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Maidontuottajien uusi
kriisituki tulee haettavaksi
nopealla aikataululla
Komissio valmistelee uudentyyppistä kriisitukea maidontuottajille. Tuen toteutuksessa on monta vaihetta, joista ensimmäisessä viljelijän tulee arvioida, kuinka paljon vähemmän maitoa hän aikoo tuottaa lokajoulukuun aikana (1. kierros) verrattuna vastaavaan
ajanjaksoon viime vuonna. Tämän jälkeen helmikuun
puoliväliin mennessä tuottajan pitää ilmoittaa, kuinka paljon tuotanto todella väheni ja tuki maksetaan
tämän määrän perusteella syyskuun 2017 loppuun
mennessä. Kaikkiaan hakukierroksia voi olla enintään neljä.
Tukitasoksi on alustavasti tulossa 14 e/100 maitokiloa, mutta lopulliseen tasoon vaikuttaa tuen saama
kiinnostus. Jos kiinnostus on suurta, tukitaso laskee.
Myös ero toteutuneen vähennyksen ja arvioidun vähennyksen välillä voi vaikuttaa tuen määrään.

Hyvin lyhyt hakuaika
Komission odotetaan tekevän päätöksen tuesta 25.8.
pidettävässä kokouksessa ja ensimmäinen hakukierros tulee toimeenpantavaksi hyvin nopealla aikataululla. Komission delegoitua asetusta odotetaan syyskuun alkupäivinä ja sen jälkeen on mahdollista antaa kansalliset säädökset ja hakuohjeet. Komission
asetusluonnoksen mukaan ensimmäinen hakukierros päättyy jo tiistaina 20.9. (huom! muuttunut päivämäärä), joten hakuaika on erittäin lyhyt.
Tuen toimeenpanoon liittyy vielä vaatimus, että Mavin pitää ilmoittaa haettu maitomäärä komissiolle viimeistään tiistaina 27.9. Käytännössä Mavin pitää kerätä tiedot suoraan kuntien yhteistoiminta-alueilta tai
ELY-keskusten kautta, koska tietojärjestelmää ei tällä
aikataululla ole mahdollista toteuttaa.
Komissio ilmoittaa tiedot saatuaan, onko tuki mahdollista maksaa täysimääräisenä vai pitääkö tasoa
alentaa. Tämä tieto pitää myös kertoa viljelijöille 30.9.
mennessä.
HUOM! Koska aikaa tuen toimeenpanolle on todella vähän, järjestelmästä tiedotetaan jo sen valmisteluvaiheessa, joten muutokset myös yllä esitettyihin
tietoihin ovat mahdollisia.

Kesantojen ja
ympäristönurmien määräpäivät
Kesantopellot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, on ne voinut
päättää jo 15.7.
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan
toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien
kyvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä.
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan
kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä,
viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9.
ja muokata aikaisintaan 1.10.
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10.
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Tukien maksuaikataulu syksyllä 2016
Maksuaikataulu keskeisimpien tukien osalta:
Syyskuu
väliaikainen kansallinen tuki
Lokakuu
luonnonhaittakorvaus 1.erä (n. 75%)
luomu 1.erä (n. 75%)
Marraskuu
ympäristökorvaus 1.erä (n. 75%)
Joulukuu
kansalliset peltotuet 100%
luonnonhaittakorvaus 2.erä (n. 25%)
perustuki 1.erä (n. 95%)
viherryttämistuki 1.erä (n. 95%)
nuoren viljelijän eu-tuki 1.erä (n. 95%)
peltokasvipalkkio 1.erä (n. 95%)
EU:n nautapalkkio 1.erä (n. 70%)

Toriliittymän korjaus Kirkkotieltä ja
torialueen ajoradan korjaustyöt ja asfaltointi
Toholammin kunta aloittaa toriliittymän korjaustyöt Kirkkotieltä torille ja
samalla kunnostetaan torialueen ajorataa ja asfaltti uusitaan. Korjaustyöt
aloitetaan 31.8.2016 ja korjaustyöt valmistuu syyskuun 2016 loppuun
mennessä. Perjantaina 2.9.2016 liittymä kirkkotieltä torille on
kokonaan pois käytöstä kaukolämpöputkien vaihtotyön vuoksi.
Korjaustyöt aiheuttavat häiriötä liikenteelle ja työpäivien aikana työalue
eristetään pois liikenteen käytöstä, mutta ajorata pyritään pitämään
ajokunnossa työpäivien päätyttyä. Työpäivien aikana ihmisiä pyydetään
käyttämään vaihtoehtoista reittiä torille ja torialueella sijaitseviin
yrityksiin. Koulukuljetuksia ja muuta linja-autoliikennettä pyydetään
ottamaan huomioon kuljetuksissaan poikkeavat liikennejärjestelyt
torialueella työpäivien aikana.
Pahoittelemme korjaustöistä aiheutuvia häiriöitä liikenteelle, alueen
yrityksille ja asukkaille.
Lisätietoja tarvittaessa antaa:
Juha Hopeavuori, Tekninen johtaja
Toholammin kunta, p. 040 150 5302, juha.hopeavuori@toholampi.fi

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
SYKSYN OHJATUT TUNNIT
ALOITTAVAT VKOLLA 37 (MA 12.9.):
TI 10.00–10.45	Vesijumppa/Lylyn Pisara
(Minna)
11.30–12.15	Vesijumppa/Lylyn Pisara
(Minna)(ilmoittautuminen
Lylyn pisaraan)
KE 10.00–11.00	Kuntosali naisille urh.halli/
kevään kävijöille paikka
varattu, ryhmään
paikkoja vapautuu vain
peruutusten kautta (Minna)
11.15–12.15	Kuntosali miehille
urh.halli, uusi ryhmä!
Ilmoittaudu mukaan.
18.00–19.00	Spinning/kuntopiiri
Kleemolan koulu (Vuokko
Virkkala), ilmoittaudu!

PE 10.00–11.00	Kuntosali/ryhmässä
vapaata, kevään kävijöille
paikka varattu (Sari)
Ilmoittautumiset KE 7.9. alkaen (jotta kaikki
ehtivät saada kuntatiedotteen): VESIJUMPPIIN
ilmoittautuminen LYLYN PISARAAN Suville
044–562 3164. Kysy myös illan vesijumppien
toteutumisesta Lylyn Pisarasta.
Muu ilmoittautuminen
Minnalle p. 040–150 5233
tai minna.vilppola@toholampi.fi
Hinta: 35 e sis. alv./syyskausi/ryhmä. Lylyyn
maksetaan ohjausmaksun lisäksi uintimaksu.
Lisätietoja: Minna Vilppola 040-150 5233
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PIIPASHOP-päivät
su 11.9.2016 klo 14.00
Toholammin Kulttuurisalissa

Perjantaina 16.9.2016
klo 10.00–20:00
ja lauantaina 17.9.2016
klo 10:00–18:00
Paikka: Navetan Vintti,
Lylyntie 4, 69410
Sykäräinen.
MUKANA PÄIVILLÄ:
PIIPASHOP! Pellavavalikoima on laajentunut uudenlaisilla iki-ihanilla, ajattomilla ja
kulutusta kestävillä pellavatuotteilla. Valikoimista löytyy liinavaateet makuuhuoneisiin, kylpypyyhkeet, keittiöpyyhkeet ja

laaja valikoima pöytäliinoja, sekä muuta
kattaukseen liittyviä tuotteita. Myynnissä
myös valmiita, mummojen kutomia villatuotteita. Niistä löydät itsellesi iloa tai läheisille lahjaideaa.
Navetan vintin lankavalikoima pitää sisällään Rowanin, DROPS:n, Gjestalin, Sadnes
Garnsin ja Pirtin Kehräämön lankoja, uusimpana Lopi langat Islannista! Lankaneuvoja on paikalla, joten ota rohkeasti oma
ohjeesi mukaan, niin haetaan yhdessä sinulle sopiva vaihtoehto!
Kukkatalo Ruusunen tarjoaa syksyn
tunnelmaa erilaisilla syysistutuksilla ja
asetelmilla. Ruususelta löytyy myös runsas valikoima kaikkea muuta ihanaa
kotiisi!

Lisäksi mukana NIINAn persoonalliset,
käsintehdyt korut, RIIHISTEN riihitontut, KARHUKOPLAn hellyttävät moottorisahaveistokset.
POP UP kahvila! Porkolan Kirsin kakkupöytä on syksyn sadosta runsas, valinnan
vaikeutta aiheuttava, vertaansa vailla oleva makumatka leivonnaisten ihmeelliseen
maailmaan. Tarjolla on myös perinteistä
leipää, rieskaa ja karjalanpiirakkaa pikkusuolaisen nälkään. Tule maistelemaan
ja ihastumaan.
POP UP Hieronta! Fysioterapeutti Veera
Peltokankaalta voit varata hieronta-ajan.
Varaa oma aikasi suoraan Veeralta numerosta: 050 3800898. Hinta puolen tunnin hierontaan on 15 €/ puoli tuntia. Voit

YHDISTYSTEN JA
TILAISUUKSIEN
JÄRJESTÄJIEN
TAPAAMINEN

TUOMO JA TALLARI

- lastenkonsertti

Sunnuntaina 30.10.2016 klo 15
Toholammin kunnantalon
kulttuurisalissa

NORDIC TRINITY
Toholammin Kulttuurisalissa
Pe 30.9.2016 klo 19.00
Juhani Aaltonen, saksofoni/huilu
Mikko Iivanainen, kitara
Klaus Suonsaari, rummut
Liput 10 €, koululaiset ja opiskelijat 5 €
Kokoonpanossa kolmen eri sukupolven
soittajat yhdistävät voimansa! Ohjelmisto
koostuu pääasiassa jäsentensä omista
sävellyksistä, joka edustaa tyylillisesti
rohkean mielikuvituksellista, herkkää ja
yllättävää free jazzia.
Yhtye julkistaa kiertueellaan
24.9.–6.10.2016 viidennen levynsä,
joka kantaa nimeä ´Blessings`.

Paikalla kioski, joka aukeaa klo 14.
Tv:stä tuttu Tuomo Rannankari esiintyy yhdessä Tallari yhtyeen
kanssa, joka virittää Tuomon laulut
hienoon folktunnelmaan. Tuomo
laulaa ja tarinoi ystävyydestä, kasvamisesta ja kuvailee laulujaan hyvätapaisiksi. Niihin onkin yleensä
kätketty jokin elämänviisaus. Monipuolinen Tallari lisää kappaleisiin extra-annoksen reipasta pelimannipoljentoa, riihen tuoksua ja lattialankun
jytkettä. Ja totta kai myös kuulijat laitetaan laulamaan ja osallistumaan.
Liput: 8 e tai 5 e Mannerheimin
Lastensuojeluliiton jäsenkortilla
alle 2-vuotiaat veloituksetta
Voit liittyä jäseneksi:
liityjaseneksi.mll.fi
mll.toholampi@gmail.com
Järjestäjänä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Toholammin
paikallisyhdistys ry

Vapaa-aikatoimen väki kutsuu yhdistykset ja
yksityiset henkilöt kertomaan millaista toimintaa
ja tilaisuuksia on suunnitteilla vuodelle 2017, kun
Suomi täyttää 100 vuotta. Ajatuksenamme on
estää päällekkäisien tilaisuuksien järjestäminen ja
kartoittaa mahdollisia yhteistyön paikkoja.

Tule ideoimaan yhdessä
Toholammin kunnantalon kahvioon
keskiviikkona 21.9. klo 18.30.

Toholammin ja Kannuksen kulttuuritoimien matka
Oulun kaupunginteatteriin la 19.11.2016
Matkareitti: Lähtö Toholammin torilta klo 13.00 Kannuksen matkahuollosta
13.25, josta ajetaan Eskolan kautta kohti Oulua.
Oulussa olemme n. klo 16, joten ennen teatteriesitystä jää reilusti aikaa
omavalintaiseen ohjelmaan esim. ruokailuun haluamassaan paikassa.
Taivaslaulu esitys alkaa Suurella näyttämöllä klo 19.00.
Esityksen jälkeen n. klo 22. lähdemme kohti Lestijokilaaksoa.
Kaikille avoimen matkan hinta aikuiset 40 €/seniorit 35 €/opiskelijat, nuoret 20
€ (sisältää teatterilipun ja edestakaisen matkan). Liput jaetaan ja matkarahat
kerätään menomatkalla, varatkaa sopivaa käteistä mukaan.
Paikkoja varattu 50, ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matka toteutuu mikäli lähtijöitä vähintään 40.
Sitovat ilmoittautumiset to 8.9. alkaen
Kannukseen sirkka.laurila@kannus.fi tai p. 044 4745238

Iloisiin näkemisiin sinut toivottaa
kaikki edellä mainitut järjestäjät!

Toholammin kulttuuri- ja
liikuntarahasto
Rahastoon voi tehdä lahjoituksia tileille
Op FI42 5471 0920 0002 46
Sp FI43 4912 3020 0005 04
Muistathan, että rahastosta muistetaan urheilun ja
kulttuurin saralla menestyneitä!
Lahjoitusrahastoa kesäkuussa 2016 kartoittaneet

Luottamuspalkkiolahjoitukset:
Kivelä Elina, Kumpulainen Satu,
Välimäki Antti, Ahonen Auli

Tilaisuuden lopuksi pienimuotoinen iltapalatarjoilu.

Tervetuloa
mukaan kuoroon!
”Yhdessä laulaminen ryhmäyttää, uudistaa, virkistää, lisää ryhmän empatiakykyä. Laulaminen tukee niin henkistä kuin fyysistäkin vapautumista, avaa lukkoja ja vapauttaa hengityksen. Musiikki on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen kokemus. Se on ilmaisun kieli. Musiikki tarjoaakin monelle väylän saada omaa kieltään kuultavaksi, näkyväksi, olemassa olevaksi. Musiikki sanoittaa tunteita ja tuntemuksiamme, hoitaa minua ja muita.” (Mari Torri-Tuominen)

ECCLESIA
Ecclesia on neliääninen aikuisten sekakuoro
(toiminnasta kiinnostuneet nuoret ovat myös
tervetulleita). Kuoro harjoittelee Vanhassa pappilassa
torstaisin klo 19–20.30. Lisätietoja: Lauriina Hurtig
p. 044 081 9326/lauriina.hurtig@evl.fi. Ecclesia
aloittaa toimintansa 15.9.

LAULUYHTYE CAPPELLA
Lauluyhtye Cappella on neliääninen aikuisten
lauluryhmä (toiminnasta kiinnostuneet nuoret ovat
myös tervetulleita). Cappellan harjoitukset ovat
Sykäräisen kappelissa perjantaisin klo 19–20.30
noin kaksi kertaa kuukaudessa. Lisätietoja: Lauriina
Hurtig p. 044 081 9326/lauriina.hurtig@evl.fi.
Cappella aloittaa toimintansa 16.9.

Oululaisen Pauliina Rauhalan v. 2013 ilmestyneeseen, suuren
suosion saavuttaneeseen ja palkittuun esikoisromaaniin
pohjautuvassa Taivaslaulussa nähdään täysin uusia
kohtauksia, joita teoksessa ei ole mukana.

myös kysellä vapaita aikoja suoraan paikan päällä.
Navetan elosuojassa on kirpputori!
Voit varata pöydän ja tulla myymään sinulle tarpeettomiksi jääneitä tavaroita,
jotka voivat olla toisille tarpeen. Esimerkiksi, lasten (myös aikuisten) vaatteet,
kengät, monot, sukset, luistimet ym. kaikkea mahdollista! Pöytäpaikoista ei veloiteta maksua. Varaukset hoitaa Suvi Hotakainen puh. 040 961 3007 tai sähköpostilla suvi.hotakainen@finnspring.fi.

ILONJYVÄ
Ilonjyvä on tarkoitettu kaikille alakouluikäisille
laulamista rakastaville lapsille (myös eskarilaisille).
Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 15.15–16
Vanhassa pappilassa. Lisätietoja: Lauriina Hurtig
p. 044 081 9326/lauriina.hurtig@evl.fi. Ilonjyvä
aloittaa toimintansa 7.9.

ELONJYVÄ
Elonjyvä-kuoro on kaikille eläkeläisille tarkoitettu
hyväntuulinen kuoro, johon ei tarvita aikaisempaa kuorokokemusta. Kuoro harjoittelee silloin
tällöin päiväsaikaan Vanhassa pappilassa. Seuraavat harjoitukset ovat ma 26.9. klo 10. Muista
harjoituksista ilmoitetaan kirkollisissa.
Lisätietoja: Riikka Haapamäki, p. 050 303 3704/
rihaapam@gmail.com

LUMINA
Naiskuoro Lumina harjoittelee epäsäännöllisesti Mari
Peltokankaan johdolla. Lisätietoja: p. 040 913 7962/
mari.peltokangas@gmail.com.

Toholammin seurakunta
toholamminseurakunta fi/36-kuorot-ja-musiikkiryhmat

Lampin Liikkujat tiedottaa:
Seuraavat ryhmät alkavat VIIKOLLA 38. Muutokset mahdollisia
aikatauluihin, kunnes salivuorot varmistuvat. Seuraa ilmoittelua
Facebookissa Lampin Liikkujien sivuilla. Ryhmät kokoontuvat
12 kertaa/kausi. Ryhmiin ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja
puheenjohtaja Sari Pajakoskelta 040-5199154.
Maanantai: 	
LAVIS, Klo 18–19 sekä klo 19–20. Hauska,
helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu
lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista
tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa että kukaan talloo
varpaille. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja
kuten mm. humppa, jenkka, rock/jive, cha cha.
Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita
kuntoilun ohella. Paikka Kuusiston koulun liikuntasali.
Vetäjänä Anne Wennström.
VENYTTELY, Klo 20–21. Koko kehon huoltoa
monipuolisten venytysliikkeiden muodossa.
Paikka Kuusiston koulun liikuntasali. Vetäjinä Maria
Leppänen ja Virpi Nivala.
Tiistai: 	Lastenryhmä JUMPPAHUITI, Klo 18–19
Leikkimielistä liikuntaa ja monenlaista touhuamista
sekä tekemistä 5–6 vuotiaille tytöille ja pojille. Paikka
Kuusiston koulun liikuntasali. Vetäjinä Aliisa Alakotila
ja Kiia Peltokangas.
PUNTTISALI, miehet ja naiset, klo 18–19. Ohjattua,
monipuolista kuntosaliliikuntaa. Paikka urheiluhallin
kuntosali. Vetäjänä Sari Pajakoski.
Torstai:	VAUHTIVARPAAT, Klo 18–18.45. Leikkimielistä
liikuntaa alakouluikäisille lapsille. Paikka Sykäräisen
koulu. Vetäjänä Kristiina Huusko.
PUNTTISALI, naiset, klo 18–19. Ohjattua,
monipuolista kuntosaliliikuntaa. Paikka urheiluhallin
kuntosali. Vetäjänä Sari Pajakoski.
Perjantai: 	
FUNKKISCIRCUIT, Klo 17.15–18. Funkkiscircuit on
toiminnallinen kiertoharjoittelutunti. 45 minuutin aikana
treenataan koko lihaksisto läpi yksinkertaisilla mutta
tehokkailla harjoitteilla. Hikitakuu! Sopii aloittelijoille kuin
myös enemmän urheilleille, nuorille ja vanhemmille
sekä miehille että naisille. Paikka Kuusiston koulun
liikuntasali. Vetäjänä Anna-Stiina Heikkinen.
HUOM! Laskutuksemme ryhmien suhteen muuttuu. Siirrymme
KAUSIMAKSUUN eli laskutus tapahtuu aina puolivuosittain, kauden
alkaessa syksyllä ja vuoden vaihteen jälkeen. Maksut ovat yli 19
vuotiaat 30 e/kausi ja alle 19 vuotiaat 12 e/kausi. Yhdellä maksulla
voit osallistua kaikkiin Lampin Liikkujien ryhmiin.
Tulossa myyntiin Lampin Liikkujien huppareita! Seuraa ilmoittelua
Facessa.
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Peruspalveluliikelaitos Jytan
kotihoidon ja palveluasumisen
palvelujen sekä omaishoidon
tuen odotusajat 1.1.–30.6.16/
Toholampi

Kotihoidon palvelujen odotusajat 1.1.-30.6.16
Yhteydenotto/palvelupyyntöjä

Vastausaika alle 7 arkipv

Vastausaika yli 7 arkipv

21

21

0

Palveluasumisen odotusajat 1.1.-30.6.16

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista on tullut voimaan 1.7.2013.
Lain mukaan (§ 26) kunnan on julkaistava
ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä
ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa
sosiaalipalvelut.

Hakemuksia
palveluasumiseen

Myönteisiä
päätöksiä

Keskimääräinen
käsittelyaika

Kielteisiä päätöksiä/
täyttää kriteerit

Kielteisiä päätöksiä/
ei täytä kriteerejä

Keskimääräinen
käsittely-aika

6

5

3 vkoa

1

0

1 kk

Omaishoidon tuen odotusajat 1.1.-30.6.16
Hakemuksia

Myönteisiä päätöksiä

Kielteisiä päätöksiä

Keskimääräinen käsittelyaika

12

11

1

10 pv

Terveyskeskuksen
liikunta-ryhmät alkavat
viikolla 37

Vanhusten viikko 2.10.–9.10.
Tiistai 4.10.

Ryhmät kokoontuvat syksyllä 10x kuntoutuksen
tiloissa, viikolla 42 ei ryhmiä. Ryhmät ovat
maksuttomia. Tiedustelut kuntoutus 040-8044100
klo 8-9.
Ke klo 12–12.45 AVH-ryhmä, alkaen 14.9.2016
•A
 ivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneet.
Kehonhahmotusta ja lihasvoimaa edistävä ryhmä.
Ke klo 13.30–14.15 PARKINSON / TULE-ryhmä,
alkaen 14.9.2016
• L iikkuvuutta, voimaa ja tasapainoa edistäviä
harjoitteita
Ke klo 15–15.45 TULE-ryhmä, alkaen 14.9.2016
• L ihasvoimaa ja kehonhallintaa parantavia
harjoitteita. Suunnattu jo leikatuille tai leikkaukseen
jonottaville nivel-proteesi kuntoutujille.
To klo 9–9.45 REUMA-ryhmä, alkaen 15.9.2016
• L ihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapinoa sekä
rentoutumista edistäviä harjoitteita eri reuma
sairauksia sairastaville.

11–14.00	Männistössä ELONKORJUU-juhlat ja avoimet ovet
Ohjelmassa bingon pelaamista, elävää musiikkia ja Pöntiön Ari
paikalla grillaamassa

Keskiviikko 5.10.
14.00

Hartaushetki Männistössä (ehtoollishartaus)

Torstai 6.10.
9.15–10.15	Kiertoajelulla Toholammilla. Ilmoittaudu mukaan ohjelmalliselle
kiertoajelulle. Kyytiin voit lähteä keskustasta tai matkan varrelta.
Lähtö torialueelta. Lähde mukaan katsomaan lähialueen kotoseutuja.
10.00–12.00	VIE VANHUS ULOS- rollaattori- ja pyörätuolisuunnistusta
keskustassa (aloitus torialueelta)
10.00 – 14.00
Lounas Ritjan keitaassa (7,50–9 e)
14.00 – 15.00
Ulkoilua Männistössä

Perjantai 7.10.
13.00–16.00
Ohjelmalliset päivätanssit Lampin Lavalla, puffetti
	Yhteistyössä mukana: Toholampi, Lestijärvi, Kannus ja SPR ym.tahot
Lisätietoja ja kiertoajelu varaukset: Satu-Kaarina Romppainen p. 040-804 4455

Nuppi ja ruppi- ryhmät Lestijokilaaksossa syksyllä 2016

To klo 10.15–11 TASAPAINORYHMÄ,
alkaen 15.9.2016
•K
 ehonhallintaa ja tasapainoa edistäviä harjoitteita
diabeetikoille, osteoporoosista sekä huimauksesta
kärsiville.
To klo 12–12.45 Mielenterveyskuntoutujien
liikuntaryhmä, alkaen 15.9.2016
•V
 irkeyttä liikunnasta, lihasvoimaa ja liikkuvuutta
edistäviä harjoitteita.
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Vertaistukiryhmät muistisairauteen
sairastuneille ja heidän läheisilleen
kokoontuvat Toholammin
kunnanvirastolla joka toinen
tiistai 13.9. alkaen klo 12.30–14.
Tervetuloa jakamaan kokemuksia
ja saamaan tietoa samassa
elämäntilanteessa olevien seuraan
sekä virkistämään nuppia ja
ruppia!

Lisätietoa:
Muistihoitaja Marjo Virkkala p. 040 804 4463,
marjo.virkkala@kpshp.fi. Liisa Mäkelä p. 044 772
0093, liisa.makela@suomendemy.fi. Maija-Liisa
Pulkkinen p. 040 765 3327, omaisper@kaustinen.fi

Uusi opetussuunnitelma
tuo muutoksia alakoulussa
Elokuun alussa on kaikissa Suomen alakouluissa otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka tuo koulutyöhön paljon
uutta. Mukana on myös paluuta vanhaan hyväksi todettuun, esim. numero 7 saa takaisin ”vyönsä” ja entisaikojen
kansalaistaito tekee paluuta yhteiskuntaopin sateenvarjon alla.
Uusia oppiaineita
Yhteiskuntaoppi luokilla 4. ja 5. opettaa arjen hallintaa, taloutta ja rahankäyttöä sekä
demokratian ja kansalaisvaikuttamisen perusteita.
Ympäristöoppi on oppiaine, joka yhdistelee 5.–
6.luokilla biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa ja
terveystietoa. Se korvaa aiemmin 1.–4. luokilla olleen ympäristö- ja luonnontiedon. Oppiaineessa
tärkeää on luonnon kunnioittaminen, ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä ja kestävä kehitys.
Suuri muutos tapahtuu käsityössä. Siinä tekninen työ ja tekstiilityö yhdistyvät yhdeksi oppiaineeksi, jota opiskelevat kaikki oppilaat. Opetuksessa käytetään molempien työtapoja, oppimisympäristöjä ja
materiaaleja. Oppilas suunnittelee ja valmistaa tuotteen alusta loppuun ja perehtyy tuotteen tekemisen
prosessiin sekä dokumentoi prosessin eri vaiheet.
Ruotsin opiskelu alkaa jo 6. luokalla. Ruotsin
kielen opiskelun tavoitteena on, että kielenkäyttö

olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu yhdessä oppiminen erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Luokille 4.–6. on tarjolla valinnaiset aineet. Oppilaat voivat äänestää, mitä valinnaisia aineita halutaan opiskella, ja suosituimmat aineet pääsevät lukujärjestykseen. Aineiden kirjo vaihtelee vuosittain
ja kouluittain, ja yhtä valintaa opiskellaan vain yksi lukuvuosi.

Muutoksia oppiaineissa
Suomen kieli ja kirjallisuus esiintyy lukujärjestyksessä hämmennystäkin herättäneellä SUK-lyhenteellä. Mallikirjaimet ja -numerot uudistuvat, käsiala
poistuu ja luokilla 1–2 opetetaan näppäilytaitoja.
Matematiikan opiskelussa korostetaan ymmärtämistä mekaanisen laskemisen sijaan. Uutena matematiikan opiskeluun tulee koodaus.

Arviointi muuttuu
1.-6. luokilla on lukuvuositodistuksessa on keväällä sanallinen arviointi. Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan ja huoltajan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuoden aikana arviointikeskustelu oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluissa opettajan, huoltajien ja oppilaan kesken marras-tammikuun aikana. Arviointikeskustelujen pohjana on oppilaan
itsearviointikaavake.
Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuositodistuksessa erillisellä liitteellä sanallisesti samoin jokainen valinnainen opintokokonaisuus arvioidaan sanallisesti.

TOHOLAMMIN PALVELULIIKENTEEN NIMIKILPAILU
Pietarsaaressa kuljettaa VIPPARI, Seinäjoella SEILI, Peräseinäjoella NOPSA, Oulussa ONNI, Kuopiossa ja Tampereella PALI. Mikä olisi Toholammin oma kutsumanimi palveluliikenteelle? Olisiko esim. PAKU? Kerro oma ehdotuksesi! Nimikilpailun voittaja palkitaan kuukauden ilmaisilla matkoilla!

Siis mikä ihmeen palveluliikenne?
Joukkoliikennettä parantava edullinen kuljetusmuoto
Linja-auto, joka on melkein kuin Taksi
Jokaisen kuntalaisen käytössä kunnan rajojen sisällä
Kyyditsee ovelta ovelle linja-autotaksalla: alle 6km=3.30€ / 6-9km=
3,60€ / 9-12km= 3.90€ (niin lähelle kuin se on liikenteellisesti
mahdollista)
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset näyttölipulla (tarvittaessa
myös avustaja)
Kuljettaja avustaa tarvittaessa, esim. pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkevia (autossa invavarustus)
Auto on käytettävissä arkisin: maanantaista torstaihin klo 9.15–12.00
perjantaisin klo 8.25–11.00
Kyydin tilaukset:
Viimeistään kuljetusta edeltävänä arkipäivänä klo 16 mennessä
Numerosta 040 575 1342 (Pohjolan Matka)
EHDOTA NIMEÄ JA VOIT VOITTAA KUUKAUDEN ILMAISET
MATKAT AO. PALVELULIIKENNEVUOROILLE!
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, tiedot kilpailusta ja lopputuloksesta
julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.
täytä, leikkaa ja palauta kunnantoimiston info-pisteeseen pe 23.9. mennessä
Ehdotukseni Toholammin palveluliikenteen nimeksi on:
Tiedottamisvinkkejä (mm. millaista sen pitäisi olla ja missä tiedottamista
tuodaan julki?):

Osallistujan nimi:
Puh:

IÄLLISTEN PAIKKA

JUSSINPIRTTI
SYYS–LOKAKUU
SÄÄNNÖLLISESTI
KOKOONTUVAT RYHMÄT
(SYYSLOMATAUKO 17.10.–23.10)

VIIKOITTAIN (HUOMAA
ENSIMMÄINEN KOKOONTUMISPÄIVÄ!)
TI 6.9. 	klo 9 Runopiiri, Helena Kärnä,
tervetuloa kaikki runoista ja äänenkäytöstä kiinnostuneet
PE 16.9.	klo 13–14 Jussinpirtin Äijäkööri, suitsimiehinä Antti Jämsä ja
Heikki Finnilä.Kansanlauluja ja
muuta mukavaa. Nyt miehet
laulamaan!
TI 4.10.	klo 13 Videokuvauskurssi, Antti
Koskela
TO 6.10. 	klo 14 GeniusLoci, tarinoidaan
ja tallennetaan vanhoja asioita
Anna-Maija Kujalan johdolla.
KE 26.10.	klo 9 Kierrätyspotkukelkan rakennuspaja, ohjaa Martti Määttä.
Rakennetaan meneviä kulkupelejä vanhoista kiikuista, tuoleista ja suksista kevään retkille! Ensimmäisellä kerralla tutustutaan
ohjaajan ideoimiin kelkkaratkaisuihin ja tarvittaviin välineisiin.

KUNTOSALIRYHMÄT
TO KLO 9.30 NAISET, Minna Vilppola
TO KLO 10.30 MIEHET, Minna Vilppola
TO KLO 12 MIEHET, Sari Pajakoski
MA JA KE KLO 10.30 VOIMAA
TASAPAINOA 75+ (kaksi kertaa viikossa!) Satu-Kaarina Romppainen.
Huom! Ma 26.9. Jussinpirtti suljettu,
EI kokoontumista
TO KLO 13.15 OIVAT JA OMAISET
Omatoimikuntosaliryhmä omaishoitajille ja läheisille.

KAHDEN VIIKON VÄLEIN:
PE 16.9./30.9./14.10./28.10
KLO 10	Nukketeatteripaja, Helena Kärnä klo 10–13 Seniorikahvila, mahdollisuus tutustua myös
nukenrakennukseen.

MA 19.9. 	klo 13 Sävel Soi, kansanlauluja komppaamassa Minna
Lankinen.
TI 20.9. 	klo 13 Kevään valokuvauskerhon syyskokoontuminen. Tuo
20 parasta kuvaamaasi kesäkuvaa. Valitaan parhaat kuvat näyttelyyn. Veli Männistö
KE 28.9. 	klo 19 VAIN NAISILLE; Olisinko
ihmisiksi, 1. Auttaminen, AnnaKaisa Syrjälä. Ajatuksia ja oivalluksia elämään, tällä kertaa naisille.
MA 3.10.	klo 13 Jussinpirtin Parlamentti, Sivistysjohtaja Eeva Päiviö esittäytyy ja hieromme yhdessä Lampin sivistyksellistä
taikalamppua!
KE 12.10. 	klo 19 VAIN MIEHILLE; Olisinko
ihmisiksi, 2. Kasvaminen. Minna
Koskela. Ajatuksia ja oivalluksia
elämään tällä kertaa miehille.
MA 24.10.	klo 13 Sävel Soi, Viisikielistä
kanttorin johdolla.
KE 26.10 k lo 19 VAIN NAISILLE; Olisinko
ihmisiksi, 2. Kasvaminen, Minna
Koskela. Ajatuksia ja oivalluksia
elämään, tällä kertaa naisille.

HALLOOTA HALLOO, SYKSY TULLOO!
(Kahto ko meillähä onnii ny savolaine
puhheejjohtaja, Matti poikaha seki on, ihte
Korhonen. On kuule niin lupsakkata meininkkii!
Tervetulloo tutustummaan ja tervveissii vua
hänelkkii!)

Syksyn toiminnan tueksi meille saa kantaa
kaikellaisia härpäkkeitä ullakon kätköistä!
• vanhanaikaisen oloisia lasten kenkiä
kokoa n. 19–22 teatterinukeille.
• vanhoja tuoleja, kiikkuja ja suksia
kierrätyskelkkapajan tarvikkeiksi.
• joutavat kankaat, pitsiliinat ja
ompelutarvikkeet ompeluksiin.
• sata vuotta vanhoja tai vanhempiakin
tauluja, valokuvia tai pelkkiä vanhoja
kehyksiäkin!
Vuokraa Jussinpirttiä omiin kekkereihisi,
edulliset vuokrat.
Liity yhdistyksemme jäseneksi,
jäsenmaksu 10 e. Jäsenenä saat alennusta
kuntosalimaksuista.
TUESTASI JA MUKANAOLOSTASI
LÄMPIMÄSTI KIITÄMME

JA SITTEN SE RIEMUPALETTI,
SITÄ JA TÄTÄ:

Huom! Kuntosalilla käyvät myös
TYKY-setelit.

MA 12.9. 	klo 13 Jussinpirtin Parlamentti, Maunun uusi toimija Tohis ry
esittäytyy. Myös opastettu tutustumiskierros Tohis ry:n toimitiloihin, Elnantie 1.

Kysy, toivo, ihmettele, Jussinpirtti elää
toiveidesi mukaan..
Syksyisin terveisin toiminnanohjaaja
Helena Kärnä mp. 045 84 222 51

KE 14.9. 	klo 19 VAIN MIEHILLE; Olisinko ihmisiksi, 1. Auttaminen, Anna-Kaisa Syrjälä. Ajatuksia ja oivalluksia elämään, tällä kertaa
miehille.

Plakkari-hanketta rahoittaa:

Avoinna arkisin 9–15, osoite: Elnantie 2
Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry, email: jussinpirtti@gmail.com

Jussinpirtti , pirtsakka tupa tulla ja mennä!

Perhekahvila
Syksy 2016
Perhekahvilaan ovat tervetulleita
vanhemmat ja muut lapselle läheiset
aikuiset, kaikenikäisten lasten kanssa.
Kahvilassa saa vertaistukea
lapsiperheen arkeen, lapsille
leikkiseuraa ja aikuisille juttukaveria
kahvikupin ääressä. Kahvilassa saa
käydä oman aikataulunsa mukaan.

Kahvitarjoilu ja
vapaaehtoinen kahvimaksu.
Tiistaisin kello 10–12
Kunnankirjaston alakerta
Tervetuloa!
mll.toholampi@gmail.com
Facebook: MLL Toholampi

TOHOLAMMIN 4H-TIEDOTTAA

TOHOTULI

4H-kerhot toimivat seuraavasti:
Kirkonkylä:
• 4H-kerho: torstai klo 16.30 – 17.30 4H:n toimisto
(Aino, Emmi, Laura ja Sara)
• 4H-kokkikerho: maanantai klo 15.00 – n.17.00
kotitalousluokka, yli 11v. (Sari ja Leena)
• 4H-liikuntakerho: keskiviikko klo 16.30-17.30 Kuusiston koulu
(Laura ja Marika)
Sykäräinen:
• 4H-kerho: tiistai 17 - 18.00 koululla (Emma)
Kleemola:
• 4H-kerho: tiistai klo 17–18.00 koululla (Neea ja Marika)
• 4H-liikuntakerho: keskiviikko klo 17–18.00 koululla (Daria ja
Jenna)
Viitoja:
• 4H-kerho: keskiviikko klo 15.30–17.00 koululla (Oona ja
Jessika)

TOHOTULI kuntatiedote
Julkaisija: Toholammin kunta
Levikki: 1 630 kpl
Levikkialue: Toholampi
Taitto: I-print | plus
Paino: I-print Oy
IK Itella Posti Oy
Jakelu: Posti Oy
Ilmestymispäivä 5.9.2016
JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS
I-print Oy, lupanumero 4041 0895

Lehden seuraava numero
ilmestyy marraskuussa.

14–15.10.2016 AIV astitoiden keräys Toholammilla
• Paikkana: Jätevesipuhdistamo (vasen sivu)
• Aika 14.10 klo 15–18.00
• Sekä 15.10 klo 10–15.00
Keräykseen voidaan ilman maksua
tuoda tyhjät 30 litran AIV-liuoskanisterit
ja 200 litran AIV-liuostynnyrit. Tarkempia
tietoja keräyksestä 050-3738 226/Sari
MUINA AJANKOHTINA EMME OTA KANISTEREITA
JA TYNNYREITÄ VASTAAN!
4H-terkuin Sari

KÄVELE NAISELLE
AMMATTI 2016
Kävele Naiselle Ammatti- tapahtuma on Naisten Pankin vuosittain järjestämä hyvän mielen varainkeruutapahtuma. Tapahtuma koostuu yli 60 paikkakunnalla, Suomessa ja ulkomailla, järjestettävistä hyvän
mielen kävelytapahtumista. Tapahtumat on suunnattu kaikenikäisille ja –kuntoisille liikkujille.
Tapahtuman tavoitteena on kerätä varoja Naisten Pankin työlle ja näin tukea kehitysmaiden naisia omaehtoisen toimeentulon ja yrittäjyyden
kehittämisessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit lahjoittaa yhden
ammatin verran, eli 30 €. Lahjoituksen voit tehdä
joko yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Ilmoittautua
voit netissä https://www.naistenpankki.fi/tapahtumat/kavele-naiselle-ammatti-tapahtuma-toholammilla/ tai tapahtumapaikalla.

ELOKUVAT

pe 16.9.2016
Toholammin Kulttuurisalissa
Rölli ja kaikkien aikojen
salaisuus klo 18
Lippu: 8€
Kesto: 1 h 31 min
Ensi-ilta: 16.9.2016
Lajityyppi: Perhe-elokuva, kotimainen
Ohjaaja: Taavi Virta
Pääosassa: Allu Tuppurainen

Toholammilla kävellään ulkoilualueen pururadan
maastoissa

Kävelyohjelma:
klo 12 	tapahtuman avaus ja lisätietoa Naisten
Pankista
klo 12.15	alkulämmittely, jonka jälkeen jokainen
voi kiertää pururadalla itselleen sopivan
matkan
Kävelyn jälkeen osallistujille jaetaan mukaan pienet tuotekassit.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan, olitpa sitten
nuori tai vanha, yksin tai yhdessä, perheen kanssa
tai ilman ja vaikka naisille ammatteja kävelläänkin,
ovat miehet lämpimästi tervetulleita mukaan…
Lisätietoja tapahtumasta
Anna-Kaisa Syrjälä p. 044-0819314

MUISTI-INFOPISTE
Toholammin S-Marketin aulassa
Muistiviikolla tiistaina 20.9. klo 13–15.30.
Tietoa muistista, muistisairauksista ja aivoterveydestä
Tervetuloa!

Järj. Muistiluotsi
Keski-Pohjanmaa

Bridget Jones´s Baby
klo 20
Lippu: 10 €
Kesto: 2 t 3 min
Ensi-ilta: 16.9.2016
Lajityyppi: Komedia, romantiikka
Ohjaaja: Sharon Maguire
Pääosissa: : Reneé Zellweger, Colin Firth,
Patrick Dempsey, Emma Thompson, Jim
Broad-bent, Gemma Jones

Toholammin yläkoulun
ysiluokkalaiset tutustuvat
työelämään syksyllä 2016
viikoilla 39, 40, 47 ja 48. On
mukava, jos työnantajat voivat
varautua suunnittelemalla
TET-viikkoille peruskouluikäisille
sopivia työtehtäviä.

