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PALVELUTALO MÄNNISTÖN
KEITTIÖN REMONTTI
Palvelutalo Männistön keittiö remontoidaan kesän aikana
keskuskeittiöksi. Remonttia tehdään 13.6.–7.8.2016 välisenä
aikana ja tämän ajan keittiö on suljettuna. Ateriapalvelu
ostetaan tänä aikana Katariinan Kamarista, Männistön
keittiöhenkilökunnasta yksi henkilö on Katariinan Kamarin
keittiöllä töissä (Männistön ruokahuollon asiantuntijana).
Ruoka kuljetetaan päivittäin 3 kertaa Männistöön (aamupala,
lounas ja päivällinen). Palvelutalo Männistön osastoilla on
keittiöhenkilökunnan edustaja aamupalasta päivälliseen asti ja
hänen tehtävänsä on vastaanottaa ruokakuljetukset, asettaa
ateriat tarjolle, huolehtia astianpesusta ja muista jälkitöistä sekä
huolehtia tiedonkulusta Katariinan Kamarin ja palvelutalon välillä.

Kotipalveluateriat kuljetetaan keittiön
sulun aikana asiakkaille joka päivä lämpimänä

Toholammin

torisoitot
Lampinsuojalla klo 19 (säävaraus)
Marttojen kahvio
to 16.6.	Hannu Ilmolahti, laulu ja
Hannu Annala, kitara
ti 21.6.	Elonjyvä, johtaa Riikka Haapamäki
Huom! päivä

to 30.6.	Toholammin Harmonikkakerho,
johtaa Veikko Päivärinta
to 14.7.

Pommi & The Boys

(toiminnan joustavuuden ja laite- ja tilakapasiteetin vuoksi).

to 21.7.	Eero Laine, Antti Turpeinen ja
Jaakko Välikangas

Puhelinnumero: 040-150 5319

to 28.7.

Alli Haapamäki säestäjineen

(puhelin Katariinan Kamarissa, kotipalveluateriamuutokset).

Asiasta antaa lisätietoja ruokahuoltopäällikkö
Sari Rantamäki 040 150 5315
(Myös muissa kunnan ruokahuoltoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä)

Keskikesän laulajaiset
Pajamäen perinnekeskuksessa ti 28.6. klo 19
Antti Jämsä ja Heikki Finnilä laulattavat

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
YINJOOGAKURSSI ELOKUUSSA
Kurssi järj.vanhan pappilan puistossa
ke 3.8 ja pe 5.8 klo 17.00-18.30.
Tunneilla tehdään rauhallisia pitkäkestoisia
venytyksiä, jokainen oman liikkuvuutensa
mukaan. Huonolla säällä harjoittelemme
Kuusiston koulun liikuntasalissa.
Ulkoharjoitteluun oma joogamatto tai muu
vastaava alusta. Sisäharjoitteluun löytyy
koulun mattoja tarvittaessa. Kaikki ovat
tervetulleita tasosta riippumatta. Mukaan
joustava asu ja avoin mieli. Kurssin
hinta 10€/oppilas sisältäen molemmat
harjoituskerrat. Ohjaajana: Kai Heikkilä
ILMOITTAUTUMISET 14.7. mennessä
liikunta-ja nuorisosihteerille.

UNELMIEN SYYSKUU -HAASTE
YHDISTYKSILLE/TOIMIJOILLE
JA KUNTALAISILLE

Ilmoita oma tapahtumasi tai
toiveesi Toholammin unelmien
syyskuu- toiminnoksi!

Osallistu valtakunnallisen unelmien
syyskuun toteutukseen Toholammilla ja ota
haaste vastaan.

Ota yhteyttä liikunta- ja nuorisotoimeen
rohkeasti asian tiimoilta.

Tavoitteena on toteuttaa liikunnallisia
tapahtumia ja hyvinvointia edistävää
toimintaa (jumppaa tai humppaa
musiikkia tai taidetta; kaikki käy) matalalla
kynnyksellä syksyn aloitukseen.
Toiminta voi ja saa olla jo olemassa
olevaa toimintaa, mutta avaat oven myös
uusille tulijoille ja kokeilijoille, eli annat
mahdollisuuden käydä tutustumassa
toimintaasi/ryhmääsi.
Olisiko sinulla tai toimipisteelläsi ideoita ja
halua lähteä mukaan? Voit myös esittää
toiveita, mitä haluaisit tai millaiseen
toimintaan ottaisit mielelläsi osaa.

LIIKUTAAN LAMPILLA
Facebook sivuilla pyritään ilmoittamaan
ajankohtaisesta toiminnasta. Muistathan,
että voit käydä lisäämässä oman
tapahtumasi sivuille tai vinkkaa liikuntaja nuorisosihteeriä, niin päivitämme
miellellään asiasi tiedoksi. Kisoja ja
tapahtumia on kesällä runsaasti ja ilman
apuasi voi tärkeitäkin juttuja livahtaa ohi
päivittäjän silmien.

LISÄTIETOJA JA YHTEYDENOTOT:
Liikunta- ja nuorisotoimi 040-150 5233,
minna.vilppola@toholampi.fi

KUNNANTALO
ON SULJETTU
27.6.–31.7.2016
Kunnan viralliset ilmoitukset ja
nähtävillä olevat asiakirjat ovat nähtävänä
kunnantalon kiinnioloaikana kirjastossa
(Kirkkotie 2), kirjaston aukioloaikoina ma,
ti, to klo 12–19 ja ke, pe klo 10–16.
Päivystämme kunnantalon kiinnioloaikana
seuraavasti:

LOMATOIMI

Johtavat lomittajat tavoittaa omista
kännykkänumeroista arkipäivisin klo 10–14.
Johtavan lomittajan ollessa lomalla puhelut siirtyvät
sijaiselle. (Huom! Tekstiviestit eivät siirry.)
Johtavien lomittajien puhelinnumerot:
Tuula Hjelm
040-1505 222
Auli Ahonen
040-1505 223
Maire Niemonen
040-1505 224
Arja Muli
040-1505 225
27.6.–31.7.2016 ei ole päivystyspäiviä Kannuksessa,
Kälviällä, Ullavassa eikä Lestijärvellä. Lohtajalla on
päivystyspäivä to 30.6.2016, minkä jälkeen se
suljetaan pysyvästi.
Lähettäkää työselosteet ym. postitse osoitteella:
Toholammin kunta, Lomatoimisto, Lampintie 5,
69300 TOHOLAMPI. Muistakaa laittaa osoitteeseen
lomatoimisto! Lomahallinnon sähköpostiosoite on
lomitus@toholampi.fi.

TEKNINEN TOIMI
Kunnan yhdyskuntatekniset palvelut
Juha Kopsala 040-150 5307
Toholammin Viemäriliikelaitos
päivystysnumero 040-150 5290
Toholammin Energia Oy
päivystysnumero 040-150 5290

SOSIAALITOIMI (Jyta)

Kiireellisissä sosiaalitoimen asioissa voi ottaa
yhteyttä sosiaalityöntekijään
klo 9–12 27.6.–15.7.
puh. 040-804 4720
klo 9–12 18.7.–29.7.
puh. 040-804 4700
Aurinkoista kesää kaikille!
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KANSALAISOPISTO
TIEDOTTAA
(puh. 044-4745 244 tai heli.makitalo@kannus.fi)

KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN PÄÄSYKOE
TO 18.8. KLO 14–15
Pääsykokeeseen voivat osallistua keväällä 2016 1. ja 2. luokan
päättäneet oppilaat sekä syksyllä 2016 koulunkäynnin aloittavat
ekaluokkalaiset. Opetuksesta vastaa Kannuksen kansalaisopisto ja
siitä peritään maksu, joka tulevana opintokautena 2016–2017 on
jatkavilta 115 € ja aloittavilta 70 €. Kuvataiteen perusopetukseen
pyrkiville oppilaille tarkoitettu valintakoe on torstaina 18.8.2016 klo
14–15 Lukionrivin kuvataideluokassa (Ullavantie 18 B 3, Toholampi).
Tarvittavat välineet saa paikan päältä. Päätös valinnasta sekä
varsinainen opetus alkaa heti seuraavalla viikolla 34.
Lisätietoja: Sari Saarikoski, p. 050 3433 468.

Kansalaisopiston kurssitoivekyselyn
arvonta on suoritettu:
1. Suur-Lohtajan historia 1–3 kirjasarja – Hanne Ylitalo
2. Kokouskansio – Ville Kannussaari
3. Huivi – Kirsti Vehkakoski
Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Nyt VILLIYRTTEJÄ KERÄÄMÄÄN
keväällä 2017 alkavia kursseja varten!
Jos olet kiinnostunut tulemaan kurssille, voit jo ennakkoon kerätä
yrttejä. Kurssilla valmistamme yrteistä tai niiden osista erilaisia
tuotteita. Terveisin luonnonvara-alan kouluttaja Annika Rahkonen.
Kaikkia yrttejä kerätään noin 2 dl, ellei muuta mainita: Kanervan
kukkanuppuja kuivattuna, pihlajanmarjoja kuivattuna, vesiheinää
pakastettuna, karpalon mehua, ratamon lehteä pakastettuna,
jauhosavikan siemeniä, ruusun kuivattua terälehteä 2 dl ja
pakastettua terälehteä 2 dl, vadelman marjoja pakastettuna 1/2 l ja
lehtiä kuivattuna 2 dl, juolukan marjoja 1/2 l ja lehteä kuivattuna 2 dl,
tyrnin marjoja pakastettuna 1/2 l ja lehteä kuivattuna 4 dl.

VILLIYRTIT – MIHIN YRTTIMME KELPAAVAT?
Kokoontumiset ti 7.2., 14.2., 21.2., 14.3., 21.3., 28.3. ja 4.4.2017 klo
18–20.15. Yrttikurssilla käsittelemme yrttien parantavia vaikutuksia
ja valmistamme erilaisia yrttituotteita mm. -viinietikoita, -uutteita,
yrttikuorintaa ja jalkakylpyjä. Opimme tietämään mitkä kasvit tukevat
hyvinvointiamme. Tutustumme kasvien ravintosisältöihin, kuten
ravintoaineisiin ja vitamiineihin.

VILLIYRTIT – TEORIA- JA MAASTO-OSUUS
la 27.5.2017 klo 9–15.30.
Opimme tuntemaan kurssilla esiin tulevat kasvit ja niiden näköislajit
teoriassa, tutustumme kasvien sisältämiin ravintoaineisiin
ja vitamiineihin, käsittelyyn ja käyttöön ruuanlaitossa sekä
mahdollisiin rajoituksiin. Opimme tietämään mitkä kasvit tukevat
hyvinvointiamme. Lounastauon (30 min) jälkeen menemme
iltapäivällä maastoon, jossa kertaamme oppimaamme. Varaa mukaan
säänmukainen maastovarustus sekä oma kasvio, mikäli sellainen on,
muistiinpanovälineet, juomapullo ja iltapäiväkahvit.

KAUSTISEN POLIISIASEMAN
LUPAKANSLIA TIEDOTTAA:
KIRJASTO TIEDOTTAA

Kaustisen poliisiaseman lupakanslia on suljettu
heinäkuussa ajalla 4.–31.7.2016.

Kesäaukioloajat 1.6.–31.8.16
ma
ti
ke
to
pe

Pohjanmaan poliisilaitoksen muiden poliisiasemien
yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät Poliisin sivuilta
osoitteesta www.poliisi.fi/pohjanmaa. Infopuhelin sekä
Ajanvarauksen puhelintuki arkisin klo 9.00–11.00,
puh. 0295 415 950 (betjäning på svenska 0295 415 819)
s-posti: lupahallinto.pohjanmaa@poliisi.fi

12–19
12–19
10–16
12–19
10–16

Sykäräisen kirjasto suljettu 1.6.–14.8.16
Vapaaehtoiseksi kirjakuriiriksi
kirjaston kotipalveluun?
•	Toholammin kirjastossa on tarkoitus
aloittaa kotipalvelu syksyllä 2016
jos saamme tarpeeksi vapaaehtoisia
kirjakuljettajia. Vapaaehtoisia kartoitamme
kesäkuun aikana.

la 2.7.2016
Ohjaa Minna Pothén
klo 10.30 Viitojan koululla
klo 14.30 Unelmien
Leikkipuistossa
Minna Porthenin vetämät kesämusarallit tuovat leikkipuistoihin lastenmusiikkia ja leikkejä. Kesämusarallit
ovat erilaisia, joten jos joku innostuu,
niin voi käydä vaikka molemmissa.
Minna laulaa kesäisiä lauluja
esimerkiksi ötököistä ja puutarhoista.

Ma–Ti klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00
To–Pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00
Ke suljettu
puh. 0295 440 511 (vaihde)

•	Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu
niille lamppilaisille, jotka eivät voi itse
asioida kirjastossa esim. korkean iän
tai liikuntarajoitteen vuoksi. Heillä ei
myöskään ole läheisiä hoitamassa
kirjastoasiointia heidän puolestaan.
•	Kirjaston henkilökunta valikoi
kotipalveluasiakkaille lukemista,
katselemista ja kuuntelemista asiakkaiden
toiveiden mukaan, ja vapaaehtoiset
kirjakuriirit toimittavat aineiston
asiakkaille enintään kerran kuussa tai
asiakkaan oman tarpeen mukaan.
•	Lisätietoja ja ilmoittautumislomake
kirjastosta
•

Pajamäen perinnekeskus
(os Pohjapuolentie 366)
Tapahtumia:
• Lasten leikkipäivä 21. ja 22.6. klo 10–15, 6–11-vuotiaille.
Omat eväät mukaan, 3 euroa/päivä. Ilm. 17.6. mennessä
Helena 045 133 5848 tai Liisa 050 3438298
• Ti 28.6. klo 19 Keskikesän laulajaiset
• Aune Kustaava Tiilikkalan käsitöiden ja taulujen muistonäyttely
12.–31.7. Avajaiset 12.7. klo 12.00

Lue kesällä kirjoja ja osallistu lukubingoon!

Pajamäen perinnekeskus on avoinna 27.6.–30.7.
ma–pe klo 10–16. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Pääsymaksu 2 €.

•	Nouda lomake kirjastosta tai tulosta
https://anders.verkkokirjasto.fi

Tervetuloa päiväkahville ja tutustumaan näyttelyihin!

•	Kun saat täyteen kokonaisen bingorivin,
täytä tietosi lomakkeeseen ja palauta
se kirjastoon. Osallistuneiden kesken
arvotaan yllätyskasseja.
•	Kokonainen bingorivi on pysty-, vaakatai viistosuunnassa. Saat yhdestä kirjasta
yhden rastin valitsemaasi ruutuun eli yksi
kirja = yksi rasti.
•	Voit osallistua, vaikka et vielä itse osaisi
lukea, jos joku muu lukee sinulle.
•	Palauta täytetty lukubingolomake
kirjastoon viimeistään 31.8
Näyttely
•	Piilosilla, tai muuten vaan – Kuvia
kiehtovista korennoista, Jukka Mansikkamäen valokuva-näyttely 1.–31.8.

Ajankohtaisimmat kuulumiset:

Kesämusaralli

Kaustisen poliisiaseman
lupakanslian normaalit aukioloajat:

facebook.com/Lampinkirjasto

Nostalgiset lavatanssit
Lampin lavalla torstaisin klo 19–23.30
Liput 15 €
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.

Pekkaniskan Pojat
Teuvo Oinas
Arto Nuotio &
Virve Nuotio
Tarja Lunnas
Heikki Koskelo
Markku Aro
Leif Lindeman
Tulipunaruusut

Viihtyisä päärakennus on käytettävissä perhejuhliin,
luokkakokouksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin.
Savusauna lämmitetään tilauksesta.
Yhteydenotot ja varaukset Anna-Maija Kujala
p. 044 5885 251, s-posti: annamaku@kase.fi
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Peruspalveluliikelaitos
Jytan toiminta kesällä 2016
Lestijärven terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto on suljettu 27.6.–7.8.16. Yhteydenotot
kiireellisissä päivystystapauksissa Kannuksen
terveyskeskukseen, puh. 040-804 2000 tai
virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan
yhteispäivystykseen, puh. 06-826 4500.
Lestijärven laboratorio on auki 29.6.16klo 8.30–
9.30 ja 6.7.16 klo 8.30–9.30. Näytteenotto vain
Marevan-potilaille INR-kontrollia varten.
Toholammin terveyskeskuksen
lääkärinvastaanotto on suljettu
27.6.–24.7.16. Toholammin hoitajan vastaanotto
on avoinna 25.7.–5.8.16. Yhteydenotot
kiireellisissä päivystystapauksissa Kannuksen
terveyskeskukseen, puh. 040-804 2000 tai
virka-ajan ulkopuolella K-P:n keskussairaalan
yhteispäivystykseen, puh. 06-826 4500.
Toholammin laboratorio on auki klo 8.00–10.30
seuraavina päivinä: 27.6., 29.6., 4.7., 6.7., 11.7.,
13.7., 18.7., 20.7.
Toholammin röntgen on suljettuna. Yhteydenotot
arkisin tarvittaessa Kannuksen röntgeniin, puh.
0400-145 108 klo 8–14.
Kannuksen terveyskeskuksen
lääkärinvastaanotolla hoidetaan 27.6.–7.8.16
vain 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.
Reseptien uusimiseen liittyvät asiat hoidetaan
myös toiminnan supistamisen aikana.
Hätätapauksissa soittakaa yleiseen
hätänumeroon 112.
Terveyskeskuksen kuntoutus on suljettu
27.6–22.7.2016. Kuntoutus ja apuvälineasioissa
voit ottaa yhteyttä Kannuksen terveyskeskuksen
kuntoutukseen puh. 040-804 2100.
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TOHOLAMMIN
PALVELUKULJETUSLIIKENNE
6.6.–12.8.2016 AIKAVÄLILLÄ
Toholammin palvelukuljetusauton kesäliikenteen hoitaa
taksipalvelu Pekka Huuki p. 050 329 6622.
Auto on varattu palvelukuljetusliikenteeseen seuraavasti:
tiistai
klo 12.30–15.30
torstai
klo 12.30–15.30
Kuljetuksen tarkemmat aikataulut sovitaan tilausvaiheessa.
Tilaus on tehtävä viimeistään kuljetusta edeltävänä arkipäivänä
klo 16 mennessä suoraan liikennöitsijältä puh. 050 329 6622.
Kuljetusten omavastuut ovat seuraavat:

Lestijokilaakson työterveyshuolto
Toholammin työterveyshuolto on suljettu
27.6.–31.7.16. Sulun aikana Lestijokilaakson
työterveyshuollon asiakkaat hoidetaan Kannuksen
yksikössä.
Kannuksen työterveyshuolto on suljettu
18.7.–31.7.16.
Työterveyshuoltojen sulkujen aikana kaikilta
lääkärin vastaanotoilla kävijöiltä peritään
asiakasmaksu riippumatta siitä, mikä on
työnantajan työterveyshuollon sopimuslaajuus.
Reseptien uusintapyynnöt toivotaan tehtävän
hyvissä ajoin ennen työterveyshuollon sulkua,
viimeistään viikolla 27.

Lestijokilaakson ikäneuvola
Lestijokilaakson ikäneuvolat Kannuksessa ja
Toholammilla ovat suljettuna 27.6.–17.7.16.
Myös ikäneuvolan puhelinneuvonta on kiinni.

Muutos terveyden- ja sosiaalihuollon
asiakasmaksuihin
Tammikuun kaupunkitiedotteessa julkaistiin Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon
asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen (ltk 10.12.15 § 91). Peruspalvelulautakunta on muuttanut em.
asiakasmaksuhinnastoa kokouksessaan 5.4.16 § 38 seuraavien maksujen osalta 1.4.16 alkaen:
• psykiatrisen sairaanhoitajan käynti on maksuton
• tehostetun palveluasumisen tilapäishoito on 38,80 e/päivä
Päivitetty asiakasmaksuhinnasto löytyy Jytan nettisivustosta www.jyta.fi.

Hinnat:
€/henkilö

AIKUINEN

LAPSI
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m/p

meno

m/p

meno
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6

3,30

6,60

1,70

3,40

3,30

6,60

9

3,60

7,20

1,80

3,60

3,60

7,20

12

3,90

7,80

2,00

4,00

3,90

7,80

16

4,70

9,40

2,40
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4,70

9,40
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5,50

11,00
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11,00
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6,10

12,20

3,10

6,20

5,90

11,80
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6,80

13,60

3,40

6,80

5,90

11,80
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7,40

14,80

3,70

7,40

5,90

11,80

40

8,20

16,40

4,10

8,20

5,90

11,80
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9,30

18,60

4,70

9,40
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11,80
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10,10

20,20

5,10

10,20

5,90

11,80

enintään

TOHOLAMMIN
LABORATORION
aukioloajat viikoilla 26-29
Avoinna

18.00	Säveltäjätapaaminen ja teosesittely
Mariantuvalla, kahvitarjoilu. Mukana Ilari
Hylkilä, Mika Jämsä ja Osmo Jämsä

To 7.7.
18.00	Seuraavan konsertin teosesittely
kunnantalon kahviossa
19.00	Laidasta kylän kaunoisen – Sahan Kallen ilta
-konsertti Kulttuurisalissa. Kansanmusiikki ja
kamarimusiikki kohtaavat. Sävellettyjä Sahan
Kallen runoja; säveltäjinä Timo Alakotila, Mika
Jämsä, Osmo Jämsä, Liisa-Maria Koskela, Helena
Kärnä ja Jonna Lankinen. Mukana myös pianisti
Risto Lauriala. Liput 15 e, lapset 5 e (7–18 v.)
Pe 8.7.
20.00	Summertime – viihdekonsertti
urheiluhallissa. Iso Big Band lisämausteilla
ja Mika Jämsän johdolla räväyttää uudessa
hallissa. Laulusolisteina The 3ees. Liput 20 e,
lapset 5 e (7–18 v.)
La 9.7.
14.00	Hanuri ja hattu – harmonikkakonsertti
Kulttuurisalissa. Harmonikkaviikon hengessä
mukana mm. Aki Hietala, Mika Huusari, Ella
Koura ja Päivi Nisula. Liput 15 e, lapset 5 e
(7–18 v.)

19.00	Holveissa soi – kirkkokonsertti Toholammin
kirkossa. Kamarimusiikkikokoonpanoja,
urkumusiikkia, instrumentti- ja laulusolisteja.
Annami Hylkilä, Johanna Tuikka, Anni
Haapaniemi, Antti Nisula, Anu Honkanen, Asko
Heiskanen, Einari Kärnä, Kristine Hänninen,
Teemu Honkanen, Henna Jämsä, Jukka Hänninen,
Iiris Rautiola. Ohjelma 15 e, lapset 5 e (7–18 v.)
Su 10.7.
14.00	Vaahtokarkkia ja popcornia – perhekonsertti
Kulttuurisalissa. Käpy-täti ja Opettaja-Anni
juontavat ennenäkemättömällä tyylillä konsertin,
jossa musiikkia lapsille Teddykarhujen
huviretkestä Peppi Pitkätossuun. Mukana myös
toisen polven soittajia. Liput 10 e, lapset 5 e
(7–18 v.), Lestijoki/Keskipohjanmaa -lehtien
etukortilla 5 e/3e.
Su 10.7.
19.00	Täällä Pohjantähden alla – päätöskonsertti
urheiluhallissa. Ammattilaisten puhallinorkesteri,
Toholammin Puhallinorkesteri, Kannuksen
Soittokunta ja yhteisorkesteri sekä makupaloja
tapahtuman aiemmista konserteista.
Orkestereita johtavat Mika Jämsä, Osmo Jämsä,
Teemu Honkanen ja Annika Harvala. Liput 20 e,
lapset 5 e (7–18 v.)

OPISKELIJA,
VARUS+/SPM

Ma 27.6 Ke 29.6
Ma 5.7

Ke 6.7

Ma 11.7 Ke 13.7
Ma 18.7 Ke 20.7
Muina päivinä palvelevat Kannuksen,
Kokkolan ja Tunkkarin laboratoriot.

LASTEN
KESÄLEIRI
4.7.–6.7.2016 (ma–ke)

Lestijärvellä kesäkoti Jukolassa
6–13-vuotiaille tytöille ja pojille
(pienemmille vanhemmat mukaan)
Leirimaksu 20 e (sisarusalennus 5 e)
MUKANA KOULUTYÖNTEKIJÄ
TONI KIVISTÖ
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Sirkka Soini 040 769 0030 tai Tarja
Jokela 044 303 6036.
Ilmoittautua voi myös ma 4.7.
paikan päällä Jukolassa.

Kesäillanhartaudet

Toholammin kirkossa klo 19 keskiviikkona
29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8. ja 10.8.

Järj.
Toholammin
helluntaiseurakunta

TOHOLAMMIN
4H-TIEDOTTAA
Maatalouden lannoite- ja siemensäkit
on nyt helppo kierrättää viemällä
ne paikallisen 4H-yhdistyksen
keräyspisteeseen. Sinulle, viljelijä,
kierrättäminen ei maksa muuta kuin vaivan
viedä säkit keräyspaikkaan.
KERÄYSAJANKOHTA TOHOLAMMILLA
ON 23.5.2016–7.8.2016PAIKKANA
(Jokirannantie 7, 69300 Tohalampi)
Jätevesipuhdistamon vasen sivu.
Lannoitesäkkien pakkausohjeet
Lannoitesäkkien tulee olla tyhjiä, kun ne viedään
paikallisen 4H-yhdistyksen keräyspisteeseen.
Muutama lannoiterae ei haittaa.
Säkkejä ei tarvitse erikseen puhdistaa niihin
tarttuneesta liasta, hiekasta tms., mutta mitään
vieraita esineitä, kiviä, muuta muovia yms. ei saa
olla mukana.
Keräykseen otetaan:
• Yaran 40 kilon lannoitesäkit
• lannoitelavojen suojahuput
•	suursäkit:
Yara lannoitesäkit (myös Kemira GrowHow
-painatuksella)
Hankkijan siemensäkit
Raisioagron siemensäkit
Tilasiemen siemensäkit
K-maatalous siemensäkki
Keräykseen eivät kelpaa:
• muut suursäkit
• säilörehujen kiriste- tai aumakalvot
• erilaiset kanisterit
• muu muovi tai jäte
Suursäkkien pakkaus
1.	Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa
toisistaan.
2.	Jos säkissä on jäljellä lannoitetta, poista
se kääntämällä ja ravistamalla säkkiä.
Tarvittaessa leikkaa pohja auki. (Muutama
lannoiterae ei haittaa.)
3.	Laita 5 säkkiä päällekkäin ja kääri rullalle.
Sido napakasti yhteen paalilangan pätkällä.
40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus
40 kg säkit pakataan 50 kappaleen pakkauksiin
seuraavasti:
1.	49 säkkiä niputetaan huolellisesti
päällekkäin.
2. Nippu kääräistään rullalle leveyssuunnassa.
3.	Säkkirulla pujotetaan yhteen säkkiin, joka on
avattu päästä lyhyeltä sivulta kokonaan.
Vihje: Säkit on helpompi pussittaa, jos 49 säkin
sijaan niputtaakin päällekkäin 48 säkkiä. Tämä
jälkeen yksi säkki leikataan auki kolmelta sivulta
siten, että yksi lyhyt sivu jää ehjäksi. 48 säkin nippu
kääritään tiukaksi rullaksi, joka ensin esipakataan
rullaamalla sen ympäri auki leikattu säkki siteeksi
(vain pienlannoitesäkki kelpaa siteeksi, muuta
muovia ei saa käyttää). Esipakattu säkkinippu on
edelleen helppo pujottaa 50:een säkkiin.
Lavahuppujen pakkaus
Kolmesta kuuteen (3–6) lavahuppua taitellaan
siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä
sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Pakkausta ei
tarvitse sitoa.

TULOSSA LOKAKUUSSA
Lokakuussa kerätään AIV-liuosastioita.
Keräys käynnistyy syksyllä 2016 ja
Suomeen perustetaan 70 keräyspistettä
ympäri maan. Keräys tulee jatkumaan
vuosittain.
Toholammilla keräys toteutetaan
14. - 15.10.2016 keräyspaikkana
Jätevesipuhdistamo kirkonkylällä.
Alkusyksystä tulee tarkempia ohjeita
keräykseen liittyen.
TULOSSA ELOKUUSSA
4H-päiväleiri viikolla 31 kirkonkylällä
(ma-pe) klo 9-15.00. Ilmoittautuminen
www.toholampi.4h.fi/tapahtumat kautta.
Ilmoittautuminen 20.7 mennessä.
Luvassa pelejä, leikkejä, liikuntaa,
kädentaitoja ja kaikkea kivaa tekemistä.
PS. Lisää ilmoittelua tästä leiristä tulee
nettisivuille sekä facebookkiin.
Terkuin 4H-Sari

LUOTETTAVA, VARMA
VALOKUITUYHTEYS
KASENETILTA!

IÄLLISTEN PAIKKA

JUSSINPIRTTI
Kiitos kaikille nukenrakennuskurssin osallistujille!
Nukenrakennuskurssi oli osa Plakkari-hanketta, jota rahoittaa

Syksyllä nukketeatteripaja aloittaa kokoontumiset kaksi
kertaa kuussa perjantaisin.

JUSSINPIRTIN OVET SULJETTUNA 20.6.–12.8.
Kuntosalille avainkortilla myös kesän aikana.
Nouda kuntosalikortti tällä viikolla, sillä sen jälkeen
olen koulutuksessa ja lomalla, ja vain satunnaisesti
tavattavissa Jussinpirtillä!

KIITOS KAIKILLE KULUNEEN
KAUDEN TOIMINTAAN TAVALLA
TAI TOISELLA OSALLISTUNEILLE!

Laajennamme valokuituyhteyksien
saatavuutta Toholammilla.
Nyt suunnittelemme verkkoa
Urheilukentäntien, Isovainiontien ja Ronkaisen
tien alueelle.
Muita kohteita Toholammilla ovat Perkkiön
alue ja Sirkin alue.
Valokuituyhteys on Toholammilla saatavana
nyt alueilla: Koskelanmäki, Pohjapuolentie,
Jämsäntie, Vanhatie ja Riutta
Kotisivuiltamme osoitteessa www.kasenet.fi
löydät tarkemman saatavuuskartan.
Kiinnostuksen valokuituyhteyteen voit
ilmoittaa sivuiltamme löytyvän kuitukyselyn
avulla https://www.kasenet.fi/kuitukysely/.
Kuitukyselyn vastauksien pohjalta
suunnittelemme ja rakennamme uusia alueita
kuituyhteyksille.
Mikäli olet kiinnostunut valokuituyhteydestä,
vieraile kotisivuillamme tai ota suoraan yhteys
puhelimitse numeroon (06) 888 7111, tai
sähköpostitse osoitteella info@kasenet.fi

TOHOTULI
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 13.6.2016
JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS
I-print Oy, lupanumero 4041 0895

Lehden seuraava numero
ilmestyy elokuussa.

Valokuituliittymän hinta

Toiminta jatkuu syksyllä. Elokuun Tohotulesta löydät
koko alkusyksyn ohjelman.

Valokuituliittymän hinta on 1 900 euroa
valmiin runkoverkon alueella (sis. alv 24
%) edellyttäen sen että liittymä on enintään
200 metrin päässä runkoverkosta. Tästä
ylimenevät metrit ovat 5,5 €/metri.
Nyt on mahdollista maksaa liittymä
12 erässä tai 24 erässä. Kysy lisää.

Lämmin kiitos kaikille eri tavoin Jussinpirtin toiminnassa
mukana olleille!
Erityinen kiitos ruokasponsoroinnista Kahvila
Sillankorva, Maitokolmio ja S-market.

PS
Älä heitä sitä yli 50 vuotta vanhaa matkalaukkua roskiin!!
Säästä ja lahjoita meille, ei haittaa, vaikka rähjäinenkin.
Ja jos aikomuksenasi on tyhjentää vinttiä, niin
mielellämme otamme vastaan muutakin vanhaa roinaa,
meillä voisi olla sille käyttöä! Kysy Helenalta mp 045
8422 251

TRALLALLAA, KESÄKESÄKESÄ…
NYT NAUTITAAN SIITÄ!

www.kasenet.fi

Nostimme
liittymänopeuksia 1.6.2016.
KaseNet 15M, on nyt KaseNet 30M (30/10 Mbits)
KaseNet 30M, on nyt KaseNet 50M (50/15 Mbits)
KaseNet 50M, on nyt KaseNet 100M (100/20 Mbits)
Liittymähinnat säilyivät ennallaan.

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

Jussinpirtti , pirtsakka tupa
tulla ja mennä!

Valokaapelin kautta saat huippulaadukkaan internetyhteyden. Se mahdollistaa luotettavan ja tasalaatuisen yhteyden mihin tahansa käyttöön, oli se sitten
perus nettisurffaamista, etätyötä, etäkäyttö- tai valvontapalveluiden hyödyntämistä tai mitä vain. Kaista
on taattu ja sen kapasiteetti riittää myös pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin. Valokuidun kautta saat myös
mm. IP-TV palvelut, laadukkaan teräväpiirtokuvan
televisioosi. Kuituliittymä on kannattava sijoitus tulevaisuuteen ja se nostaa myös kiinteistön arvoa.

MERKKIAMMUNNAT v. 2016
TOHOLAMMIN Riistanhoitoyhdistys tiedottaa
LA 31.07.	KARHUMERKKIAMMUNNAT
KLO 12.00–14.00, TMS–JMS–SYMS
ja Yhteismetsä
SU 06.08.	M ERKKIAMMUNNAT
KLO 12.00–14.00 TMS
LA 13.08.	MERKKIAMMUNNAT
KLO 12.00–14.00 JMS
LA 27.08.	MERKKIAMMUNNAT
KLO 12.00–14.00 SYMS

Satelliitti-hanke edistää
työllisyyttä innovatiivisesti
Satelliitti-hanke lähtee kehittämään seudullista työpajatoiminnan mallia, jossa keskuspajalähtöisesti tuotetaan asiantuntijapalvelut kuntien kanssa yhteistyössä kehitettäviin satelliittipajoihin. Pajat ovat matalan
kynnyksen työpaikkoja, joista onnistuneen
valmennusjakson jälkeen saadaan työvoimaa alueen työnantajien tarpeisiin. Työkaluksi kehitetään palveluohjauksenprosessi,
jonka avulla pitkäaikaistyöttömien poluttaminen kohti työmarkkinoita onnistuu.
Toisena tehtävänä on työllisyydenhoidon
koordinointi ja kehittäminen sekä välityömarkkinoiden kehitystyö. Työllisyydenhoitoon kehitettävä verkostopohjainen toimintamalli tulee perustumaan alueelliseen yhteistyöhön. Hankkeen kolmantena tehtävänä on välityömarkkinoiden kehittäminen.
Välityömarkkinoita lähestytään kartoittamalla ja kehittämällä eri toimijoiden toimintaedellytyksiä. Kaustisen seutukunnassa on

SU 18.09. 	MERKKIAMMUNNAT
KLO 12.00–14.00 TMS–JMS–SYMS
ja Yhteismetsä
SU 02.10.	MERKKIAMMUNNAT
KLO 12.00–14.00 TMS–JMS–SYMS
ja Yhteismetsä
Matti Honkonen, Toiminnanohjaaja p. 040-810 9624

ELOKUVAT
runsaasti yhdistystoimintaa, jonka työllistämismahdollisuuksia ei ole vielä tunnistettu.
Satelliitti-hanke on Kokkotyö-säätiön hallinnoima kolmivuotinen projekti, Kaustisen
seutukunnan alueella. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Minerva Rannila, yksilövalmentaja Pekka Tuppurainen
ja työvalmentaja Tuomas Hihnala. Työhuone sijaitsee Kaustisella Wanhan Markun yksikössä, josta jalkaudutaan kaikkiin alueen
kuntiin.

Lisätietoja:
Minerva Rannila, puh. 040 162 1868
minerva.rannila@kokkotyo.fi
Tuomas Hihnala, puh. 040 161 5844
tuomas.hihnala@kokkotyo.fi

Pekka Tuppurainen, puh. 040 162 1868
pekka.tuppurainen@kokkotyo.fi

pe 5.8.2016
Toholammin Kulttuurisalissa
Ice Age 5: Törmäyskurssilla
klo 17.00
Lippu 6 €
Kesto: 1 h 40 min
Ensi-ilta: 15.7.2016
Genre: Komedia, seikkailu,
perhe-elokuva, animaatio
Ohjaaja: Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Puhuttu suomeksi

Independence Day: Uusi uhka
klo 19.00
Lippu 10 €
Kesto: 2 t 25 min
Ensi-ilta: 29.3.2016
Genre: Toiminta, seikkailu, sci-fi
Ohjaaja: Roland Emmerich
Pääosissa: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum,
Bill Pullman, Maika Monroe, Joey King, Sela Ward, Judd Hirsch, Vivica A. Fox, Charlotte
Gainsbourg, William Fichtner, Jessie Usher

