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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI

KIRJASTOSSA
TAPAHTUU

Toholammin kunnalla on haettavana nuorten kesätyöllistämistuki
toholampilaisille nuorille kesätyöpaikan saamista varten.

Ma 16.4. klo 17.30 ”Lue lapselle, tunne lapsesi.
Varhaisen perhelukemisen hyödyt ja ilot”

Kesätyöllistämistuki on tarkoitettu 17- 20-vuotiaille nuorille (syntymävuosi 1998 – 2001), jonka kotikunta
vuonna 2018 on Toholampi. Tukea ei myönnetä hakijalle, joka saa samanaikaisesti muuta työttömyysetuutta.
Työaika on 6 tuntia arkipäivänä (lauantaityössä 1 h vastaa 1,5 h). Yhteistuntimäärä 20 työpäivän aikana on 120
tuntia ja keskimäärin 30 tuntia viikossa. Työllistetty saa päivittäin 30 min ruokatunnin, joka ei sisälly työaikaan.
Mikäli työn kesto on vähemmän kuin 4 vko/ 120 h, vaikuttaa se tuen määrään.
Tukea maksetaan 200 e/ työllistetty ja se suoritetaan työnantajalle jälkikäteen.
Rahapalkka on vähintään 800 e/ 120 tunnin työllistämisjakso + lakisääteiset maksut.

➤ Ohjeet nuorelle:

• hae kesätyöhakemus kunnantalon neuvonnasta tai tulosta se kunnan nettisivuilta
www.toholampi.fi >Ajankohtaista > Kesätyö. Etsi itsellesi työpaikka Toholammilta esimerkiksi yrityksistä,
maatalouksista tai yhdistyksistä. Työnantajasi ei voi kuitenkaan olla kunta, seurakunta eikä oma tai
perheesi yritys tai jos olet yrityksen osakas.

• laadi työsuhteesta kirjallinen työsopimus, jossa on määritelty työsuhteen kesto,
työaika ja alan työehtosopimuksen mukainen palkka

Lisätietoja www.toholampi.fi > Ajankohtaista < Kesätyö tai kunnan neuvonnasta
puh. 040 150 5200 (arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 15).

Luentotilaisuus liikunnasta ja ravinnosta

Voi hyvin

- TIETOA TERVEYDESTÄ

perjantaina 20.4.2018 klo 18.00
Toholammin kulttuurisalissa (Lampintie 5)
Pääsylippu 10 € sisältää kahvin
(kahvitus klo 17 alkaen) • arvontaa
Luennoitsijoina:

Patrik Borg Hyvin ajankohtainen, uuden
syömiseen liittyvän kirjan kirjoittaja, ravintotieteilijä, pöperöproffa, joka ei kiellä mitään
vaan sallii paljon...

Lampinsuojalla tiistaisin klo 19 (säävaraus)
Marttojen kahvio
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.
3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.

Nice & Voice, johtaa Riikka Haapamäki
Eldanka: Mika Jämsä, Rasmus Tammik, Mauri Haapamäki,
Janne Torvikoski. Vierailevana solistina Veijo Porkola
Eloisat, johtaa Riikka Haapamäki
Pint o´The Times: Juho Kosonen, Einari Kärnä ja Tuomo Leppiniemi
Sykäräisen karaokepiiri, ohjaa Maija Mäntykorpi ja Terho Luoma
Toholammin Harmonikkakerho, johtaa Veikko Päivärinta
Mirjamituvan porukan vetämä yhteislaulutilaisuus
Eero Laine, Antti Turpeinen ja Jaakko Välikangas
Entisten nuorten bändi: Jarmo Nuolioja, Antti Koskela,
Anne Halmekangas, Timo Yli-Kotila

Suomalainen kirurgi,

Järjestäjä LC Toholampi / Tohottaret

ma 30.4. - ti 1.5. suljettu
helatorstaina 10.5. suljettu

Toholammin kunnankirjasto
Kirkkotie 2, 69300 TOHOLAMPI
puh. 040-1505280
toholammin.kirjasto@toholampi.fi

TOHOLAMPI TUBE!
Tule mukaan yhdessä markkinoimaan
Toholammin kuntaa. Tee YouTubeen
video, jossa tuodaan esille miksi
Toholampi on hyvä paikka elää ja
asua kuvaamalla perheen arkea,
yritystoimintaa, koululaisten ja
yhdistysten projekteja tms.
Tämä haaste on meille kaikille: yksittäiset kuntalaiset,
kaveriporukat, yhdistykset, yritykset, luokat, päiväkoti, koulut...
Kunnanjohtaja on ottanut haasteen vastaan ja julkaisee
maaliskuussa ensimmäisen videon. Hän ei osallistu kilpailuun.
Heinäkuun loppuun mennessä jätetyistä videoista kolme parasta
palkitaan ja näiden kesken arvotaan yöpymispaketti kahdelle
hengelle Hirvikosken Maaseutuhotellissa. Videot tulee toimittaa
muistitikulla kirjekuoressa kulttuuritoimistoon (kuoreen maininta
YouTube video, mukaan osallistujan yhteystiedot) tai lataamalla
YouTubeen yksityinen video ja lähettämällä siitä linkki osoitteeseen
tarja.kalander@toholampi.fi.

Sakari Orava

ortopedi ja liikuntatieteen erikoislääkäri,
joka on yksi maailman arvostetuimmista urheilukirurgeista
ja urallaan leikannut lukuisia huippu-urheilijoita. Hän
on toiminut Suomen
Olympiajoukkueen
ylilääkärinä vuosina
1988-2000.

Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa:

Olemme facebookissa:
facebook.com/Lampinkirjasto
ja instagramissa:
#toholamminkirjasto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Oulun kaupunginkirjaston tuottama näyttely saapuu Toholammille
toukokuussa ja on tutustuttavana kirjaston aukioloaikoina!

Sykäräisen kirjasto auki torstaisin klo 9-16.
Koulujen loma-aikoina suljettu.

• toimita 30.9.2018 mennessä kunnantalon neuvontaan kopio työsopimuksesta, tositteet maksetusta
palkasta ja suoritetuista työnantajavelvoitteista (ennakonpidätys-, sosiaali-, tapaturma- ja eläkemaksut) sekä
omat yhteys- ja tilitietosi. Mikäli tositteita ei toimiteta määräaikaan mennessä, myönnettyä tukea ei makseta.

Kunnantalo on suljettu myös 02.07. - 27.07.2018.
Päivystyksistä ilmoitetaan tarkemmin kesäkuun
kuntatiedotteessa sekä kunnan Internet-sivuilla.

Susikoira Roi – suomalainen sankarikoira -näyttely
2. - 29.5.

ma 10-16
ti-to 12-19
pe 10-16
la 10-14

➤ Ohjeet työnantajalle:

ma 30.04.2018 ja pe 11.05.2018.

Marttojen loppukevään käsityöillat 19.4. ja 17.5.

Käsityöiltoihin on kaikille vapaa pääsy. Mukaan oma käsityö ja pieni
kahviraha!

Pääkirjaston aukioloajat:

• täytä kesätyöhakemuksen tiedot yhdessä työnantajasi kanssa ja tuo hakemus kunnantalon
neuvontaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.05.2018.

TOHOLAMMIN
KUNNANTALO
ON SULJETTU

Tietokirjailija, lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkija Päivi HeikkiläHalttunen luennoi lasten vanhemmille ja varhaiskasvattajille.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! Kirjaston alakerrassa lukion
yrittäjyysryhmän lapsiparkki luennon ajan!

Tervetuloa,
kaikenikäiset
liikunnasta
ja ravinnosta
kiinnostuneet!

Kunnan verkkosivuja uudistetaan parhaillaan. Kaipaamme
sinne uusia kuvia elämästä ja maisemista Toholammilla. Kuvia
joihin sinulla on tekijänoikeudet tai linkkejä kuviin voi laittaa
s-postilla osoitteeseen tarja.kalander@toholampi.fi. Toimittamalla
kuvia ja videoita annat kunnalle oikeuden käyttää niitä
kuntamarkkinoinnissa. Huomaathan kysyä luvan kuvattavilta.

TOHOTULI HELMIKUU 2018
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OLETKO KIINNOSTUNUT
VAPAAEHTOISTYÖSTÄ?

KANSALAISOPISTO
TIEDOTTAA –
ILMOITTAUDU ENNAKKOON
https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ tai
p. 044-4745 244 tai heli.makitalo@kannus.fi

TOHOLAMMIN
JA LESTIJÄRVEN
VASTAANOTOT
SULJETTU 17.4.2018
Vastaanottojen ja toimipisteiden
toiminnasta on tietoa myös Soiten
nettisivustossa www.soite.fi.
19.3.18 K-P:n sosiaali- ja
terveyspalveluky

Soiten kautta voit alkaa tukihenkilöksi tai tukiperheeksi
tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Uudet
vapaaehtoiset saavat perehdytyksen ja koulutusta
tukihenkilönä tai tukiperheenä toimimiseen.
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Tea Bjon (sosiaaliohjaaja), p. 044-7809 835,
tea.bjon@soite.fi
Infoilta tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta
järjestetään seuraavasti:
Toholampi 3.5.2018 kello 18.00–19.00
(Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone 2. kerros)

HÄTÄENSIAPUKURSSI
ti 17.4. klo 18-20 Kuusiston koulu

op. Liisa Ylikorpi, 10 €.
Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen

sisällön mukaisissa aiheissa. Hätäensiapukurssilla voit päivittää
vanhenemassa olevan ensiavun peruskurssin EA 1 tai EA 2, mikäli
päivitystä ei ole aiemmin suoritettu. Sisältö: Auttamistoiminta
onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa. Hätäensiavun perusteet.
Tajuttomalle annettava ensiapu. Peruselvytys. Vierasesine hengitysteissä.
Verenkierron häiriötila (sokki). Verenvuodon tyrehdyttäminen. Haavat.
Ensiapukortti 12 € (maksetaan suoraan kouluttajalle).

VILLIYRTIT KÄYTTÄMÄLLÄ TUTUIKSI
su 6.5. klo 9-15.30 Kuusiston

koulu, op. luonnonvara-alan kouluttaja Annika Rahkonen, 15€.
Yrttikurssilla käsittelemme yrttien ja puun tuotteiden parantavia
vaikutuksia ja valmistamme erilaisia yrttituotteita mm. uutteita ja voiteita.
Opimme tietämään mitkä kasvit tukevat hyvinvointiamme ja voiko
niillä ylläpitää terveyttä. Tutustumme kasvien ravintosisältöihin, kuten
ravintoaineisiin ja vitamiineihin. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja
kasvio, mikäli sellainen on, sekä eväät (pidämme lounastauon 30 min).

GALLERIA JUSTUKSESSA KANNUKSESSA
(kaupunginvirastolla os. Asematie 1)
toukokuun ajan KanTo kansalaisopiston

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKURSSIEN
YHTEISNÄYTTELY

”Piirtäen, maalaten ja muotoillen toteutettuja kuvataidetöitä,
akryyli- ja öljyvärimaalauksia sekä värikylpytöitä.”
Avoinna ma-to klo 9-16, pe klo 9-15, su klo 13-16
(juhlapyhinä suljettu). Vapaa pääsy! Tervetuloa!

KANSALAISOPISTON KEVÄTNÄYTTELY
lauantaina 21.4.2018 klo 11-17

KitinVaparissa (Liikuntatie 2, Kannus)
Esillä opintokauden aikana kursseilla tehtyjä töitä,
musiikkia ja esityksiä yms.
Myynnissä kahvia, leivonnaisia ja arpoja, käteismaksu.
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

TOHOLAMMIN
KULTTUURISALIN
TARKISTETUT HINNAT
Kunta laskuttaa kulttuurisalin käytöstä aiheutuvista
kustannuksista omakustannushinnan: 1.4.
alkaen hinnat ovat siivous 35 € + alv/tunti ja
tekninen apu/tekniikan laitto 45 € + alv/tunti.
Vähimmäislaskutus on yksi tunti siivouksesta ja
tekniikan laitosta. Toholampilaisilta yhdistyksiltä
ei peritä kuluja salin käytöstä, jos em. palveluja ei
tarvita.
Toholammin kunnantalolla ei ole vahtimestaria. Kello
16 jälkeen alkavia ja viikonloppuina järjestettäviä
tilaisuuksia varten ulko-ovet avataan sähkölukolla
15 minuuttia ennen varattua aikaa ja suljetaan
15 minuuttia sen jälkeen. Huomaa että vaikka
luennoitsijalla olisi oma kone, pitää videotykki
laittaa päälle, verhot laskea, valoja säätää ja laittaa
mahdollisesti äänentoisto.
Salin esittelystä voi sopia IT-tuen kanssa (tuki@
toholampi.fi, 040 150 5300 huom! ei tekstiviestejä).
Arki-iltojen tilaisuuksiin koneet, verhot ym. laitetaan
päiväaikaan valmiiksi. Tilaisuuden järjestäjän täytyy
osata laittaa valot aulaan ja saliin sekä tilaisuuden
jälkeen laittaa salin tekniikka lopetustilaan ja
sammuttaa valot.

ELÄMÄNILOINEN -LUENTO
26.4 KLO 17.30
Kannuksen seurakuntakoti,
auditorio

Iloiset vastuunkantajat
-elämänmakuisia näkökulmia
tueksi arjesta innostumiseen!
Luennoitsijat:
ELÄMÄNILOINEN- LUENTO
Minna
Herronen, sh,
26.4 klo 17.30 Kannuksen seurakuntakoti, auditorio
logoterapeutti LTI,
työnohjaaja STORY ja
Henna Oikari, sh, TtK
Iloiset vastuunkantajat -elämänmakuisia näkökulmia tueksi arjesta innostumiseen!

Kahvitarjoilu!
TERVETULOA
Henna Oikari, sh, TtK

Luennoitsijat: Minna Herronen, sh, logoterapeutti LTI, työnohjaaja STORY ja
Kahvitarjoilu!
TERVETULOA

SYDÄNVIIKKO

15. - 22.4.2018
Tapahtumat:

Ma 16.4 klo 18.30 Sydänilta Toholammin kunnan kulttuurisali. Luento, Pasi Laitala
sisätautien ja gastroenterologian erikoil.
Peruskuntayhtymä Kalliosta. Musiikkia, Theresa Bugs laulu, säestys Jussi Peltokangas.
K-P Sydänpiirin terveiset tuo tj. Pirkko Collin.
Klo 17.30 alk. tarjoilu, arpojen myynti, Info-pöytä Vapaa pääsy.
Sydämellisesti tervetuloa!
Ti 17.4. klo 17.30 ”Heikin lenkki” -kävelytapahtuma (sauvoilla tai ilman). Toholammin

torilta lähtö. Kierretään: Koskelantie –Juustola-Sievintie. Lenkin jälkeen tarjotaan kahvit.
Nyt joukolla reippailemaan, ota kaveri mukaan.

Keski-Pohjanmaan konservatorion
Toholammin toimipisteen

Ti 17.4. klo 18.00 Lestijärvellä, Lestin Lenkki kävelytapahtuma (sauvoilla tai ilman).Lähtö
Torilta,
Kalasataman kautta Rantapolulle. Lenkin jälkeen tarjotaan kahvit. Nyt joukolla
reippailemaan, ota kaveri mukaan.

Ke 18.4. klo 10-14.00 ”Sydänystävällinen lounas”

Uunilohi, possufile, kesäkeitto ja jälkir. vohveli kahvit.Ritjan Keidas.

ke 25.4.2018 klo 18.30
Toholammin Kulttuurisalissa
Tarjolla simaa ja munkkeja

Liput 5/2 €

Ke 18.4. klo 11.00-12.30 ”Sydänystävällinen lounas”

Lestijärvellä Kotipirtissä. Ilm. 19.4 mennessä puh 045-132 7247.
Sydämellisesti tervetuloa!
Toholampi-Lestijärvi Sydänyhdistys

Järj. Toholammin Nuorison Musiikkitoiminnan Tuki ja kulttuuritoimi

TOHOTULI HELMIKUU 2018

Kaustislaista perinnettä
parhaimmillaan
8.5.2018 klo 19.00
Kulttuurisalissa.
Mukana mm. PURPPURIPELIMANNIT,
HÄÄKUORO JA PELIMANNIT.
Tilaisuuden juontaa Pirkko Määttälä
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ELOKUVAT PE 27.4.2018
Toholammin Kulttuurisalissa
Viidakon veijarit klo 17
Lippu 8 €. Kesto: 1 t 37 min

päiväkahvitilaisuus
Toholammin kunnantalolla
pe 27.4.2018 klo 12.30

Ensi-ilta: 20.4.2018
Lajityyppi: Perhe-elokuva, animaatio
Ohjaaja: David Alaux
Puhuttu suomeksi.

Kahvitarjoilu kunnantalon
kahviossa klo 12.30.
Vaskimusiikkia
kulttuurisalissa klo 13.

He jäivät klo 19
Lippu 10 €. Kesto: 1 t 50 min

Maaseutuyksikkö
Kaseka tiedottaa
www.kaseka.fi

TUKI-INFOT 2018
Keskittyvät kevään tukihakuun liittyviin asioihin kolmen tunnin tiiviinä
pakettina.
Päivätilaisuudet pidetään klo 11.30 - 14.30
( muut paitsi Kannus klo 18.30 - 21).
Mukana Ely-keskuksen, ProAgrian ja kunnan asiantuntijat.
Tuki-infoja järjestetään mm.
Toholampi to 19.4, kunnantalon kulttuurisali
Kannus ti 24.4., ILTA, kaupungintalo, valtuustosali
Kaustinen ke 25.4, Kaustisen evankelinen opisto
Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

PELTOMAAN LAATUTESTIN VIIMEINEN
PALAUTUSPÄIVÄ LÄHESTYY
Ympäristökorvauksen ehtoihin kuuluvan peltomaan laatutestin
viimeinen palautuspäivä on 30.4.2018.
Arvioitavana laatutestissä ovat vuoden 2017 tukihaussa ilmoittamasi
yli 0,5 ha:n peruslohkot, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa.
Voit täyttää ja lähettää laatutestin Vipu-palvelussa.
Tiedot voi jättää myös paperilomakkeella 480.

Toholammin
Kulttuurisalissa
Su 15.4. klo 12 alkaen
Kaksi raamattutuntia

Ensi-ilta: 29.12.2017
Lajityyppi:
Historia, dokumentti, kotimainen
Ohjaaja: Tommi Rautio
Pääosissa:
Saara Elina, Johan-Erik Mäkelä,
Tiia Lyijynen, Anja Reittola, Samuli Longi

Iäisyyden äärellä
Raimo Rahnasto
Kälviän Kitarakuoro
Joht. Marjaana Koittola
Väliajalla tarjoilua
Vapaa pääsy – tervetuloa!
Järj. Toholammin
helluntaiseurakunta

Tiedot kannattaa palauttaa ajoissa, sillä myöhässä palautettu laatutesti
vähentää vuodelta 2017 maksettavaa ravinteiden tasapainoisen käytön
korvausta 5 prosentilla. Vuoden 2018 tukeen vähennys on 10 %.

PÄÄTUKIHAKU ALKAA HUHTIKUUSSA
Päätukihaku ja lohkomuutosten teko alkaa tänä vuonna 16.4
Vipu-palvelussa. Hakemuksen palautusaikaa on 15.6 asti.

Varhaiskasvatus
tiedottaa
Sateenkaaren päiväkoti järjestää avointa
varhaiskasvatustoimintaa Metsämörriretken
muodossa torstaina 17.5. ja torstaina 7.6.
klo 9.00-11.00
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan
tavoitteena on tarjota kotihoidossa
oleville lapsille suunniteltua kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa
toimintaa. Tavoitteena on lisäksi tukea perheitä lasten hoidossa ja
kasvatuksessa.
Kokoonnumme Metsämörriretkelle hiihtokopin luona ja kävelemme
siitä lyhyen matkan lähimetsään, jonne on mahdollista päästä
lastenrattaillakin. Lapsi osallistuu avoimeen varhaiskasvatustoimintaan
yhdessä huoltajansa kanssa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Metsämörriretkelle toivotusta
varustuksesta:
Minna Vörlin, vt. varhaiskasvatuksen erityisopettaja: puh. 040 620
5052 tai minna.vorlin@toholampi.fi
Terhi Elamaa, varhaiskasvatuksen johtaja: terhi.elamaa@toholampi.fi

Jos peruslohkosi pysyvät ennallaan viime vuoteen nähden,
voit lähettää tukihakemuksesi milloin tahansa tukihakuaikana.
Mahdolliset lohkomuutokset (jaot, yhdistämiset, uudet lohkot)
kannattaa tehdä jo huhtikuun aikana, jolloin kunnissa ehditään käsitellä
muutokset niin, että lopulliset peruslohkot ovat käytössäsi hyvissä ajoin
tukien hakemista varten.
Paperiset hakulomakkeet voit tulostaa Mavin lomakepalvelusta tai
pyytää kunnasta.

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUS 2018
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskujen testauksia
keväällä/kesällä 2018 mm. seuraavasti:
Kannus
06.06.
Toholampi 08.06
Lestijärvi 08.06.

12.45-15.00 Kannuksen MOL,konehallin edusta
09.15-12.15 JMT Koskela (K-Maatalous piha)
13.00-14.00 Ent. P.Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla
väh. 200 litraa vettä. Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä
varaosia. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia
suutinkärkiä ja triplet-runkoja.
Ruiskun testaaminen maksaa 180 euroa (alv 0 %). Lisätietoja Jouni
Huhtala 040-5123703 ja Jarmo Karhula 044-5212210.

Aurinkoista kevättä!
Maataloustoimisto

KanTo
kansalaisopiston
kuvataidepiirin

KEVÄTNÄYTTELY
Toholammin
kunnantalolla
8.5.-8.6.2018
AVAJAISET 7.5. klo 18

Päivähoitopaikkojen hakeminen
syksylle 2018
Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hakuaika on neljä
kuukautta. Mikäli päivähoitopaikan tarve johtuu vanhempien
äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, hoitopaikka on haettava
viimeistään kahta viikkoa ennen tarpeen alkamista. Hyvissä ajoin
jätetty hakemus auttaa järjestämään lapselle sellaisen hoidon, joka
parhaiten vastaa perheen tarpeita.
Hakemuksen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai hakea Sateenkaaren
päiväkodilta. Hakemukset palautettaan kunnantalon neuvontaan tai
Sateenkaaren päiväkodille. Lisätietoja varhaiskasvatuksen johtajalta,
Terhi Elamaa: p. 040 1505270 tai terhi.elamaa@toholampi.fi

JUSSINPIRTTI
SYÖDÄÄN YHDESSÄ
JUSSINPIRTILLÄ 8.5. klo 12
Tarjolla kasvissosekeittoa ja
sämpylöitä. Yhdessä syöminen
mukavassa seurassa saa mielen
virkeäksi!
Ilmoita osallistumisesta pe 4.5. klo
13 mennessä, puh. 045 84 222 51
tai sähköpostilla
jussinpirtti@gmail.com

KUNTOSALIRYHMÄT
KE KLO 11.30
VOIMAA JA TASAPAINOA 75+
TO KLO 9.30 NAISET, Minna
Vilppola
TO KLO 10.30 MIEHET, Minna
Vilppola
TO KLO 12 MIEHET, Raimo Kallio
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA:

TOUKOTOHINAT JUSSINPIRTILLÄ
KOKO PERHEELLE TO 24.5. klo 18.

Perjantaisin
klo 13 Jussinpirtin Äijäkööri,
kansanlauluja ja muuta mukavaa.
Joka äijä on tervetullut!

Tule vastaanottamaan kesää
Jussinpirtin pihalle erilaisten leikkien
ja kilpailujen merkeissä. Ohjelmassa
tikanheittoa, saappaanheittoa,
tehtävärata ja muita mukavia tehtäviä
ja kilpailuja. Grillataan makkaraa ja
paistetaan lettuja kahvin ja mehun
kera. ToukoTohinat on tarkoitettu
kaikenikäisille, vauvasta vaariin.

MUUTA TOIMINTAA:
MUOTOILUBUSSI tulee Lampille..
Taito Keski-Pohjanmaa järjestää
Jussinpirtillä työpajan vielä 17.4.
klo 12-13.30.
Bussista saa ostaa tarvittavat
materiaalit. Työpajan hinta on 9€ /
kerta osallistujalta.
Pajassa ohjataan valmistamaan esim.
huopapitsejä sisustukseen sekä koruja
makeanveden helmistä.
Tule katsomaan ja kokeilemaan!

Toholammin Hyvinvointikeskus
Maunu ry:n vuosikokous
Jussinpirtillä ke 25.4. klo 14.30.
Seuraa tapahtumia facebookista,
tapahtumakalentereista ja
ilmoitustauluilta!
Tue toimintaamme iällisten ihmisten
hyväks
*vuokraamalla Jussinpirttiä omiin
kekkereihisi edullisesti.
*liittymällä yhdistyksemme
jäseneksi, jäsenmaksu 10€/v.
Jäsenenä saat alennusta kuntosalin
kausikorttihinnoista.
Huom! Kuntosalillamme käyvät
myös TYKY-setelit.
Etsi Jussinpirtti Facebookista ja
tykkää!
TUESTASI JA MUKANAOLOSTASI
LÄMPIMÄSTI KIITÄMME
Kysy, toivo, ihmettele, Jussinpirtti
elää toiveidesi mukaan…
Terveisin toiminnanohjaaja Satu
Sadinkangas mp. 045 84 222 51

Su 22.4. klo 16 Kulttuurisalissa
”Jäljenjättäjät” – Nukkenäytelmä
Toholammilla eläneiden ihmisten
elämästä, työstä ja perinnöstä.
Näytelmä kertoo mieleen
jääneistä persoonista, mm.
Herman Ojala, Sahan Kalle, Anni
Himanen ja Adolf Kyrö. Näytelmän
käsikirjoituksen on tehnyt Liisa
Kujala.
Kahvio avoinna klo 15 alkaen.

VOIMAA RUOASTA -ryhmä
Jussinpirtillä tiistaina 24.4. klo 1819.30 ASAHI-terveysliikunnan
merkeissä. Miesten kehittämä
terveysliikunta, rauhallinen,
helppo, hyvän olon antava – koko
kehon läpikäyvä liikuntamuoto.
Liikuntatuokion tulee vetämään
Riitta Koukkari.
Vaikka et olisi osallistunut tähän
ryhmään aiemmin, tule tutustumaan
mielenkiintoiseen liikuntamuotoon.

TOHOLAMMIN 4H TIEDOTTAA
KURSSEJA…

• Leivontakurssi pe 20.4 klo 14 - 18 Kuusiston koulun
kotitalousluokassa. Ilmoittautuminen ke 18.4 mennessä
040-5199154. Kurssi toteutuu jos osallistujia vähintään 10 kpl.
Hinta 4H-jäsen 5€ ja ei jäsen 8€.
• Pikkuleipäkurssi pe 4.5 klo 14 – 18 Kuusiston koulun
kotitalousluokassa. Ilmoittautuminen ke 2.5 mennessä
040-5199154. Kurssi toteutuu jos osallistujia vähintään 10 kpl.
Hinta 4H-jäsen 5€ ja ei jäsen 8€.
• Äitienpäivä täytekakkukurssi 11 - 12.5. Perjantaina 11.5
leivomme pohjat klo 15.00 alkaen ja lauantaina 12.5 klo 12.00
alkaen täytämme ja koristelemme kakut. Kurssin hinta 10€
4H-jäsen ja 15€ ei jäsen. Ilmoittautumiset ke 9.5 mennessä.
Omat kakkuvuoat sekä kuljetusastiat mukaan.

RETKIÄ….

• Järjestämme yhdessä Kannuksen 4H-yhdistyksen kanssa
retken DUUDSONIT AKTIVITY PARK 21.4. Lähtö kannus
klo 8.30 ja Toholampi klo 9.00 S-marketin pihasta. Retken hinta
(sis. lipun ja kyydin) 2-6v. 35€ ja yli 7v. 40€. 4H-jäsenperhe
alennus 5€. Sitovat ilmoittautumiset 16.4 mennessä
040-5199154. Reissu toteutuu jos lähtijöitä 40kpl.
• 5.5 ostosretki Kuopion Ikea ja Matkus shopping Center.
Reissun hinta 25€/4H-jäsen ja 30€/ei jäsen. Reissu toteutuu
mikäli lähtijöitä 40kpl. Lähtö Toholampi S-marketin piha klo 7,
Lestijärvi Kauppisen huoltoasema klo 7.30 ja Parila klo 7.40.
Sitovat ilmoittautumiset 27.4 mennessä 040-5199154.

TULOSSA….

• Retki Ähtärin eläinpuistoon pandoja katsomaan 30.6
• 4H-päiväleirit:
o Kirkonkylä 4 - 8.6
o Viitoja 30.7 – 3.8
• 4H-leikkikenttä
o Sykäräinen 4 – 20.6
• 4H-ruokakoulu 30.7 – 4.8
Näistä tarkempia tietoja sekä ilmoittautumis ajankohdat löytyy
likempänä nettisivuilta sekä facebookista.
Terkuin 4H-Sari

TOHOTULI
TOHOTULI kuntatiedote
Julkaisija: Toholammin kunta
Levikki: 1 640 kpl
Levikkialue: Toholampi
Taitto: I-plus
Paino: I-print Oy
Jakelu: Posti OyIK Itella Posti Oy
Ilmestymispäivä 12.4.2018
JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS
I-print Oy, lupanumero 4041 0895

Lehden seuraava numero
kesäkuussa 2018

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJÄT
JA YHDISTYKSET

Kiinnostaako Pop up -kesätori?
Tule tiistaina 24.4.2018 klo 18 kunnantalolle
kunnanhallituksen kokoushuoneeseen.
Kehitellään ideaa yhdessä ja katsotaan löytyykö tekijöitä
torimyyntitapahtuman järjestämiseksi ensi kesälle.
Kun alatte suunnittelemaan tilaisuuksia Toholammille,
olkaa yhteydessä kulttuuritoimistoon, jossa pidetään
listaa tulevissa olevista tapahtumista. Koitetaan yhdessä
välttää päällekkäisyyksiä mahdollisuuksien mukaan.
Ilmoittakaa toimihenkilöiden (puheenjohtaja,
sihteeri) vaihdosten yhteydessä uudet yhteystiedot
kulttuuritoimistoon (tarja.kalander@toholampi.fi,
040 150 5232). Jokaiselta yhdistykseltä tarvitaan
sähköpostiosoite, mihin tiedotteita voidaan laittaa.

✂

IÄLLISTEN PAIKKA

KANSALAISOPISTON KURSSITOIVEKYSELY
1. Mitä kursseja toivoisit kansalaisopiston opinto-ohjelmaan tulevalle kaudelle?

Plakkari-hanketta rahoittaa:

2. Mikä olisi sinulle sopivin ajankohta; vuodenaika,
viikonpäivä, klo-aika?

Osoite: Elnantie 2
Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry, email: jussinpirtti@gmail.com

Jussinpirtti , pirtsakka tupa tulla ja mennä!
Lampin parahaks!

3. Kurssipaikkaehdotus?

4. Ehdotus opettajaksi?

5. Vapaa palaute; risut ja ruusut?





Kansalaisopiston pianistien ja





laulajien matinea
Toholammilla






kulttuurisalissa
ke
18.4. klo 19 alkaen.



Satu-Maarit
Huhtalan, Aino Koskelan ja Pauliina Virkkalan




oppilaat esittävät
kevätkauden satoa.


Vapaa pääsy! Tervetuloa!




Palautus toukokuun loppuun mennessä Toholammin kunnantalon neuvontaan tai
os. Kannuksen kaupunki, KanTo, PL 42, 69101 Kannus tai heli.makitalo@kannus.fi
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja!
Kiitos palautteesta!
Nimi: _________________________________________________________________________
Osoite: ________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________
Puhelinnumero: _________________________________________________________________

✂









KEVÄTMATINEA
ke
18.4.2018

