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Maaseutuyksikkö
KaseKa tiedottaa
YMPÄRISTÖKORVAUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT
Ympäristökorvauksen yksi pakollinen toimenpide on
koulutusvaatimus, joka tulee täyttää 30.4.2017 mennessä.
Sen voi täyttää tekemällä nettitentin Vipu-palvelussa TAI
osallistumalla yhden koko päivän kestävään koulutukseen.
Keski-Pohjanmaalla koulutuspäiviä järjestetään seuraavasti:
Ke 8.2.2017 Kaustisen evankelinen opisto, Opistontie 30
Ke 22.2.2017 Kannus, Valtuustosali, Asematie 1
Ke 8.3.2017 Kälviän opisto, Opistontie 1
Tilaisuudet ovat saman sisältöisiä, alkaen klo 9:00
kahvitarjoilulla. Lounas on omakustanteinen.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta www.
kaseka.fi -> ajankohtaista tai suoraan maataloustoimistoon.
Jos olet tehnyt tai aiot tehdä nettitentin Vipu-palvelussa,
tähän koulutukseen ei tarvitse osallistua!

KASVINSUOJELUAINEIDEN
KOULUTUKSET JA TENTIT 2017
Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä tulee olla voimassa
oleva kasvinsuojelututkinto. Aikaisemmin suoritettu
kasvinsuojelukoulutus käy sen voimassa olon ajan, jonka
jälkeen on osallistuttava tutkintotenttiin. Koulutus on
vapaaehtoista, mutta tutkintotentti on pakollinen. Tutkinto
on uusittava viiden vuoden välein. Tutkintomateriaaliin voi
tutustua Tukesin sivuilla.
Kasvinsuojelukoulutuksia ja tutkintoja järjestetään
Keski-Pohjanmaalla seuraavasti:
Järviseudun ammatti-instituutti järjestää keskiviikkona
8.3.2017 Toholammin kunnantalolla klo 10–15.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta
sähköpostilla virpi.mattila@jamin.fi tai puh. (06) 2412 7115.
Koulutuksen hinta on 60 e/hlö (alv 0%).
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää perjantaina 2.6.2017
Kannuksessa, kaupungintalolla klo 10–14.
Ilmoittautuminen viimeistään 7 työpäivää ennen koulutusta
ProAgrian nettisivujen kautta tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai
puh. 043 825 4280. Koulutuksen hinta 90 e/hlö, sis. alv 24 %.
Lisätietoja www.kaseka.fi ja maaseutuasiamies
Aila Luoma puh. 0400 320365

Kunnanhallituksen ja kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntatoimien talousarvioavustukset vuodelle 2017 haettavana
Avustusta voi hakea vain yhdeltä toimielimeltä.
Avustusten myöntämisen jälkeen saajien tulee toimittaa
tilinpäätöstiedot vuodelta 2016 ennen avustuksen maksamista.
Hakemuslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan
nettisivuilta PDF-muodossa kohdasta ajankohtaista.
Kunnanhallituksen avustusten osalta hyväksytään
vapaamuotoiset hakemukset.
Kunnanhallituksen harkinnanvaraiset toiminta-avustukset
yhteisöille on haettavana 28.2.2017 mennessä.
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimien yleis- ja kohdeavustukset
seuralle, yhdistyksille ja muille toimijoille on haettavana
31.3.2017 mennessä.
Kunnanhallitus, Vapaa-aikalautakunta

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA

HYVÄ HUOLTAJA, Oletko huomannut
• ILMOITTAA LAPSESI ESIKOULUUN
Vuonna 2011 syntyneet lapset (ja vuonna 2010 syntyneet, jotka eivät ole vielä käyneet esikoulua) aloittavat esikoulun ensi
syksynä. Esiopetus on velvoittavaa eli lapsen huoltaja huolehtii siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kun lapsi siirtyy
peruskouluun, ensimmäiselle luokalle ei tarvitse ilmoittautua.
• HAKEA

LAPSELLESI PAIKKAA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen 1–2
-luokkien sekä erityistä tukea tarvitsevien 1–9 -luokkien
oppilaille.
Ilmoittautuminen ja haku tehdään Wilman kautta osoitteessa
https://toholampi.starsoft.fi viimeistään 9.2.2017. Mikäli et voi
hoitaa asiaa sähköisesti, alakouluilta ja sivistystoimistosta saa
lomakkeita. Tulevien esikoululaisten vanhemmille on lähetetty
ohjekirje ilmoittautumisesta. Ellet ole saanut ohjekirjettä postin
kautta tammikuun aikana, ota yhteyttä sivistystoimistoon,
puh. 040 150 523/Aino Räsänen.
Sivistysjohtaja

TOHOLAMMIN KUNTA

KUNTAVAALIT 2017
Toholammin kuntaan valitaan sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa 17 valtuutettua 1.6.2017 alkavaksi valtuuston nelivuotiskaudeksi.
Ehdokashakemusten toimittaminen
keskusvaalilautakunnalle
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliiton ja yhteislistan muodostamisesta on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00.
Asiakirjat vastaanottaa kunnantalolla keskustoimistossa (Lampintie 5)keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana
Pelkonen (tai hänen estyneenä ollessa toimistosihteeri
Eira Kekkonen-Orava) 27.–28.2.2017 klo 9.00–16.00.

Myös muut vaalilain tarkoittamat asiakirjat on jätettävä
em. henkilölle samaan paikkaan.
Tarkemmasta jättöajasta sekä mahdollisesta muusta jättöajasta voi sopia erikseen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa, puh. 040 150 5203 (tai hänen estyneenä ollessa toimistosihteerin kanssa,
puh. 040 150 5304).
Ehdokasasettelulomakkeet voi tulostaa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi > Kuntavaalit 2017:
Ehdokasasettelulomakkeet.
Yhteystiedot: Toholammin keskusvaalilautakunta,
Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI,
puh. 040 150 5203.
Toholampi 30.1.2017

Keskusvaalilautakunta

TOHOLAMMIN KUNTA

KUNTAVAALIT 2017
Kuntavaalit toimitetaan Toholammin kunnassa
sunnuntaina 9.4.2017 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 äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka
mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.–4.4.2017
Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5, seuraavasti:
29.03.–31.03.2017
klo 11.00–17.00
01.04.–02.04.2017
klo 11.00–14.00
03.04.–04.04.2017
klo 11.00–17.00
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 omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 150 5203 tai kunnantalon neuvontaan
puh. 040 150 5206 tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 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.
Äänioikeus
Mahdolliset kyselyt koskien äänioikeutta voidaan tehdä 27.2.2017 alkaen Kokkolan maistraattiin virka-aikana klo 9.00–16.15, puh. 029
553 7409.
Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.3.2017 keskusvaalilautakunnan tarkoitukseen varaamilla alueilla niille asetetuissa mainoskehikoissa.
Yhteystiedot: Toholammin keskusvaalilautakunta, Lampintie 5,
69300 TOHOLAMPI, puh. 040 150 5203. Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.
Toholampi 30.1.2017

Keskusvaalilautakunta
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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TIEDOTTAA

KIRJASTO TIEDOTTAA
Lainan päivä keskiviikkona
8.2. klo 12 alkaen
•	julkistetaan ja palkitaan Vuoden Asiakkaat
• Kahvitarjoilu!
•	Suuri poistomyynti alkaa, poistomyynti
jatkuu helmikuun loppuun saakka

• Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru
(sis. Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Peruspalveluliikelaitos Jyta sekä
Kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri)

YLEISTÄ KUNTAVAALEISTA 2017
Kuntavaalien toimittamisesta säädetään
vaalilaissa (714/1998). Vuonna 2012 toimitettujen kunnallisvaalien jälkeen vaalilakiin on tehty vaalilain muutokset 496/2013,
563/2015 ja 361/2016.

Mahdolliset kyselyt koskien omaa äänioikeutta voidaan tehdä 27.2.2017 alkaen Kokkolan maistraattiin virka-aikana klo 9.00 –
16.15, puh 029 553 7409.
Joka havaitsee äänioikeusrekisterissä itseään koskevan virheen, voi vaatia oikaisua.
Oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille
viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.00.

Vaaleista käytettiin nimitystä kunnallisvaalit 1.5.2015 asti.

Kotimaan ennakkoäänestys
toimitetaan:

Kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.

• yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa,

Toholammin kunnanvaltuusto on 16.11.2016
päättänyt vahvistaa valtuutettujen määräksi 17 valtuutettua Toholammin kunnassa.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä
tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kuntavaaleilla valitun valtuuston toimikausi on neljä (4) vuotta. Toimikaudeksi 2017
– 2021 valitun valtuuston toimikausi alkaa
1.6.2017 ja päättyy 31.5.2021.

Eräitä määräaikoja vuoden
2017 kuntavaaleissa:
Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.–
4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017.
Ehdokashakemukset jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
28.2.2017 ennen klo 16.00.
Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina
9.3.2017.
Äänioikeustiedot määräytyvät 17.2.2017 ja
äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään
22.2.2017.
Äänioikeusrekisteriin otetaan ne henkilöt,
jotka ovat äänioikeutettuja vuoden 2017
kuntavaaleissa.
Äänioikeusrekisterin nähtävänäpidon aloittaminen maistraateissa ja mahdollisissa
muissa Väestörekisterikeskuksen määräämissä paikoissa 27.2.2017 alkaen.
Kullekin äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun oman vaalipiirin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista. Luettelo kaikista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista julkaistaan myös oikeusministeriön vaalisivustolla www.vaalit.fi.
Mikäli äänioikeutettu ei saa postitse ilmoituskorttia 16.3.2017 mennessä, on hänen
syytä ottaa yhteys maistraattiin. Samoin ilmoituskortin tiedot on syytä tarkistaa, ja jos
huomaa virheellisen tiedon kortissa, tulee
ottaa yhteyttä maistraattiin.

• laitoksissa sekä
• kotiäänestyksenä tietyin edellytyksin.
Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä.

Toholammin kunnanhallitus on päättänyt
yleisestä ennakkoäänestyspaikasta ja äänestysajoista sekä vaalipäivän äänestyspaikoista ja äänestysajoista Toholammin kunnassa. Katso erillinen kuulutus kuntavaaleista tässä tiedotteessa.
Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain
siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) tiedotetaan erikseen ao. laitoksessa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai
niihin otetut henkilöt. Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin
laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.
Kotiäänestys
Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon
kotonaan siten, että hänen luokseen saapuu
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan
määräämä vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan. Katso ohjeet kotiäänestykseen ilmoittautumisesta tässä tiedotteessa
julkaistusta kuntavaalikuulutuksesta.

Yleistietoja kuntavaaleista
löytyy seuraavilta sivuilta:
Oikeusministeriön vaalisivut:
www.vaalit.fi
Kuntaliiton vaalisivut:
www.kuntavaalit.fi
Toholammin kunnan Internet-sivut:
www.toholampi.fi > Kuntavaalit 2017

Hän on tavoitettavissa puhelinnumerosta 044-723 2309 virka-aikana.
Yhteydenottopyynnön voi myös jättää puhelinvastaajaan tai sähköpostilla
(tina.sandstrom@soite.fi). Yksilöityjen asiakas/potilastietojen lähettämistä
sähköpostitse ei suositella. Käyntiajoista pyydetään sopimaan etukäteen
puhelimitse.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa
1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaalija terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä. Soitessa yhdistyvät
seuraavat organisaatiot:

Kirjailijavieraana
Roope Lipasti ma 20.2. klo 18

Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset uuden kuntalain (410/2015) mukaiset
vaalit.

SOSIAALI- JA
POTILASASIAMIEHENÄ
TOIMII TINA SANDSTRÖM

• Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut (sis. Kruunupyy)
• Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
•	Toholammin ja Kannuksen kirjastojen
Kuukauden kotimainen kirjailija helmikuussa Toholammilla!
•	Roope Lipasti kertoo työstään ja
tuotannostaan
• Vapaa pääsy, tervetuloa!

Muistisairautta sairastavien ja
heidän läheisten vertaistukiryhmä
kokoontuu Toholammin kunnanvirastolla, Lampintie 5
joka toinen tiistai klo 14–15.30, seuraavan kerran 14.2.
Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Eine 044 772 0093.

Kevään satutuokiot perjantaisin
parittomilla viikoilla klo 10:
• 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 12.5.
Kirjaston uudet aukioloajat
1.1.2017 lähtien:
ma 10–16
ti–to 12–19
pe 10–16
la 10–14
arkipyhien aattoina 10–16
pyhäpäivät suljettu

TAPAHTUMIEN
JÄRJESTÄJÄT JA
YHDISTYKSET

Sykäräisen kirjasto auki torstaisin 9–16
Huom! Sykäräisen kirjasto kiinni
talvilomaviikolla, 2.3.!
Ilmoittaudu tai ilmoita läheisesi
kirjaston kotipalveluasiakkaaksi!
Toholammin kirjaston kotipalvelu on
tarkoitettu niille toholampilaisille, jotka
eivät esim. iän tai liikuntarajoitteen
vuoksi voi itse asioida kirjastossa
eikä heillä ole läheisiä ihmisiä
hoitamassa kirjastoasinointia. Kirjaston
henkilökunta kokoaa aineistopaketteja
kotipalveluasiakkaille heidän toiveidensa
mukaan. Pakettien toimittamisesta
huolehtivat vapaaehtoiset kirjakuriirit.
Lisätietoja kirjaston kotipalvelusta sekä
ilmoittautumislomakkeen saa kirjastosta.
Toholammin kunnankirjasto
Kirkkotie 2, 69300 Toholampi
puh. 040-1505280
toholammin.kirjasto@toholampi.fi

Olemme facebookissa!

facebook.com/Lampinkirjasto

Tervetuloa
Piipapäiville!
Aika: perjantaina 17.2.2017
klo 10–18 ja lauantaina
18.2.2017 klo 10–18
Paikka: Navetan Vintti,
Lylyntie 4,
69410 Sykäräinen

Tehdään käsillä uutta ja ihanaa!
Haaveiletko käsityön aloittamisesta? Tarvitsetko apua keskeneräisen työn kanssa? Etsitkö vanhoille langoillesi uusia
käyttökohteita?
Piipapäivillä on useita taitavia käsityöläisiä sinua neuvomassa. Kaiva vanha käsityösi tai jämälankasi mukaasi, ja kehitetään niille yhdessä uusi elämä!
Tule inspiroitumaan ja hypistelemään laadukasta lankavalikoimaa käsityöläisen

Ismo Alanko

YKSIN

Toholammin Kulttuurisalissa
su 19.3.2017 klo 19.00
Liput 25 e, ennakkoon
kirjastosta

aarreaittaan Navetan Vintille. Meiltä saat
ideoita ja tarvikepaketteja niin aloitteleville kuin kokeneillekin kutojille. Tutustu
myös mahtavaan tarjousvalikoimaamme!
Löydät meiltä nämä lankamerkit:
Uutuus! Tukuwool:
ihanat langat ja mitkä värisävyt!
DROPS
Rowan
Gjestal
Sandnes Garn
Pirtin Kehräämö
Lopi
Holst Garn

Mukana Piipapäivillä:
PiipaShop
Pellavatuotteet ovat ihania ja kestäviä lahjaideoita. Valikoimastamme löydät liinavaatteet, kylpypyyhkeet, keittiöpyyhkeet,
pöytäliinat sekä muita tuotteita kauniiseen kattaukseen.
Myynnissä on myös valmiita, paikallisten
taitajien villatuotteita – hanki iloa itsellesi tai lahjaksi.

Kun alatte suunnittelemaan tilaisuuksia Toholammille, olkaa
yhteydessä kulttuuritoimistoon, jossa pidetään listaa tulevissa olevista tapahtumista.
Koitetaan yhdessä välttää päällekkäisyyksiä mahdollisuuksien mukaan.
Kevään vuosikokoukset ovat
ajankohtaisia. Ilmoittakaa
toimihenkilöiden (puheenjohtaja, sihteeri) vaihdosten yhteydessä uudet yhteystiedot kulttuuritoimistoon
(tarja.kalander@toholampi.fi,
040 150 5232). Jokaiselta yhdistykseltä tarvitaan sähköpostiosoite, mihin tiedotteita voidaan laittaa.

Kukkatalo Ruusunen
Ruusunen tuo tullessaan oman tunnelmansa – tarjolla monia kauniita vaihtoehtoja lahjoiksi ja sisustukseen!

HAMMI´s Design
Myynnissä on persoonallisia maalauksia,
julisteita, kortteja ja muuta kaunista kotiin.

Pop up -kahvila
Tunnelmoi takkatulen ääressä ja nautiskele kahvilan herkullisista kotileivonnaisista. Järjestämme runsaan herkkupöydän,
jossa saattaa iskeä valinnan vaikeus. Tule maistelemaan ja ihastumaan!

Iloisiin näkemisiin
sinut toivottaa kaikki edellä
mainitut järjestäjät!
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TOHOLAMMIN TALVIPÄIVÄ
10.2.2017 klo 10–18

LÄHITUOTEMYYMÄLÄ

Klo 10–18 lapsille leikkejä (rastireitti aloitus
ja palkinnot Lähituotemyymälästä)
Klo 10–15 p
 oliisi paikalla
Klo 14–18 p
 alokunta paikalla

Lähituotemyymälässä
kahvitarjoilu

Paistettua
muikkua!

TON

MAKSU

ARVONTA – mahtavat palkinnot mm. täytekakku,
lähituotemyymälän tuotepaketteja..

Kunnantalolla lauantaina 18.2.2017 klo 11–13
• kasvomaalausta
• onnenpyörä
• hernepussien heittoa
• satujen kerrontaa
• laskettelua liukumäessä
(lumivaraus)

• kuumaa mehua tai kaakaota
• makkaranpaistoa nuotiolla
• kahvio ja arvontaa
• ilmapalloja
• ym. kivaa tekemistä

Vapaaehtoinen
naamiaisasu!

•
•
•
•
•
•
•
•

Leipomotuotteet (pullat, piirakat ym.)
Maitotuotteita (jogurtit, leipäjuustot, rahkat ym.)
Lihat ja lihajalosteet (naudan ja lampaan lihat)
Virvoitusjuomat (limsat, kivennäisvedet)
Vihannekset (perunat, porkkanat)
Kananmunat
Hunajatuotteet
Käsitöitä (saippuat, taulut, lastenvaatteet, pipot ym.)

Lestijokilaakson
toimintakeskuksessa

keskellä
viikkoa

Kirkkotie 3, 69300 Toholampi
tyopaja.toholampi@kokkotyo.fi
puh. 040 823 8665
MYYMÄLÄ AVOINNA: MA-PE 10-17
Tervetuloa!

-tapahtuma
keskiviikkona 22.2. klo 8–16
kuteiden ynnä muun merkeissä

Kokkotyö-säätiöstä lyhyesti
Kokkotyö-säätiö on työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka
aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, tukee ja valmentaa
ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monenlaisia ja mielekkäitä
työtehtäviä. Lähituotemyymälän asiakkaana tuet työllistämistoimintaa Kaustisen seutukunnan alueella.

matonkudetarjous
koko viikon

Ilmainen sisäänpääsy

Tervetuloa!

Ullavantie 14 D, Toholampi,
040 804 4870, 040 804 5871

Toholammin lukion
Wanhojen tanssit
17.2.2017 urheiluhallilla
Päivänäytös klo 11
& iltanäytös klo 19
Abien ulosheitto
16.2. klo 10

Torisoitto
Kiinnostaako ryhmääsi
esiintyminen Lampin
Suojan torisoitossa
kesä-heinäkuussa
tiistaisin klo 19?
Ota yhteyttä
kulttuuritoimistoon
tarja.kalander@toholampi.fi
tai 040 150 5232

Tervetuloa!
Toholammin lukion oppilaskunta

Ohjaamo Keskipohjanmaan alle 30-vuotiaille
suunnattu Seuraava Etappi -tilaisuus 15.2.2017
keskittyy turkistalouteen. Kannattaa tulla kuulolle!
Tule mukaan turkisalan Seuraava Etappi –tilaisuuteen
15.2.2017 Kaustisen kunnantalolla TE-palveluiden siivessä!
Tilaisuus alkaa klo 10.00!
Turkistalous on yksi meidän seutumme tärkeistä työllistäjistä – voi
kiistatta sanoa, että alueellamme
tuotetaan maailman parhaita turkiksia maailman parhaissa olosuhteissa. Turkisala on hyvin laaja
kokonaisuus. Turkistarhoilla tehtävä tärkeä työ on yksi osa kokonaisuutta, mutta alaan liittyy niin
kauppaa, rahoitusta, logistiikkaa
kuin kansainvälisyyttäkin!

Valikoimassamme monipuolisesti elintarvike- ja käsityötuotteita:

Lähituotemyymälässämme myös kahvilapalvelut

Mukana päivässä Sarmix, Toholammin Apteekki,
LA-sisustus, Kaluste-Ässä, Katariinan kamari,
Toholammin kelloliike, Kodinkone Jylhä

Leijonien
penturieha

TOHOLAMMIN TYÖPAJA

Rennon rupattelun ja tarjoilujen
lomassa saat tietoa tästä alasta,
siellä olevista erilaisista työtehtävistä ja tulevaisuudennäkymistä!
Paikalla on myös asiantuntijoita
kertomassa kouluttautumismahdollisuuksista jne. Kerromme ja
jaamme tietoa myös suorista työmahdollisuuksista alan eri tehtävissä. Kuulet millaisia kausiluonteisiakin työtehtäviä alalla on tarjolla, jos ne sopisivat juuri Sinun
elämäntilanteeseesi hyvin.

Turkisala haluaa
mieluiten palkata
alueen omia ihmisiä
töihin. Nyt kannattaa
tulla kuulemaan mistä
on kysymys!
Tervetuloa!
Mahdolliset
kysymykset ja
ilmoittautumiset
riina.varila@kokkola.fi
tai 040 8065 893.
Timo Pärkkä
Hankekehittäjä
Ohjaamo -toiminta Kokkolan
ja Kaustisen seutukunnissa
puhelin: 040 8065 779
sähköposti:
timo.parkka@kokkola.fi

UUSIA AVAUKSIA TYÖLLISYYDENHOITOON –
TYÖPAJATOIMINTAA LÄHITUOTEMYYMÄLÄSSÄ
Kuluttajien innostus lähituotteisiin kasvaa
yhä. Kokkotyö-säätiön Toholammin työpaja
on lajissaan ainutlaatuinen, vastaavaa työpajaa ei vielä muualta päin Suomea löydy!
Toholammille avattiin lähituotemyymälä, työpaja joulukuun 2016 alussa. Työpajan kehitystyö on Kokkotyö-säätiön Satelliitti-hankkeen toimintaa, joka on ennakkoluulottomasti lähtenyt rakentamaan uudenlaista työpajatoimintaa alueelle. Hankeen toiminta-alueena on Kaustisen seutukunta. Idea lähituotemyymälästä työpajana lähti Toholammin
yrittäjien vuosien takaisesta toiveesta saada
esille alueen lähituotteita.
Lähituotemyymälä näyttäytyy ulospäin kuin
mikä tahansa myymälä. Päivittäisistä toiminnoista vastaa työpajaohjaaja, joka hoitaa
myymälän työtehtävänä yhdessä valmentautujien kanssa. Valmentautujat ovat alueen pitkäaikaistyöttömiä. Kokkotyö-säätiön päätehtävänä on valmennuspalvelujen tuottaminen,
jossa työnteko on valmennuksen väline ja tavoite asetetaan kohti työelämää. Työpaja toimintaa rakennetaan sillä periaatteella, että tekemisellä on selvä päämäärä ja tavoite. Työpaja palvelee laajasti; valmentautujia,
asukkaita, kuntaa, yrittäjiä ja matkailijoita.
Työpajatoiminnan perustana Satelliitti-hankkeessa ajatus toimia mahdollisimman lähellä
työnantajarajapintaa.

Käy tykkäämässä
lähituotemyymälästä!

Tiivistämällä työpajan ja alueen työnantajien välistä yhteistyötä avautuu myös mahdollisuuksia työllistymiselle.
Myymälä toimii täydenpalvelun periaatteella. Yhteistyöyrittäjä toimittaa tuotteensa myymälään, jossa tuotteet hinnoitellaan yrittäjien
toimittamien hinnastojen mukaisesti. Myymälässä työskentelevät huolehtivat lisäksi hyllytyksestä, tuotteiden lisätilauksista ja myynnistä. Palvelutarjonnassa ovat nyt myös Matkahuollon palvelut.
Tuotevalikoimasta löytyy erilaiset maitotuotteet
(margariinit, voit, rahkat, leipäjuustot ym.), lihatuotteet (lammas, porsas ja nauta), virvoitusjuomat, kananmunat, hunajatuotteet, juurekset
(perunat ja porkkanat) sekä makeat leipomotuotteet (pullapäivät ma ja to). Lisäksi myymälästä löytyy valikoima alueen käsityöyrittäjien
tuotteita, kuten lastenvaatteita, saippuoita, pipoja, pantoja ja huovutettuja töitä. Myös Kokkotyö-säätiön omia, eri työpajoilla (Kaustisella, Kokkolassa ja Pietarsaaressa) valmistettuja
tuotteita, on saatavilla myymälän valikoimasta.
Myymälän tilat sijaitsevat Toholammin
keskustassa, osoitteessa Kirkkotie 3.
Puh. 040 823 8665
S-posti: tyopaja.toholampi@kokkotyo.fi
Tervetuloa tutustumaan! Satelliitti-hankkeen väki

ELOKUVAT

IÄLLISTEN PAIKKA

Toholammin Kulttuurisalissa
PE 17.2.2017

JUSSINPIRTTI
KUNTOSALIRYHMÄT

Su 12.3. klo 18
Toholammin Kulttuurisalissa

MA KLO 10.30 AHKERAT
TI KLO 9.30
TOIMINTAKESKUKSEN MIEHET
KE KLO 10.30
VOIMAA JA TASAPAINOA 75+

Jussinpirtin perinteiset
hulvattomat Iltamat
Roiskahduksia maitopoluilta
Musiikkia, monologia ja kulijailuja..

TO KLO 9.30
NAISET, ohjaa Minna Vilppola

Mukana mm. Maarit Hotakainen ja
Manna -lauluryhmä Halsualta,
Äijäkööri, Toholammin
Harmonikkakerho ja Runopiiri.

TO KLO 10.30
MIEHET, ohjaa Minna Vilppola
TO KLO 12
MIEHET, ohjaa Raimo Kallio

LIPPU 7 e sisältää
kahvit toppaamisen kans
Arpajaistenki tuotolla
tuetahan Jussinpirtin toimintaa!

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
MA KLO 13–19	Nukketeatteripaja, viimeistellään ja vaatetetaan Plakkari-hankkeen
tasonukkeja. Pitää sisällään monenlaista käsityötä. Piipahda tai tule
pidemmäksi aikaa, oman
aikataulusi mukaan.
TI KLO 10

Runopiiri

PE KLO 13	Äijäkööri, suitsimassa Antti Jämsä ja Heikki Finnilä. Kansanlauluja
ja muuta mukavaa. Vertaansa vailla oleva ”Äijien
oma juttu” ja joka äijä on
tervetullut!

VOIMALLISIA KUVIA –IDEAPAJA
TIISTAISIN KLO 13
21.2./28.3./25.4./30.5.
Ideoidaan kuvia lamppilaisista ikäihmisistä
Toholammin kauniissa maisemissa ja vanhoissa kuvauskohteissa eri vuodenaikoina.

TARINAT TALTEEN TORSTAISIN KLO
14 HELMI-MAALISKUUSSA
 uistatko millaisia henkilöitä he olivat?
M
Tule kertomaan ja kuulolle!
Keräämme Toholammin historiaan pohjautuvaa näytelmää varten tietoja näistä
henkilöistä.
16.2. Anni Himanen ja Herman Ojala
23.2. Seppä Leander ja Limppu-Tiina
9.3. Johanna Yli-Kotila ja Iita Suominen

Onneli, Anneli ja
Salaperäinen muukalainen klo 17

TERVETULUA!

Lippu 6 € Kesto: 1 t 15 min
Ensi-ilta: 27.1.2017

Lajityyppi: perhe-elokuva, kotimainen
Ohjaaja: Saara Cantell
Pääosissa: Lilja Lehto, Aava Merikanto, Aarni
Rämö, Kiti Kokkonen, Elina Knihtilä, Jenni
Kokander

Lego Batman klo 18.30
Lippu 10 € Kesto: 1 t 45 min
Ensi-ilta: 10.2.2017

Lajityyppi: Komedia, seikkailu, perhe-elokuva,
animaatio
Ohjaaja: Chris McKay
Pääosissa: Will Arnett, Ralph Fiennes, Michael
Cera, Rosario Dawson, Zach Galifianakis,
Jenny Slate, Mariah Carey, Billy Dee Williams

Lippu 8 € Kesto: 1 t 54 min
Ensi-ilta: 17.2.2017

Kaivattuja kapineita:
Vanahanaikasen olosia kersain ensikenkiä
(nro 19–22) eri kuntosia, pahasti kuluneitakin, tai vaikka pieksut teatterinukeille.
PS Kiiltonahkaset pitäis löytyä Kyrölle! Ja
pienehköjä rillejä!!
Ompelutarvikkeitaki otettais vieläki. Ja jos
vintilläs pyörii vanahoja valokuvia, joista
hennot luopua, niin meille kelepaa nekki.
Äläkä lykkää sitä vanahaa roinaa vintiltäpalahan, ennenkö oot kysyny, jos meilloiski
sille jotaki tarvista! Me vaikka myyähän se
etehempäin. Ja sitte eihän me kukaa
ikusia olla, ni jos sulle on kertyny enempi
tai vähempi maallista, niin ränttää siitä testamentti eläisäs meille, ni menee sitte hyvähän tarkotuksehen.
Tue toimintaamme iällisten ihmisten
hyväks vuokraamalla Jussinpirttiä omiin
kekkereihisi edullisesti.

Lajityyppi: perhe-elokuva, animaatio
Ohjaajat: Ron Clements, John Musker
Puhuttu suomeksi

Tom of Finland klo 19

Lippu 10 € Kesto: 1 t 55 min
Ensi-ilta: 10.2.2017
Lajityyppi: draama, elämänkerta
Ohjaaja: Dome Karukoski
Pääosissa: Pekka Strang, Lauri Tilkanen,
Jessica Grabowsky

Arja Korisevan konsertti
Kulttuurisalissa 30.3. klo 19 Toholammin
Syöpätuen 20-vuotisjuhlana.

TUESTASI JA MUKANAOLOSTASI
LÄMPIMÄSTI KIITÄMME

7.3./14.3/21.3/28.3.

Kuusiston koulun kotitalousluokka. Ilmoittautumiset 8.2 mennessä
numeroon 040-5199154. Kurssin hinta 4H-jäsen 5€ ja ei jäsen 8€.

•	Leivontakurssi ”Suolaista” 11.3. klo 10–14

Kuusiston koulun kotitalousluokka. Ilmoittautumiset 7.3 mennessä
numeroon 040-5199154. Kurssin hinta 4H-jäsen 5€ ja ei jäsen 8€.

Kurssit toteutuvat mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10 kpl.
Kurssit on tarkoitettu yli 10 vuotiaille.

Toholammin 1. ÄIJÄ - päivä
järjestetään 1.4. klo 10-14.
Järjestämispalaveri 13.2. klo 19
kunnantalolla. Kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

IhaNaiset - päivä järjestetään 25.3.
kunnantalolla. Ilmoittautumiset
projektipäällikölle.

•	Leivontakurssi ”Makeaa” 11.2. klo 10–14

4H-terkuin Sari

KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA

UUDET ALKAVAT
KURSSIT:
ILMOITTAUDU ENNAKKOON
https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ tai
p. 044-4745 244 tai heli.makitalo@kannus.fi

KEVÄINEN KORTTIKURSSI
to 9.2.–16.3. klo 17.30–20.30
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus,
op. Sari Saarikoski

BETONIVEISTOS PIHALLE TAI
PUUTARHAAN ke 19.4.–17.5. klo 17–20
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, op. Sari
Saarikoski

ENSIAPU 1 ti 9.–18.5. klo 18–21

Kannuksen ja Toholammin
kansalaisopiston uudeksi
nimeksi on valittu KANTO.

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

TOHOLAMMIN 4H-TIEDOTTAA

Lehden seuraava numero
ilmestyy 14.3.2017.

Kansalaisopiston Sykäräisen karaokepiirin Hyväntekeväisyyskonsertti Lauluja Ystävälle su 12.2. klo
13 Kulttuurisalissa. Konsertin tuotto lahjoitetaan
Mirjamintuvan toiminnan tukemiseen. Konsertin
juontaa Maija Mäntykorpi. Karaokelaitteet MaTen
karaoke / Terho Luoma. Lippu 10 euroa sisältäen
kahvin ja pullan. Lämpimästi tervetuloa!

KUNTOSALIN VERTAISOHJAAJA
-KOULUTUS TIISTAISIN KLO 13–16

Jussinpirtti , pirtsakka tupa tulla ja mennä!
Lampin parahaks!

JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS
I-print Oy, lupanumero 4041 0895

Lauluja Ystävälle
-hyväntekeväisyyskonsertti
su 12.2. klo 13 Kulttuurisalissa

Kysy, toivo, ihmettele, Jussinpirtti
elää toiveidesi mukaan..

Plakkari-hanketta rahoittaa:

Ilmestymispäivä 7.2.2017

Kuusiston koulu, kotitalousluokka, op. Annika
Rahkonen

Huom! Kuntosalillamme käyvät myös
TYKY-setelit.

27.2.-5.3.2017 HIIHTOLOMA

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

VILLIYRTIT – TEORIA- JA MAASTOOSUUS la 27.5. klo 9-15.30

Jäsenenä saat alennusta kuntosalin
kausikorttihinnoista.

Terveisin toiminnanohjaaja
Helena Kärnä mp. 045 84 222 51

Julkaisija: Toholammin kunta
Levikki: 1 630 kpl

Kuusiston koulu, op. Liisa Ylikorpi

Liity yhdistyksemme jäseneksi,
jäsenmaksu 10e/v.

16.3. Kirkkoherra Kyrö ja Sahan Kalle

TOHOTULI kuntatiedote

PE 24.2.2017
Vaiana klo 17

HALLOOTA HALLOO

TOHOTULI

Tiina Kiviranta
Projektipäällikkö
Lestijokilaakso eläväksi hanke
Kannus – Toholampi
puh. +358401322501
tiina.kiviranta@kannus.fi

Uuden nimen kirjoitusasu selviää myöhemmin. Kirjoitusasu ja logo suunnitellaan kevään aikana siten, että kaikki on valmiina seuraavaan opinto-ohjelmaan mennessä. Nimiehdotuksia jätettiin yhteensä 33 kpl, joista Kanto-nimeä oli ehdotettu eri
kirjoitusasuissa yhteensä 17 kertaa. Kannuksen sivistyslautakunta teki nimestä päätöksen. Nimessä
tulevat hyvin esille molemmat paikkakunnat. Kaikkien Kanto-nimeä muodossa tai toisessa ehdottaneiden kesken arvottiin ”maksuton osallistuminen
jollekin kansalaisopiston kurssille oman valintansa
mukaan”. Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte suoritti arvonnan ja voittaja on Martti Suihkonen
Toholammilta. Voittajalle on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti. Onnittelut voittajalle ja kiitos kaikille nimikilpailuun ehdotuksia jättäneille!

