alaperintie 2.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.6.
mennessä www.veteli.4h.fi sivun
linkin kautta. Lisätietoja Satulta 040
7472347.

Hoitotarvikkeiden tilaukset Soitessa koronavirustilanteessa
Koronavirustilanteen aikana
kaikki hoitotarvikkeiden tilaukset
tehdään:
• puhelimitse: puh. 044 730 7611,
puhelinaika ma-pe klo 9-11.
» Voit myös jättää takaisinsoittopyynnön, mikäli linja on varattu.
Sinulle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä.
• tai sähköisesti palse.fi -portaalin
kautta.
» Sivustolle kirjaudutaan Suomi.
fi-tunnistautumisen kautta verkkopankkitunnuksilla, sirullisella
henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.
Kaikki hoitotarvikkeet toimitetaan
asiakkaille suoraan omaan kotiin.
Kuljettaja soittaa asiakkaalle ennen tuotteen toimittamista.

Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo
/ Cleaning Design Oy toimii SOITEN alueen sosiaalipalveluiden
tuottajana. Kotipalvelun ja henkilökohtaisen avun saanti on siis
mahdollista myös sinun alueellasi! Meiltä saat kokonaisvaltaista

huolenpitoa lämmöllä ja suurella
sydämellä. Toimintamme tähtää hyvinvoinnin säilymiseen ja
elämän mielekkyyteen. Olemme
toimineet alalla jo 23-vuotta.
Mikäli olet kiinnostunut asumaan
Senioriasumispalveluyksikössä,
on sinulla nyt oiva mahdollisuus
muuttaa asumaan Vetelin Koivukulmaan. Yhteistyössä Vanhustenkotiyhdistyksen ja Vetelin kunnan kanssa olemme avaamassa
asumispalveluyksikköä, missä on
tarjolla palveluja, jotka mahdollistavat asumisen omassa kodissa
sinulle räätälöityjen tukitoimien
avulla.
Palvelukokonaisuutemme kattaa
erilaiset hoito- ja hoivatoimet,
haavanhoidot, lääkkeidenjaot,
lääkehoidosta huolehtimisen, insuliinien pistämisen, päivittäisissä
askareissa ja toimissa avustamiset, siivoukset, suihkutukset ja eri
tavoin toteutetut ruokapalvelut.
Avustamamme tarvittaessa
asiointikäynneissä. Voimme varata ajan laboratorioon, tai lääkärin
vastaanotolle ja avustaa niissä.
Lisäksi mahdollistamme ulkona
liikkumisen ja erilaisiin aktiviteetteihin osallistumisen turvallisesti.
Kotona asuville siivousrinki mahdollistaa kotipalvelutoimien li-

säksi myös asiointikäynnit, jolloin
samalla suunnalla asuville palvelun tarvitsijoille varataan käyntejä
varten sama päivä, jolloin pyritään hoitamaan kaikki samalla
suunnalla asuvat henkilöt. Näin
palvelut tulevat niitä tarvitseville
edullisemmaksi ja mahdollistavat
palvelujen säännöllisen saatavuuden.
Jokin aika sitten Vetelissä jaettiin joka kotiin kuntatiedotteen
yhteydessä kyselylomake, johon
toivomme saavamme kuntalaisilta vastauksia. Niiden perusteella
voimme rakentaa mahdollisimman hyvän, toimivan ja turvallisen asumispalveluyksikön. Palautusaikaa on jatkettu toukokuun
loppuun asti. Vastauslaatikot
löytyvät Vetelin S-marketista ja
Räyringin Salesta. Mikäli et halua
vastata kyselylomakkeella, voit
ottaa yhteyttä puhelimitse 040
1207397, tai lähettää sp.tä os. viherpeippo@siivoamme.fi. Yhteyttä voit ottaa myös kysyäksesi lisää
palveluistamme.

Kaustisen seutukunnan yksinyrittäjien tukihaku on avattu
Sivustolta löydät tietoa mm.
- Yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa
- Koronatuet yrityksille Kaustisen seutukunnan alueella

Vuokrataan koteja

Tyyppi

m²

Rv.

Vuokra/kk

2h+k

58

1979

414,99 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Harmaakiventie 22 A 3, VETELI

vapaa

vaatimaton peruskoti

2h+k

58

1979

414,99 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Harmaakiventie 22 B 11, VETELI

varattu

vaatimaton peruskoti

2h+k

58

1979

468,64 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Harmaakiventie 22 B 7, VETELI

1.7.2020

Tämä koti on remontoitu lähes kauttaaltaan 2019.
Nykyaikaa mm. laminaatit, keittiö, apk jne.

2h+k

58

1979

402,93 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Harmaakiventie 22 B 8, VETELI

vapaa

vaatimaton peruskoti

2h+k

61

1976

438,35 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Koulutie 103 B 2, VETELI

vapaa

Rauhallinen takapiha, jolta näkymät peltoaukealle

2h+k

61

1976

438,35 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Koulutie 103 B 3, VETELI

vapaa

Rauhallinen takapiha, jolta näkymät peltoaukealle

2h+k

60

1984

411,84 €

vesimaksu 15 €/hlö, käyttösähkö

Luutinkitie 2 D 17, VETELI

vapaa

vaatimaton peruskoti

2h+k

60

1984

411,84 €

vesimaksu 15 €/hlö, käyttösähkö

Luutinkitie 2 E 21, VETELI

vapaa

vaatimaton peruskoti

2h+k+s

60,5

1987

351,93 €

Sähkölämmitys, vesi kulutuksen
mukaan

Ingmannintie 1 C 9 , TUNKKARI

2h+k+s

57

2012

533,52 €

2h+k+s

58,5

2007

3h+k+s

77

1987

Muut asumiskustannukset

Osoite

Vapautuu

Erityisiä huomioita

1.6.2020

Perussiisti asunto, puuhella, keittiö uusittu joitakin
vuosia sitten.

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Alitie 12-14 B 9, VETELI

1.6.2020

Tupakeittiö, terassi takapihalla ja varasto ulko-oven
vieressä

523,22 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Haukantie 2 B 6, VETELI

1.6.2020

Siisti ja suojaisa koti. Takapihan puolella lasikuisti.

432,89 €

Sähkölämmitys, vesi kulutuksen
mukaan

Ingmannintie 1 A 2 , TUNKKARI

vapaa

Ingmannintie 1 B 5 , TUNKKARI

1.7.2020

vaatimaton peruskoti

3h+k+s

77

1987

577,50 €

Sähkölämmitys, vesi kulutuksen
mukaan

Täysremontissa, myös energiansäästöremontti tehty,
valmistuu 7/2020. Tupakeittiö.

3h+k+s

77

1987

432,89 €

Sähkölämmitys, vesi kulutuksen
mukaan

Ingmannintie 1 B 6 , TUNKKARI

vapaa

vaatimaton peruskoti

3h+k+s

77

1987

432,89 €

Sähkölämmitys, vesi kulutuksen
mukaan

Ingmannintie 1 D 11 , TUNKKARI

vapaa

vaatimaton peruskoti

3h+k+s

71

2019

812,24 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Kivihyypäntie 5 as 10, VETELI

vapaa

Oma autokatospaikka, iso häkkivarasto, lähes uusi!

3h+k+s

66

2019

755,04 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Kivihyypäntie 5 as 2, VETELI

1.6.2020

Oma autokatospaikka, iso häkkivarasto, lähes uusi!

3h+k+s

71

2019

812,24 €

Vesi kulutuksen mukaan, käyttösähkö Kivihyypäntie 5 as 6, VETELI

1.6.2020

Oma autokatospaikka, iso häkkivarasto, lähes uusi!

1 kk:n takuuvuokra.
Löydät hakemuksen osoitteesta www.veteli.fi - Asuminen ja
ympäristö - Vuokra-asuminen - Ohjeita hakijalle

Lisätietoja puh. 050 5790 183 / Katja Palosaari

vetelinraitti@veteli.fi

