VETELIN KUNTATIEDOTE 6/2020
AJANKOHTAISTA
- Vetelin kunnanvirasto on suljettu 6.7.-2.8.2020.
o Teknisen toimiston päivystys on järjestetty myös lomien aikana. Sovithan tarvittaessa etukäteen tapaamisesta soittamalla päivystysnumeroon puh. 0505790112 tai sähköpostilla tekninen@veteli.fi
o Kiinteistö Oy Vetelinraitti/ asuntotoimisto Katja Palosaari lomalla 6.-29.7. ja 3.-7.8.
- Koronatilanteen vuoksi tänä kesänä ei järjestetä
Vetelin Kesämarkkinoita, Raivaajarockia eikä Irtanaisviikkoja. Markkinahölkkä ja Äijäpatinlenkki 15.8. klo 11(sivu 6).

- Kesätyötukea myönnetään pe 25.9. klo 15 mennessä saapuneille
hakemuksille. www.veteli.fi/vetelin-kunta/nuorten-kesatyotuki
- Koulu alkaa 12.8.
o Ylipään koululla klo 8.20
o Tunkkarin koululla klo 8.40
o Vetelin keskuskoululla, yläkoulussa ja lukiossa klo 8.45
o Koulukuljetuksista tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja wilmassa ennen lukuvuoden alkua.

Viikolla 25 Vetelin keskustassa Pallotien ja
Kivihyypäntien risteyksen etuajo-oikeus
muuttuu.

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,
Meitä kaikkia askarruttaa näinä päivinä, miten kotikuntamme Veteli selviää rahallisesti tästä vuodesta,
kun kuntataloudet ovat erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ilman korona kriisiäkin.
Kuntataloudelle verokertymä, sote-kustannukset ja valtionosuudet ovat kolme ratkaisevinta tekijää.
Alkuvuoden kunnan verokertymä on ollut budjetoidulla tasolla, mutta viimeisimpien ennusteiden mukaan kuluvan vuoden verokertymä jäisi Vetelissä noin 750t€ alle meidän budjetoiman tason (7% budjetista). Soiten viimeisimmän arvion mukaan Soite pysyy talousarviossaan, vaikkakin se onkin haastavaa.
Kunnalle se tarkoittaa, että meidän budjettiimme varatut rahat eli Soiten ennakkomaksujen tulisi riittää.
Valtioneuvoston neljännen lisätalousarvion mukaisesti Veteli olisi saamassa valtiolta ns. korona kompensointina kunnille suunnattua lisärahaa 532t€. Tuo summa ei kata veroennusteen mukaisia veromenetyksiä, mutta on merkittävä lisäraha.
Ilman toimintamme lisäsäästöjä kunnan tulos tänä vuonna näyttäisi jäävän pari sataatuhatta euroa
budjetoitua heikommaksi mikä on alle 1% kunnan kokonaismenoista. Jos edellä kuvattu ennuste toteutuu tai verokertymän lasku jäisi jopa ennakoitua pienemmäksi, niin katson meidän selvinneen kriisistä
myös rahallisesti hyvin. Huolehditaan jatkossakin yhdessä vastuullisesti toimien, ettei epidemian toinen
aalto tavoita kuntaamme.
Toivotan hyvää kesää kaikille Meidän Vetelin Lukijoille!
Hannu Jyrkkä, kunnanjohtaja

Päivystämme
kesälläkin

yhteispäivystys keskussairaalassa avoinna
» Soiten
ympäri vuorokauden 24/7. Soita ensin: 06 826 4500.
lastenpäivystys avoinna ympäri vuorokauden
» Soiten
24/7. Soita ensin: 06 826 4444.
sosiaalipäivystys päivystää ympäri vuorokauden
» Soiten
24/7. Soita: 044 780 9173.
hammassärkypäivystys avoinna
» Soiten
ma-pe klo 16-21, la-su klo 8-21. Soita: 06 828 7450.
puh. 06 828 7499
» Koronaneuvontanumero
on avoinna joka päivä klo 8-20.
Soiten yksiköiden poikkeavat aukioloajat kesällä löydät
nettisivuilta www.soite.fi.

korona.soite.fi-sivustolta löydät ajantasaiset tiedot
koronavirukseen liittyen kesälläkin.

Soiten palveluohjaus
Kevään aikana on otettu yhteyttä 70+ ikäisiin veteliläisiin
numeroista 040 359 2334 ja 040 573 4915. Puhelinpalvelun työntekijät eivät tätä kartoitusta enää tee. Jatkossa
70+ v. kuntalaisia pyydetään ottamaan yhteyttä palvelutarpeista Soiten senioreiden palveluihin.
Palveluohjaaja
Petra Nikula-Valo
Koulutie 33, Veteli
Puh. 040 804 5420
www.soite.fi/senioreiden_palvelut
#RetkihaasteKeskiPohjanmaa
Keski-Pohjanmaan matkailuyrittäjät ja #ReittienKP -hanke
ovat yhdessä luoneet hauskan retkihaasteen, missä pääset
seikkailemaan ja tutustumaan luontokohteisiin ympäri maakuntaa. Aina kun olet suorittanut jonkun haasteista, merkitse
se somessa #RetkihaasteKeskiPohjanmaa, #Retkihaaste ja
muilla kohteeseen sopivilla hästägeillä.
https://www.kosek.fi/kosek/kosekin-hallinnoimat-hankkeet/
retkihaastekeskipohjanmaa/ sivulla lista kohteista, klikkaamalla kohdetta saat esiin karttanäkymän Outdooractive
sovelluksesta.
Muistathan huomioida vallitsevasta tilanteesta johtuvia
suosituksia pitää riittävää etäisyyttä kanssakulkijoihin myös
luontoreiteillä!

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

SIVISTYS, NUORISO JA VAPAA-AIKA

Koulu alkaa 12.8.
- Ylipään koululla klo 8.20
- Tunkkarin koululla klo 8.40
- Vetelin keskuskoululla, yläkoulussa ja lukiossa klo 8.45
Lukuvuosi 2020 – 2021
Syyslukukausi 12.8.-22.12.2020
Syysloma viikolla 42
Joululoma 23.12.20206.1.2021
Kevätlukukausi 7.1.-5.6.2021
Talviloma viikko 9
Pääsiäinen 2.-5.4.2021
Helatorstai 13.5. ja vapaa pe
14.5.2021
Lukuvuoden 2020 – 2021
koulukuljetuksista tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja
wilmassa ennen lukuvuoden
alkua.

Puh. 050-5790 171, 050-5790
172
Sähköposti: veteli.kunnankirjasto@veteli.fi
Kotisivu: www.vetelinkirjasto.fi
Eepos-verkkokirjasto: https://
eepos.finna.fi FB: http://www.
facebook.com/VetelinKunnankirjasto/
Instagram: https://www.instagram.com/vetelinkirjasto/
AUKIOLOAJAT KESÄ-HEINÄKUUSSA:
ma 12-16 ti 12-18 keskiviikko
on kirjakassipäivä, ovet eivät
ole auki, mutta kirjakasseja ja
varauksia voi noutaa ovelta klo
16 asti. to 12-18 pe 12-16
AUKIOLOAJAT ELOKUUSSA:
Ma 12-16, ti-to 12-18, pe 12-16

POIKKEUKSIA AUKIOLOISSA:
to 18.6. suljetaan klo 16
pe 19.6 suljettu (juhannusaatto)
KIRJASTO PALVELEE MYÖS KIRJAKASSILAINAUKSELLA: Voit varata
haluamasi aineiston verkkokirjastossa https://eepos.finna.fi/ Tai
voit lähettää toiveita tekstiviestillä,
sähköpostilla veteli.kunnankirjasto@
veteli.fi tai soittaa puh. 050 5790 171.
Voit myös pyytää meitä keräämään
kirjakasseja tietystä aiheesta tai
tietyistä kirjoista esim. lasten kuvakirjoista, eräkirjoista, romantiikasta jne.
Ilmoitamme sinulle, kun kirjakassi
on valmis noudettavaksi. Jos haet
kirjakassia tai saapuneita varauksia
keskiviikkona, soita ovelle saavuttuasi kirjaston numeroon, niin tuomme
aineiston.
POISTOKIRJAMYYNTI alkaa juhannuksen jälkeen maanantaina 22.6.
Kaikki poistot uusia. Tervetuloa!
KESÄKSI AARREJAHTIIN!
Aarrejahti on perheille ja alakouluikäisille suunnattu kesän lukukampanja. Aarrejahti on voimassa 31.8.
saakka. Voit suorittaa niin monta
Aarrejahtia kuin haluat. Passeja saat
kirjastosta. Aarrejahti sisältää erilaisia
lukemiseen ja kesään liittyviä tehtäviä. Aarrejahdissa etenet kivi kiveltä
kohti maalia. Väritä kivet sitä mukaa,
kun etenet. Kun olet suoriutunut
Aarrejahdin tehtävistä, niin näytä
passisi kirjastossa ja saat täytettäväksi arvontalipukkeen. Onnea matkaan
ja hyvää lukukesää!
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 kirjas-

tokortti Vetelin kirjastoon tai johonkin muuhun Eepos-kirjastoon. Lisäksi
tarvitset nelinumeroisen PIN-koodin,
jonka olet saanut/saat kirjastosta.
EEPOS-KIRJASTOJEN ETÄNÄ KÄYTETTÄVÄT AINEISTOT:
Ellibs (e-kirjat ja e-äänikirjat) https://
www.ellibslibrary.com/collection
Naxos (musiikkia ja vieraskielisiä
e-kirjoja)
https://eepos.naxosmusiclibrary.com
https://eepos.naxosmusiclibrary.
com/jazz
https://eepos.naxosspokenwordlibrary.com
Rockway (laulun ja soittimien verkkokurssit) https://kirjastot.rockway.fi
Kirjastokino (elokuvia) www.kirjastokino.fi
KANSALAISOPISTON LUKUPIIRI
SYKSY 2020
Lukupiiri kokoontuu Vetelin kirjastossa n. joka kolmas tiistai klo 18.
Tule tutustumaan lukupiiriin, vaikka
kokeeksi! Jos omalta tuntuu, ilmoittaudu kansalaisopiston piiriin!
1.9. Helena Ruuska: Hugo Simberg:
Pirut ja enkelitVärikäs kuvaus Simbergin taiteesta ja elämästä
15.9. Paula Nivukoski: Nopeasti
piirretyt pilvetVahvatunnelmainen
tositarina sinnikkäästä 1920-luvun
eteläpohjalaisnaisesta, kirjailijan
mummosta
6.10. Mia Kankimäki: Naiset joita ajattelen öisinElämäkerrallinen tutustuminen uskomattomiin naisiin
27.10. Antti Rönkä: Jalat ilmassa ja
Petri Tamminen & Antti Rönkä: Silloin
tällöin onnellinen: pelosta, kirjoittamisesta ja kirjoittamisen pelosta
Isän ja pojan tunteikkaat keskustelut
koulukiusaamisesta ja kirjoittamisesta
17.11. Shaun Bythell: Elämäni kirjakauppiaana
Haikean nostalginen tarina skotlantilaisesta kirjakauppiaasta
18.12. Kim Thúy: Ru & Gaël
Faye: Pienen pieni maa
Säväys Vietnamia ja Burundia
Ohjelma löytyy myös Kasen tapahtumat-palstalta. Kirjat hoituvat

kirjastojen kimppakuljetuksilla
joko Eepos-kimpasta (Veteli) tai
Anders-kimpasta (Kaustinen).
Vetäjänä Kanerva Peltoniemi puh.
045 6510468 kanerva.peltoniemi@
gmail.com
RUOHONLEIKKAAJIA
Tarvitsetko apua nurmikonleikkauksessa, haravoinnissa, trimmeröinnissä, kukkapenkkien kitkemisessä tai
kukkien kastelussa? 4H-yhdistykseltä
saat nuoren töihin hintaan 19€ + alv
(24 %)/h käytettäessä asiakkaan koneita. Jos käytetään 4H-yhdistyksen
koneita, hinta on 21€ + alv (24%)/h .
Huomioi kotitalousvähennys! Lisätietoja veteli@4h.fi tai puh. 040
7472347/Satu Koski.
AIRSOFTTURNAUS
Airsoftturnaus ma 22.6. klo 12-15
Halsualla Köyhäjoentien varressa.
4H-yhdistys tarjoaa makkarat ja
mehut. Järjestämme turnaukseen
kyydityksen. Ilmoittautuminen
viimeistään 17.6. mennessä www.
veteli.4h.fi sivun linkin kautta
SEIKKAILUPÄIVÄLEIRI
Kaksikielinen seikkailupäiväleiri
vuonna 2011 ja sitä ennen syntyneille 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.

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). Ilmoittautumiset
viimeistään 24.6. mennessä www.
veteli.4h.fi sivun linkin kautta. Lisätietoja Satulta 040 7472347.
RANTAUIMAKOULU 29.6.-3.7.
Koska uimahalli on tänä kesänä
lattian laattojen vaihdon ym. pienten
remonttien takia kiinni, järjestämme poikkeuksellisesti uimakoulun
Räyringissä Ahon uimarannassa.
Toivotaan, että järveen ei ehdi tulla
levää ennen uimakoulua. Uimakoulu
on 29.6.-3.7. klo 13.00-15.00. 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.

LIIKUNTAKESKUS SULJETTU KESÄN AJAN LUKUUN OTTAMATTA
KUNTOSALIA
Kuntosali avataan jälleen ma 1.6.
Muilta osin liikuntakeskus ja uimahalli on suljettuna 31.8. saakka
KALASTUSPÄIVÄLEIRI
Kalastuspäiväleiri yli 10-vuotiaille pe uimahallin laattojen vaihdon ym. pie26.6. klo 10-15 Halsualla, Venetjoen nemmän remontoinnin takia. Keskitekoaltaan padolla (opastus venetjär- viikkona 1.7. klo 16-17 kahviossa on
ven tieltä). Ohjelmassa mm. onkien henkilökuntaa paikalla, jos haluatte

ostaa uusia kuntosalikortteja/passeja. Lopun kesää kertakortteja voi
ostaa hotelli Kampelista. Aikamääräisten kuntosalikorttien käyttöaikaa
on jatkettu henkilökunnan toimesta
kevään kiinnioloaikaa vastaavalla
ajalla. Tähän toimenpiteeseen ei
vaadita asiakkaan henkilökohtaista
käyntiä liikuntakeskuksessa vaan se
on jo hoidettu 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!
4H-YRITYKSET
https://veteli.4h.fi/4h-yritys
KAFFILA PUSULA Helmi Holländer ja Lea Torppa ovat perustaneet
kesäkahvilan keskustaan Pusulantie
6:een. Kahvila on auki juhannukseen
saakka 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.
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.
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.

Näppärikoulu aloittaa
toimintansa syksyllä
2020
Ensi syksynä aloittava Näppärikoulu
tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta
Perhonjokilaakson alueen lapsille ja
nuorille. Opetuspaikkoja tarjotaan
viulussa sekä muutamalle oppilaalle
kitarassa, bassossa ja kosketinsoittimissa (piano/harmooni). Opetuspisteet ovat tulevana toimintavuotena
pääasiassa Kaustisella.

esitteestä, joka jaetaan koteihin loppukesästä. Ilmoittautuminen avautuu 20.7. klo 9:00 ja päättyy 15.8 klo
16. Ilmoittautuminen tapahtuu samoin kuin kansalaisopiston kursseille
heidän ilmoittautumisjärjestelmänsä
Vetelin kotipelit miesten suomenkautta. Paikkoja on rajoitetusti ja
sarjassa
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Miesten suomensarja, Länsilohko
Näppärikoulun opintoihin sisältyvät Päivä
viikottaiset yksityistunnit, yhteissoit- Ottelu
to Näppäriryhmässä sekä työpajoina Ti 23.6.2020 klo 18
Veteli-Ylihärmä
toteutettava musiikin hahmotusaineet. Opetussuunnitelma, opintoku- Su 5.7.2020 klo 13
Veteli-Haapajärvi
vaukset ja -maksut ovat nähtävissä
osoitteessa www.napparit.fi/nappa- Su 19.7.2020 klo 13
Veteli-Ylivieska
rikoulu.
Su 9.8.2020 klo 13
Veteli-Vimpeli
Näppärikoulun lukuvuosi on syksyllä 31.8-11.12.2020 (14 viikkoa) ja
keväällä 11.1-7.5.2021 (16 viikkoa).
Opetusviikkoja on lukuvuodessa 30
ja yksityistuntien pituus on 30min/
45min.

Vetelin pelit Poikien Superpesiksen runkosarjassa

PSU A, A-LOHKO
Päivä		
Näppärikoulun lukuvuosimaksut:
Ottelu
Starttinäppärit 160 €
La 13.6.2020 klo 14
Spurttinäppärit 230 €
Kankaanpää - Veteli		
Kirinäppärit 260 €
Ma 15.6.2020 klo 18
Taiteen perusopetuksessa lukukausi Veteli - Seinäjoki
Pe 26.6.2020 klo 18
ja tuntien pituudet ovat pidemmät
Veteli - Tampere
kuin kansalaisopistossa. OpetusMa 29.6.2020 klo 18
maksut ovat tällä hetkellä samassa
suhteessa oppilaan saaman opetuk- Jyväskylä - Veteli		
seen määrään kuin kansalaisopistos- Pe 10.7.2020 klo 18
Veteli - Kouvola
sa. Kansalaisopiston piirit jatkuvat
Ma 13.7.2020 klo 18
entiseen tapaan.
Alajärvi - Veteli		
Näppärikoulun ylläpitäjä on Kansan- Ma 27.7.2020 klo 18
musiikki-instituutti ry. ja sen toiminta Veteli - Pöytyä		
Ma 3.8.2020
klo 18
käynnistetään Suomen kulttuuriraHyvinkää
Veteli
haston rahoituksen turvin. Näppärikoulu toimii erillisenä oppilaitoksenaan yhteistyössä Perhonjokilaakson Lisätietoa https://vetelipesis.sporttisaitti.com/
kansalaisopiston kanssa.

Näppärikoulun opetustarjonta löytyy
Perhonjokilaakson kansalaisopiston Lisätietoja napparikoulu@gmail.com

Lasten ja nuorten kuvataidekurssi 24. –
26.7.2020 Vetelin Taidekartanossa
”Luovaa maalausta ja piirtämistä
taiteen peruspilareiden kautta”
Perhonjokilaakson kuvataideyhdistyksen järjestämälle kurssille voivat
osallistua 7 – 15-vuotiaat lapset ja
nuoret.
Opetus tapahtuu kahdessa ryhmässä
pe, la ja su:
1. ryhmä 7 – 9 -vuotiaat klo 10 – 12
2. ryhmä 10 – 15-vuotiaat klo 13 – 16
Opettajana saarijärveläinen kuvataitelija ja Vedic Art-opettaja Päivi
Siikamäki. Kurssilla opetellaan taiteen perusasioita. Voit ottaa mukaan
myös omia värejä ja maalauspohjia.
Kurssin hinta on 35 €. Sisältää
opetuksen, tilan ja perustarvikkeet
piirtämiseen. Ilmoittaudu mukaan
mielenkiintoiselle kurssille viim. 15.7.
p. 040 835 9108 tai varilalahja@
gmail.com

Maisemamaalauskurssi 20.-23.8.2020

Ateljee Espoon suosittu maisemamaalauskurssi järjestetään nyt myös
Vetelin Taidekartanossa yhteistyössä
Perhonjokilaakson kuvataideyhdistyksen kanssa. Kurssi sopii niin
aloittelijoille kuin kehittyneillekin
maalareille. Opettajana toimii toinen
Ateljee Espoon perustajista kuvataiteilija Janne Jääskeläinen, jonka
ammattitaito maalaustaiteessa on
uniikkia suomalaisessa taidekentässä, Jääskeläinen on kouluttautunut
Firenzessä, Florence Academy of
Artissa.
Maalaamme kurssin jokaisena
päivänä uuden maiseman pienelle
kangas- tai paperipohjalle. Yritämme vangita valon vaikutelman sekä
nähdä lämpimiä ja kylmiä värejä
luonnossa. Ilmaperspektiivi ja tilan

tuntu maalauksessa kuuluvat myös
kurssin sisältöön.
Sijainti ja ympäristö
Kurssin tukikohtana on Vetelin Taidekartano, os. Emäntäkouluntie 20,
69730 Tunkkari, vaikka työskentely
tapahtuukin maastossa sään salliessa. Taidekartano jylhine jokiranta- ja
koskinäkymineen, läheltä löytyvine
kallio- ja suomaastoineen sekä pohjalainen maalaismaisema vanhoine
rakennuskantoineen tarjoaa mainion
maisemamaalausympäristön.
Kurssin päivittäinen aikataulu
klo 9.00 kokoontuminen Taidekartanolle
klo 9.30-12 maisemamaalaus
klo 12-13 lounas Hotelli Kampelissa,
hinta 9,20 €, majoittujille 8,50 €
klo 13.30-16.30 maisemamaalaus
Majoitusvaihtoehdot muutaman
kilometrin päässä Taidekartanosta
ovat:
Hotelli Kampeli, Lehtisaarentie 28,
69700 Veteli, 1 hh 65 €/yö, 2 hh 80 €/
yö, sis. aamiainen, varaukset 040 648
4040
Maatilamajoitus Torppa, Torpantie
246, 69700 Veteli, 1hh tai 2 hh 30 €/
hlö/yö, aamiainen 7 €, varaukset 044
9748822
Hinta ja ilmoittautuminen
Kurssin hinta on 140 €/hlö sisältäen
opetuksen ja työskentelytilat. Ilmoittautumiset 31.7.2020 mennessä
Perhonjokilaakson kuvataideyhdistykselle liisa.lahti@pp1.inet.fi tai 040
1759668. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 10
henkilöä, jotta yksilöllinen ohjaus
on mahdollinen. Majoitusvaraukset
suoraan majoitusliikkeisiin.
Ateljee Espoo ja Perhonjokilaakson
kuvataideyhdistys lähettävät ilmoittautuneille materiaalilistan, laskun ja
muuta tietoa kurssia koskien.
Toteutumisvaraus
Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia
on vähintään 8 ja koronatilanne ei
aiheuta estettä.

Vetelin seurakunnassa hartaudet
jatkuvat kirkossa keskiviikkoisin
klo 14 ja torstaisin klo 19. Torstaisin on musiikkituokio klo 18.30.
Näitä tilaisuuksia voit kuunnella
nettiradiosta Vetelin seurakunnan
sivulta tai tulla kirkkoon kuuntelemaan. Sunnuntaisin klo 10 on
jumalanpalvelus. Juhannuksena
saa tulla jumalanpalvelukseen
kirkkoon.
Lauantaina 11.7. klo 19 Vetelin
kirkossa on Kvintetoilla kesään!-konsertti. Tule kuulemaan
Mozartia ja Brahmsia, jota soittavat Hanna Parviainen, Saana
Parviainen, Hanna Pakkala, Elina
Heikkinen ja Ulla Lampela. Konsertissa on pieni väliaika, ohjelma
15 / 10 e, tervetuloa!

Terveysliikunta jatkuu jälleen syyskuussa koronatilanteen
sen salliessa. Lyhyttä kevätkautta
hyvitetään laskemalla osallistumismaksua syyskaudella. Ryhmä
jatkuu todennäköisesti tuttuun
aikaan liikuntasalissa maanantaisin, mutta aika varmistetaan vielä
lähempänä aloitusta. Tarkemmat
aloitustiedot löytyvät syksymmällä kuntatiedotteesta sekä Perhonjokilaakson muistipalstalta.
Aurinkoista ja mukavaa kesää!

Torpan kentällä (toistaiseksi)
Pojat alle 12-vuotiaat, lisätietoja
Hannu Saari 0400-259314
Pojat alle 10-vuotaat, ke 15.30 Torpan
kentällä (toistaiseksi), lisätietoja
Hannu Saari
Vetelin Urheilijoiden kePojat alle 8-vuotiaat, harjoitukset
sän 2020 toiminta
alkavat juhannusviikolla, lisätietoja
Henri Lassila
Venlan treenit
Miesten jalkapalloharjoitukset ma ja
tiistai- ja torstaiaamupäivisin klo 9.30 to (la) klo 19 Torpan kentällä
– 10.30 kesä- ja heinäkuun aikana.
Paikkana
Jalkapallon kotiottelut
Vetelin urheilukenttä (keskuskenttä). Jalkapallon miesten kotiottelut VeteLihaskuntoa ja liikkuvuutta, sopii
lissä 22.6. klo 19 VetU – RyPK-84 , ma
kaikille lajeille ja kaikenikäisille.
29.6. klo 19 VetU- IFS, la 4.7. klo 16
VetU- IKMyranII ,
Yleisurheiluharjoitukset ja sisu-ki- ma 27.7. klo 19 VetU-LoVe, 22.8. klo
sat
15 VetU- KPallo, ja 14.9. klo 19 VetUViikoittaiset yu-harjoitukset keskiviik- GoldenBoys/Into. Kaikki ottelut Vetekoisin klo 17-18.30 Vetelin urheilulin urheilukentällä.
kentällä ja heti perään
Tervetuloa kannustamaan!
Sisu-kisat klo 18.30 (5-7 vuotiaat) ja
klo 19 (9-11- vuotiaat)
Lisätietoja urheiluseuran nettisivuille
Yu-harjoitukset sunnuntaisin klo 18 vetelinurheilijat.sporttisaitti.com
Vetelin urheilukentällä
Seuracupin -osakilpailu 31.7. klo
Tervetuloa mukaan toimintaan!
17.30 Vetelin urheilukentällä
Lasten Hippo-suunnistuskoulu
15.6. Pärinäpirtti, 22.6. ja 29.6. klo 1819 (paikat ilmoitetaan myöhemmin)
Hippo-suunnistuskoulu on tarkoitettu lapsille ja aloittelijoille. Pienillä lapsilla olisi hyvä olla ohjaaja mukana.
klo 19 -20 karttakävelyä isommille
lapsille ja aikuisille. Opastusta myös
muuna aikana pienille ryhmille, mikäli tähän on kiinnostusta
Ota yhteyttä 040-5179575.
Iltarastit
30.6. Vetelin Haukilahti (opastus Mt
750). Mahdollisuus ajanottoon klo
17-19
Rastiliput paikoillaan omatoimirasteina sunnuntaihin 5.7. saakka.
4.8. Veteli Puusaari (opastus vt 13).
Mahdollisesti myös omatoimirastit.
(karttamaksu 6 e, alle 16-vuotiaat
ilmaiseksi)
Jalkapallotreenit
Pojat alle 14-vuotiaat, to ja su klo 18

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.
METALLIKERÄYSTÄ ei järjestetä kesän aikana metallin huonon
kysynnän vuoksi. Jos syksyllä kysyntä
paranee, järjestämme keräyksen
tuolloin.

Hyötykäyttöasemat
Veteli
Osoite: Äijäpatintie 8
Avoinna:
Tiistaisin klo 11.30-18
Kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 09-13
Vastaava hoitaja: Börje Furu, puh.
044 781 7549

Markkinahölkkä ja Äijäpatinlenkki 15.8. klo 11
Vetelin markkinahölkkä juostaan
tällä kertaa ilman markkinoita. Samat
reitit kuin aiemmin. Lähtö ja maali
Räyrinki
Vetelin urheilukentällä, missä myös
Osoite: Patanantie 331
ilmoittautuminen.
Matkat ja sarjat
6,6 km: M, M60, M50, M17, N, N50
Kunto M/N
3,5 km: T/P13 ja T/P15
Kunto M/N
Osallistumismaksu 12 e, juoksijakortilla ja alle 15 v 10 e. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä ennen tapahtuman alkua.
Palkinnot kilpasarjojen kolmelle
parhaalle ja kuntosarjojen voittajille.
Kaikkien osallistujien kesken
arvontapalkintoja.
Tervetuloa juoksemaan/hölkkäämään/kävelemään hyvää mieltä!

Avoinna:
Kuukauden toisena ja neljäntenä
torstaina klo 11.30-18
Vastaava hoitaja: Börje Furu, puh.
044 781 7549
Puutarhajäte
Puutarhajätteen keräyspaikoilla
otetaan vastaan risuja, käpyjä,
lehtiä ja heinää. Risut on lajiteltava erikseen muusta puutarhajätteestä. Paikka: Vanha kaatopaikka,
Saarikankaantie
Avoinna: Tiistaisin klo 11.30-18 ja
kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 9-13.

Syysmarkkinat Halsualla
Syysmarkkinat järjestetään Halsuan Käpylässä (Laukkatie) la 5.9.2020 klo 10:00 – 16:00. Markkinaalueelle on ilmainen sisäänpääsy. 63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi – hanke
järjestää yhteistyössä Kaustisen seutukunnan ja Halsuan kunnan kanssa kuluttajille suunnatun,
koko perheen tapahtuman Syysmarkkinat.
Tapahtuman tarkoituksena on nostaa paikallistuottajien tunnettavuutta. Teemana ovat
puutarhatuotteet, erikoiskasvit, keruutuotteet ja luonnontuotteet jalostettuina sekä paikalliset
käsityöt ja hyvinvointituotteet. Tapahtumassa ovat esillä myös paikalliset yrittäjät, yhdistykset ja
viljelijät.
Myyntipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ovat osallistujille ilmaiset. Käyttämättä
jätetyistä paikoista veloitamme 150€.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään 63Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi
-hankkeen loppuseminaari, jossa vieraana
Heli Pirinen, Idea Nature Oy, aiheena erikoiskasvien logistinen palveluketju ja
Markus Virkkala, aiheena Osuuskunta 63Herb’s.
Lisäksi seminaariaiheina puutarhamarjojen taimiaineiston kartoitus (Suomi ja ulkomaat) kirjallisuusselvitys ja asiaa marjojen sokerikuivauksesta
Ilmoittautumiset pe 7.8.2020 mennessä. 14.8.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme
50%, 75€.
Lisätiedot ja myyntipaikkavaraukset sähköpostitse:
Kirsti Voho, kirsti.voho@siikalatva.fi
Mikko Hyvärinen, mikko.j.hyvarinen@siikalatva.fi
Katriina Korhonen, katriina.korhonen@witas.fi
Miina Aronen, miina.aronen@kase.fi
63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi/ Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Mukana yhteistyössä:
Kaustisen seutukunta, Halsuan kunta, Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Seuraa ilmoittelua:

