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KUULUTUS

EDUSKUNTAVAALIT 2015					
Eduskuntavaalit toimitetaan Toholammin kunnassa sunnuntaina 19.4.2015
klo 9.00–20.00.
Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue
Äänestyspaikka
Kirkonkylä 001
Kunnantalo, Lampintie 5
Sykäräinen 002
Sykäräisen koulu,
Koulutie 21
Aänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä
vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.
Ennakkoäänestys toimitetaan
8.–14.4.2015
Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5,
seuraavasti:
08.04.–10.04.2015 klo 14.00–18.00
11.04.–12.04.2015 klo 11.00–14.00
13.04.–14.04.2015 klo 14.00–18.00
Äänestäjän on äänestyspaikalla varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus tai muu
riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen

henkilökortin vaaleissa äänestämistä varten.
Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden
mukaista passivalokuvaa.
Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön
omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava.
Omaishoitajalla tulee olla kunnan (Peruspalveluliikelaitos Jyta) kanssa tehty omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa
kunnassa kuin hoidettavansa.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kunnantalon neuvontaan puh. 040 150 5200
tai keskusvaalilautakunnan sihteerille puh.
040 150 5203 tai kirjallisesti keskusvaalilau-

takunnalle viimeistään tiistaina 7.4.2015
ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä
äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva
omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita on saatavilla kunnantalon
neuvonnasta ja www.vaalit.fi/53108.htm.

Korjaus- ja energiaavustustukset vuonna 2015

Äänioikeus
Mahdolliset kyselyt koskien äänioikeutta
voidaan tehdä 9.3.2015 alkaen Kokkolan
maistraattiin virka-aikana klo 9.00–16.15,
puh. 029 553 7409.

Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin,
terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin Pientalojen
energia-avustukset.
• tulorajat
• energiatalouden parantaminen
• uusiutuvan energian käyttöönotto

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 1.4.2015 keskusvaalilautakunnan tarkoitukseen varaamilla alueilla niille asetetuissa mainoskehikoissa.

Tarkempia ohjeita ja hakulomakkeita saa netistä
www.ara.fi sekä Toholammin kunnan rakennustarkastaja Jukka Nurmelalta puh. 040 1505310 ja
asuntosihteeri Tellervo Herraselta puh. 040 1505205.

Lisätietoja vaaleista Internetissä
www.vaalit.fi.

Laboratorion näytteenotto on suljettu
23.2.–1.3.15.
Toholammin terveyskeskus on kokonaan
suljettu 23.2.–1.3.15. Yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa Kannuksen terveyskeskukseen, puh. 040 8042 000 tai
virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06 8264 500.

Jätä uusi osallistumisilmoitus eläinpalkkioihin

Keskusvaalilautakunta

Röntgen on suljettuna 23.2.–1.3.15. Yhteydenotot tarvittaessa Kannuksen röntgeniin,
puh. 0400 145 108 klo 8–14.

Laboratorio on avoinna 25.2.15. Yhteydenotot tarvittaessa Kannuksen laboratorioon
ma–pe klo 7.15–10.00.

TYÖTERVEYSHUOLTO

Kannuksen terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolla palvellaan edellä mainittuina sulkemisaikoina Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa vaativia potilaita, puh. 040 804 2000.
Tarvittaessa päivystyksellinen hoito annetaan myös alueilla oleskeleville, esim. lomailijoille. Virka-ajan ulkopuolella terveyskeskus
on suljettu, jolloin yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06 826 4500,
osoite: Mariankatu 16–20, 67200 Kokkola.

Kannuksen työterveyshuollon yksikkö avoinna 23.–27.2.15 ja hoitaa myös Toholammin
akuutit asiat kyseisen viikon aikana. Kannuksen puhelinnumero on 040 8042 300. Kannuksen puhelin avoinna ma–pe klo 8–11 sekä ma–to klo 14.00–15.30.

Huom! Peruspalveluliikelaitos
Jytan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös
nettisivustossa www.jyta.fi.

Toholammin kunnanhallitus

Maaseutuyksikkö KaseKa tiedottaa

Toholampi 18.2.2015

Peruspalveluliikelaitos Jytan toiminta 23.2.–1.3.15

Lestijärven terveyskeskus on kokonaan
suljettu 23.2.–1.3.15. Yhteydenotot kiireellisissä päivystystapauksissa Kannuksen terveyskeskukseen, puh. 040 804 2000 tai virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan
yhteis-päivystykseen, puh. 06 826 4500.

Vanhusten ja vammaisten korjausavustukset
• tulorajat
• varallisuusrajat

Yhteystiedot: Toholammin keskusvaalilautakunta, Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI,
puh. 040 150 5203.

leikkaa talteen

LESTIJOKILAAKSON
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS JA
TERVEYSKESKUSTEN SULKEMISET

Hakuaika päättyy torstaina 26.3.2015

Toholammin työterveyshuollon yksikkö on
suljettuna 23.–27.2.15.

LESTIJOKILAAKSON HAMMASHUOLTO
Kannuksen hammashoitola on avoinna normaalisti 23.–27.2.15.
Toholammin hammashoitola on avoinna
23.–27.2.15 vaikka muu terveyskeskus on
suljettu.
Lestijärven hammashoitola on suljettu
23.2.–1.3.15
Kaikkien em. kuntien yhteinen hammashuollon ajanvarauspuhelinnumero on
040 804 2200.

Vuonna 2015 kaikkien nauta- ja lammastilojen on tehtävä uudet
osallistumisilmoitukset EU-eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien järjestelmiin, koska vanhat osallistumisilmoitukset eivät
ole enää voimassa.
Nautojen ja uuhien kansall. kotieläintukien ennakon hakijoiden on
tehtävä osallistumisilmoitus samalla kertaa, kun he hakevat ennakkoa. Ennakon hakijoiden on suositeltavaa jättää osallistumisilmoitus samalla kertaa myös EU:n eläinpalkkioihin. Muut kuin ennakon
hakijat voivat palauttaa osallistumisilmoituksen, lomake 184, Vipupalvelussa tai lomakkeella kuntaan 30.4.2015 saakka.
Kansallisten kotieläintukien ennakoiden haku on auki
23.3.2015 saakka
Voit hakea ennakkoa naudoista, hevosista ja sikatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139.

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA
ESIKOULUUN JA PERUSKOULUN
ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN
Vuonna 2009 syntyneet lapset ilmoitetaan esikouluun ja vuonna
2008 syntyneet lapset peruskoulun ensimmäiselle luokalle.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen
1–2 -luokkien sekä erityistä tukea tarvitsevien 1–9 -luokkien oppilaille.
Ilmoittautuminen ja haku ajalla 27.2.–11.3.2015 internetin kautta osoitteessa https://toholampi.starsoft.
fi. Mikäli et voi hoitaa asiaa sähköisesti, alakouluilta saa lomakkeita. Tulevien esikoululaisten vanhemmille lähetetään erikseen
ohjekirje ilmoittautumisesta. Ellet saa ohjekirjettä postin kautta, ota yhteyttä sivistystoimistoon, puh. 040 150 5231.
Sivistysjohtaja
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ELOKUVAT
Toholammin Kulttuurisalissa

Ei ennakkovarauksia.
Juomien, popcornien, karkkien yms. tuominen saliin kielletty.

Helmikuun elokuvat

Maaliskuun elokuvat

PERJANTAI 27.2.2015

TIISTAI 3.3.2015

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri klo 16 ja 18. Lippu: 6 €.

Sibelius klo 13. Lippu: 2 €.

Luokkakokous klo 20. Lippu: 8 €.

Kirjastossa tapahtuu

PERJANTAI 13.3.2015
Late lammas -elokuva klo 17. Lippu: 5 €.
Risto Räppääjä ja Sevillan saituri klo 18.30 Lippu: 5 €.
Luokkakokous klo 20. Lippu: 8 €.

Kevään satutuokiot ja leffahetket
parillisina viikkoina tiistaisin klo 10:
3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4. ja 12.5.
Käsityöillat
• Tervetuloa Toholammin Marttojen ja kirjaston yhteisiin
käsityöiltoihin! Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, eikä osallistuminen edellytä Marttoihin kuulumista. Mukaan oma
käsityö ja pieni kahviraha!
• Joka kuun kolmas torstai klo 18 kirjaston alakerrassa

Late lammas -elokuva
Kesto: 1h 25 min
Ikäraja: 7 (4-7 v. huoltajan seurassa)

Luokkakokous
Kesto: 1h 28 min
Ikäraja: 16 (13- 16 v. huoltajan seurassa)

Ensi-ilta: 6.2.2015
Lajityyppi: Seikkailu, animaatio
Ohjaaja: Mark Burton, Richard Starzack

Ensi-ilta: 25.2.2015
Lajityyppi: Komedia, kotimainen
Ohjaaja: Taneli Mustonen
Pääosissa: Aku Hirviniemi, Jaajo Linnonmaa,
Sami Hedberg

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri
Kesto: 1h 13 min
Ikäraja: S
Ensi-ilta: 13.2.2015
Lajityyppi: Komedia, kotimainen
Ohjaaja: Timo Koivusalo
Pääosissa: Samuel Shipway, Sanni Paatso,
Tom Lindholm, Riitta Havukainen, Esko
Roine, Vesa Vierikko, Minttu Mustakallio

Sibelius
Kesto: 1h 55 min
Ikäraja: S
Julkaisuaika: 03.09.2004
Sibeliuksen elämäntarina kertoo menestyksen
ohella myös säveltäjämestaria kohdanneista suurista vastoinkäymisistä, mutta ennen kaikkea se
kertoo Jeanin ja hänen vaimonsa Ainon elämää
suuremman rakkaustarinan.
Sibeliuksen syntymästä on 150 vuotta.

• Kevään kokoontumiset: 15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5.
Kotivideot talteen!
• Kirjaston digitointilaitteella voit tallentaa maksutta esim.
vhs-kasetteja digitaaliseen muotoon. Lisätietoja ja ajanvaraukset: 040 1505 280
Poistokirjamyynti vielä helmikuun ajan
• Tule tekemään löytöjä!
Uusia e-lehtiä!
• Zinio – Saatavillasi liki 60 englanninkielistä aikakauslehteä eri aihepiireistä, esim. Newsweek, The Economist,
OK! Magazine, Country living, Mens' health... Käytä maksutta kotona tai kirjastossa, kirjautumista varten tarvitset
vain toimivan kirjastokortin! Lisäohjeita kirjastosta ja
Anders-verkkokirjastosta
• ePress – kotimaisia sanomalehtiä maksutta kirjaston
asiakaskoneilla! Palvelussa n. 150 maakunta- ja paikallislehteä sekä puoluelehtiä, mm. Keskipohjanmaa, Aamulehti, Kaleva, Kotiseudun Sanomat, Kalajokilaakso, Lestijoki.
Tervetuloa lukemaan! Lisätietoa kirjaston henkilökunnalta.

Ajankohtaisimmat kuulumiset:

facebook.com/Lampinkirjasto

Keski-Pohjanmaan konservatorion
Toholammin toimipisteen

OPPILASKONSERTTI
ke 11.3.2015 klo 18.30 Toholammin Kulttuurisalissa

Ilmoittaudu netin kautta
www.opistopalvelut.fi/suomenselka tai
puhelimitse 040 150 5232 tai 044 459 6261
110413 PUNONTA (20 t)
Lukionrivin kuvataideluokka
Sari Saarikoski
klo 18.00–21.00

Tarjoilua, arvontaa

Lippu 5 €

Järj. Toholammin Nuorison Musiikkitoiminnan Tuki ja kulttuuritoimi

Raino Määttälän ja Riitta Rahkosen

LEVYNJULKAISUKONSERTTI
Toholammin Kulttuurisalissa
su 8.3.2015 klo 14.00
Mukana musiikin tekijä Klaus Myllymäki, Taru Myllymäki sekä Janika Kurkinen
Lippu 10 € sis. kahvitarjoilun

ma 27.4.–25.5.
Kurssimaksu 24 €

Pihan ja puutarhan köynnöstuet, kukkapenkkien
reunustuet, amppelit jne. Punomme pajusta
erilaisia somisteita/rakenteita pihan istutuksille.
Kurssilla työstetään luonnonvaraista pajua, joka
on ekologinen ja edullinen rakennusmateriaali.
Kurssilla opetellaan punonnan erilaiset
perusrakenteet ja sidokset. Kurssi ei edellytä
aikaisempaa kokemusta punomisesta eli sopii
aloittelijoille kuten myös edistyneimmillekin
käsityön harrastajille. Ilm. viimeistään 16.4.
110429 KUVASTA KÄYTTÖÖN (12 t)
Lampin tupa
Paula Tiala		
klo 18.00–21.00

to 12.3.–26.3.
Kurssimaksu 15 €

Kurssilla opetellaan siirtämään tulostettuja kuvia
lakalla ja liimalla kankaalle, puulle, pahville
jne. Tarvit mustavalkokopioita (ei mustesuihku)
kuvista, silitysraudan, leivinpaperia, kynttilää,
maalarinteippiä, sakset. Ilm. viimeistään 4.3.

TOHOTULI HELMIKUU 2015
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Yleisön pyynnöstä uusintaesitys
Talvisodan päättymispäivän
75 v. muistojuhla

SOTA-AJAN SÄKEITÄ

Talven ryhmäliikuntapäivä 21.3.
Tule ja ota kaverisikin mukaan Toholammin Naisvoimistelijoiden järjestämään
jumppapäivään la 21.3 klo 10.00 alkaen Kuusiston koulun saliin (jumpat tasatunnein). Päivän aikana 3 erilaista jumppaa (hinta 5€/jumppa). Jos osallistut
kaikkiin 3 jumppaan, niin saat juomapullon. Ohessa tarkempi sisältö jumpista.
Jumpat ohjaa Minttu.

Esiintymispalkkiolahjoitus: Sirkka Olkkola

Reisi-Vatsa-Pakara
Reisi-Vatsa-pakara -tunnilla tehdään helpon alkulämmittelyn jälkeen tehokas
lihastreeni keskittyen reisien, vatsan ja pepun alueelle. Toteutetaan intervallitreeninä. Lopussa venyttelyt.

Toholammin vapaa-aikalautakunta
kiittää lämpimästi kaikkia tähän
mennessä rahastoon lahjoituksen
antaneita!

Bailamama Women
Bailamama Women -tunnilla yhdistetään lantionpohjalihasten treenaaminen
energisesti ja tehokkaasti hauskoihin ja helppoihin askelsarjoihin, kehonhallintaan, lihaskuntoon ja venyttelyihin. Tunti on tarkoitettu kaikille naisille, myös
aloittelijoille. Nyt voit nauttia tehokkaasta tunnista samalla, kun saat harjoitettua naiselle tärkeitä lantionpohjalihaksia.

Luottamuspalkkiolahjoitukset:
Elina Kivelä ja Heimo Karjalainen

Rahastosta jaettu stipendejä ja toimintaavustuksia v. 2014 5 250,00 €
Rahaston saldo 31.12.2014 187,21 €
Rahastoon voi tehdä lahjoituksia tileille
Op FI42 5471 0920 0002 46
Sp FI43 4912 3020 0005 04

sanoin ja sävelin
Toholammin Kulttuurisalissa
su 15.3.2015 klo 19.00
Esittäjinä sota-ajan lapset.
Tervetuloa kaiken ikäiset
kokemaan herkkiä tunteita
ja reipasta huumoria.
Liput 5 €,

CrossTraining
CrossTraining -harjoittelu yhdistää voima-, kestävyys-, tekniikka- ja kehonpainoharjoittelua monipuolisella tavalla. CrossTraining tunti on vauhdikas kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävä kiertoharjoittelu/yhdistelmätreeni. Tunti rakentuu toiminnallisen harjoittelun perusperiaatteista sekä moninivelliikkeistä. Tunnille voi osallistua kaikki taito- ja kuntotasosta riippumatta.
PS. Huhtikuussa tulossa seuraava jumppapäivä

tuotto Toholammin kulttuuri- ja liikuntarahastolle.

Toholammin talvimaraton 28.3.2015
Sarjat:
Maraton M, M40, M50, M55, M60, M65, N, N45, N55.
Puolimaraton M, N.
7,9 km M, N, hölkkäsarja ilman ajanottoa.
P/T11V, P/T13V, P/T15V 2,5 km.

KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUSAJAT
JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2015
Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 14.30 kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään julkiselta osalta yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana torstaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä)
klo 10.00–15.00 keskustoimistossa.
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset
pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekopäivää seuraavana torstaina klo 10.00–15.00 ao. osastolla (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä).
Kunnanvaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan noin joka
toinen kuukausi, pääsääntöisesti maanantaipäivänä kunnantalolla, kulttuurisalissa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä keskustoimistossa klo 10.00–15.00 siten kuin nähtävilläolopäivästä on ilmoitettu kokouskutsussa. Kokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan kunnan ilmoitustaululla ja joko kuntatiedotteessa tai Lestijoki-paikallislehdessä tai kunnan Internet-sivuilla sekä sanomalehti Keskipohjanmaassa
kokouksen aikaa, paikkaa ja pöytäkirjan tarkistusta ja nähtävilläoloa koskevilla tiedoilla.
Sivistyslautakunta kokoontuu tarpeen mukaan erikseen
päättäminään aikoina kunnantalolla. Pöytäkirja tarkastetaan
kussakin kokouksessa erikseen sovittavana ajankohtana.
Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään julkiselta osalta nähtävänä sivistystoimistossa ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset julkiselta osalta nähtävänä ao. toimistossa/toimipisteessä kuukauden ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä).
Maaseutu- ja ympäristölautakunta kokoontuu tarpeen
mukaan erikseen päättäminään aikoina. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään julkiselta
osalta nähtävänä rakennustoimistossa kuukauden ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle,
seuraavana työpäivänä). Myös lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset julkiselta osalta ovat nähtävänä ao. toimistossa kuukauden ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä).

Vapaa-aikalautakunta kokoontuu tarpeen mukaan erikseen päättäminään aikoina. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään julkiselta osalta nähtävänä kulttuuritoimistossa kuukauden ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana
työpäivänä). Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä ao. toimistossa kuukauden
ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä).
Tarkastuslautakunta kokoontuu tarpeen mukaan erikseen
päättäminään aikoina. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään julkiselta osalta nähtävänä keskustoimistossa kuukauden ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä).
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja em. lautakuntien
asialistat/esityslistat julkaistaan ennen kokousta internetissä www.toholampi.fi > Julkaisut > Pöytäkirjat, ja pöytäkirjat tarkastuksen jälkeen.
Toholammin Viemäriliikelaitoksen johtokunta kokoontuu kunnantalolla, tarpeen mukaan erikseen päättäminään
aikoina. Johtokunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä teknisessä toimistossa kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina tai nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle seuraavana arkipäivänä. Nähtäville asetetaan ne päätökset, jotka halutaan saada lainvoimaiseksi.
Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilain mukaisesti ja
päättäminään aikoina vaalien aikaan. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa lautakunnan
erikseen päättämänä päivänä tai kuukauden ensimmäisenä perjantaina (nähtävilläolon sattuessa arkipyhälle, seuraavana työpäivänä).
Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kirjastossa, mikäli
kunnantalo on suljettuna nähtävilläoloaikana (kunnantalon
kiinniolosta kuulutetaan ja tiedotetaan erikseen).
Pöytäkirjat ovat julkiselta osalta nähtävillä edellä mainittuna
aikana ja sen jälkeenkin nähtävissä ao. toimistoissa.
Toholampi 17.2.2015
Kunnanhallitus
Lautakunnat
Viemäriliikelaitoksen johtokunta

Paikkakunta, lähtöpaikka ja kellonaika
Toholampi, urheiluhalli (Kuusistontie 4) klo 11 (yli 5 tunnin juoksijat klo 10,
junnusarjat klo 11.10 lähtö urheiluhallin edestä.
Osanottomaksut ja ilmoittautuminen:
Os.maksu maraton 40€ (JK 35€), ½-maraton 30€ (JK 25€) ja 7,9 km 10€ (JK 8€)
junnusarjat 5€ 24.3. mennessä tilille (Toholammin Urheilijat/yu)
FI70 4912 3020 0140 83. Jälki-ilm. 50€ , 40€ , 10€ ja 5€.
Viesti kohtaan nimi, sarja, matka.
marko.kotila@kotinet.com
HUOM! Pukuhuoneet ja kisakanslia halliremontin takia viereisellä Kuusiston
koululla!
Yhteystiedot: Marko Kotila 044-2996391, Kari Kangasvieri 0400-66830
TU:N PUKUTILAUS
TU:n verkka-asuja tilataan taas. Tule sovittamaan asuja kilpailu ja ulkoilukäyttöön. Tule tekemään tilaus joko tiistaina 3.3 klo 10-16.00 4H:n toimistolle tai
torstaina 5.3 klo 17-20.00 kunnantalolle. Mallit sekä lapsille että aikuisille.
Tarkempia tietoja Mari/040-913 7962 tai Marko/044-299 6391

Kutsu eroneuvo – iltaan

eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän läheisilleen
Ero herättää vanhemmissa monenlaisia kysymyksiä. Eroneuvosta saat tietoa ja
tukea erosta selviämiseen ja vanhemmuuden kysymyksiin eron jälkeen.
Eroneuvoon ovat tervetulleita vanhemmat, jotka harkitsevat eroa tai ovat jo
eronneet ja perheen läheiset.
Eroneuvot ovat matalan kynnyksen avoimia tilaisuuksia kaikille asuinkunnasta
riippumatta eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua etukäteen, osallistuminen on
myös maksutonta. Tilaisuuden vetäjä on sosiaali- tai terveysalan ammattilainen.
Mukana on aina myös vertaistukijoita, jotka ovat itse eron kokeneita
vanhempia. Tilaisuus on kertaluonteinen ja kestää kaksi tuntia.
Keski-Pohjanmaalla järjestetään seuraavat Eroneuvo – illat:
• Kannuksessa tiistaina 07.04.2015 klo 18-20, Perhekeskus, Asematie 1, 2.krs
• Kokkolassa tiistaina 05.05.2015 klo 18-20 Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n
tilassa, os Ouluntie 31 A
• Kaustisella tiistaina 01.09.2015 klo 18-20,
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajalassa, os Pajalantie 3
Järjestäjinä Kokkolan kaupunki, Jyta, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
Lisätietoja: Merja Heikkilä, Kaustinen, puh 040 804 5811, merja.heikkila@
kpshp.fi
Marita Toivonen, Kannus, puh 040 804 2811, marita.toivonen@kpshp.fi
Anneli Eerikäinen, Kokkola, puh 044 251 3134,
anneli.eerikainen@kokkolanensijaturvakoti.fi
www.neuvokeskus.fi

TOHOLAMMIN 4H-TIEDOTTAA
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN
JUSSINPIRTILLE!
Ke 25.2. klo 15 Nuppi ja ruppi, -ryhmä muistisairaille ja
heidän läheisilleen, tule mukaan virkistymään!
Ma 2.3. klo 12 Jussinpirtin Parlamentti, Päättäjä kunnan
palvelijana, alustajaa emeritus kunnanjohtaja
Aaro Marjakangas
Ma 9.3. klo 13 Seniorikahvila Vertaisvinkkejä
vatsavaivaisille. Porkkanako pahasta? Ruisko riesa
laktoosi-intolerantikolle?
Pe 13.3. klo 13 Sävel Soikoon, Lassi Koivuranta
Ke 18.3. klo 11.30–13.00 Omaishoitajien
vertaistukiryhmä, Maija-Liisa Pulkkinen
Su 22.3. klo 14 Selevä homma, ko kerta perhosia
vattassa, Toholammin kunnan Kulttuurisalissa!
Ohjelma 7€
Ma 23.3. klo 13 Seniorikahvila Mikä ihmeen super food?
Helena Kärnä

TOHOTULI

LASKETTELU/ANGRY BIRDS RETKI
MAALISKUUSSA 14.3
Järjestämme yhdessä Lestijärven 4H:n
sekä Lestijärven kunnan nuorisotoimen
kanssa retken Vuokattiin.

TOHOTULI kuntatiedote
Julkaisija: Toholammin kunta
Levikki: 1600 kpl

Laskettelumatkan hinta sisältäen
hissilipun ja matkan yli 12v. 60€,
7–12 -vuotiailta 50€.
Välinevuokraus ei sisälly reissun hintaan.
Angry Birds -seikkailupuistovierailun
hinta matkoineen on 40€.
Alle 4 v. pääsevät ilmaiseksi puistoon,
matkan hinta heiltä 20€.
Lähtö:
Lestijärvi: Parila klo 6.30
Toholampi: S-marketin pihalta
klo 7.00 ja takaisinpäin klo 17.00.
Alle 10v. huoltaja mukaan.

OSTOSREISSU KUOPION IKEAAN
lauantai 11. huhtikuuta
Aikataulutus:
Toholampi S-marketin piha klo 7.00
Lestijärvi Parila klo 7.30
Reissu toteutuu mikäli lähtijöitä 40.
Sitovat ilmoittautumiset 7.4 mennessä
numeroon 040 5199 154 / Sari

Sitovat ilmoittautumiset 6.3 mennessä
040 5199 154.
Reissu toteutuu mikäli lähtijöitä 40kpl.

Hinta 20€/4H-jäsen ja 25€ ei jäsen

Ke 25.3. klo 15 Nuppi ja ruppi -ryhmä muistisairaille ja
heidän läheisilleen.

IK Itella
Posti Oy
Levikkialue:
Toholampi
Taitto: I-print | plus
Paino: I-print Oy
Jakelu: Itella Posti Oy

Ilmestymispäivä 24.2.2015
JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS
I-print Oy, lupanumero 4041 0895

Lehden seuraava numero
ilmestyy huhtikuussa.

Ma 30.3. klo 12 Tarinaa Tupaan vanhainkoti Maunun
perustamisvaiheista Matti Koskela
Ma 13.4. klo 12 Jussinpirtin Parlamentti

3D-tulostuksen liiketoimintamahdollisuudet
– työpaja yrityksille ja yritysten tukiryhmille

Ke 15.4. klo 11.30–13.00 Omaishoitajien
vertaistukiryhmä, Maija-Liisa Pulkkinen
Ma 20.4. klo 13 Seniorikahvila Muistiluento, Muistiluotsi
JOKA VIIKKO (paitsi lomaviikolla 23.–27.2)
MA Seniorikahvila, pannu kuumana joka iltapäivä n. klo
13 alkaen kello kolmeen, muun ohjelman ohessa, tai
omalla teemalla! SenioriKaste
TI Atk alkeiskurssit klo 12–14
KE Linnunpönttökökkä klo 12-15
Runopiiri klo 13–15
TO Ohjattu kuntoliikunta
Naiset klo 9.30–10.30
Miehet klo 10.30–11.30 ja 15.00–16.00

Lauantaina 11.4. klo 11–13 Herman Ojalan koululla
Ilmainen sisäänpääsy - TERVETULOA!

• Naamiaiset

MLL:n kirppiksellä voit myydä ja
ostaa mitä tahansa tavaraa

• Onnenpyörä ja arvontaa

Arvontaa!

• Leikkejä ja muuta puuhaa

Myyntipöydät 5€ (lisäpöytä +5€)

• Satuja ja piirtämistä

Lisätietoa ja pöytävaraukset
11.4. mennessä 044 359 2469 (Laura)
tai mll.toholampi@gmail.com

Penturiehassa:

• Kahvila

Aika: 19.3.2015 klo 9.00–15.30
(klo 11.00–12.00 omakustanteinen lounas)
Paikka: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, 67100 Kokkola
Ohjelmassa mm.:
- tosielämän esimerkkejä 3D-tulostuksen
onnistuneestahyödyntämisestä bisneksessä
- 3D-tulostus päätoimintana tai omaa liiketoimintaa tukevana
toimena, ideoita
- tietoa missä 3D-tulostus menee Euroopassa, Suomessa ja
Keski-Pohjanmaalla
- askelmerkkejä: 3D-tulostuksen jalkautus
Keski-Pohjanmaalle
Tilaisuus on maksuton.

PE Ulkoliikunta perjantaisin klo 9–10

KASVUINNO-projekti
Myymme Jussinpirtin toiminnan hyväksi
linnunpönttöjä 10€ / kpl Tilaa omasi Helenalta
puh. 045 8422 251

TOHOLAMMIN
HYVINVOINTIKESKUS
MAUNU RY
Elnantie 2, 69300
Toholampi.
www.jussinpirtti.yhdistysavain.fi
facebook: Hyvinvointikeskus Maunu ry
e-mail: jussinpirtti@gmail.com

ETSITKÖ JUHLAPAIKKAA?
Vuokraa Jussinpirtti käyttöösi
edullisesti kokouksiin, rippijuhliin,
työporukan illlanviettoihin,
kuntosalilla tai ilman! Esim. sali
ja keittiö alkaen 25 €, kuntosali
ja sauna 50 €, koko talo 75 €.

Ilmoittautumiset pe 13.3.2015 mennessä ja lisätiedot:
tomas.luoma@kase.fi tai 040 7494 303

SenioriKaste, Muistiluotsi, Martat ja OmaisOiva
järjestävät kaikille kuntalaisille
SYÖ HYVÄÄ
Muisti kuntoon ruokavaliolla
tilaisuuden
Toholammilla, Kirjastossa
ke 11.3.2015 klo 19

TOHOLAMMIN
PALOMIESYHDISTYS
suorittaa lumen pudotusta rakennusten katoilta
yksityisille ja yrityksille.
Lisätietoja asiasta
puh. 044 7885 271 tai 050 590 6043.

Ohjelmassa mm.
Mitä aivoterveys tarkoittaa? Miten voin itse vaikuttaa
aivoterveyteeni?
Muistiasiantuntija Liisa Mäkelä
SYÖ HYVÄÄ! Millaisilla ruokavalinnoilla edistän aivojeni
hyvinvointia?
Toiminnanjohtaja Tuija Biskop ja paikalliset Martat

!

TERVETULOA!

Kysy lisää: Helena Kärnä
mp 045 8422 251
tai sähköpostitse:
jussinpirtti@gmail.com

!

!

!
!

