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TOHOTULI KESÄKUU 2022

Kuva: Juha Laitalainen

Kesäterveiset Toholammilta
Vuosi 2022 on pyörähtänyt Toholammilla käyntiin mukavissa merkeissä.
Koronarajoitusten hellittäessä tapahtumia ja näyttelyitä on voitu kevään
mittaan järjestää vähintäänkin entiseen tahtiin, ja vauhti vain kiihtyy kesää
sekä syksyä kohden. Paljon on ehtinyt kuluvan vuoden aikana ja tapahtua
– ja tulee tapahtumaan: uusi Herman Ojalan koulu on valmistunut, ja
esimerkiksi uuden urheilukentän rakennustyöt ovat kovassa vauhdissa.
KEVÄTLUKUKAUDEN
ALOITUS UUDESSA
KOULURAKENNUKSESSA

Suuri ponnistus saatiin maaliin vuodenvaihteessa, kun uusi Herman Ojalan koulurakennus valmistui ja lapset
pääsivät aloittamaan kevätlukukauden
kokonaan uudessa koulussa. Valoisa ja
viihtyisä koulurakennus on saanut kiitosta sekä oppilailta että opettajilta. Hyvä
äänieristys, puupinnat, avarat oppimistorit sekä uudenaikainen opetusteknologia edesauttavat oppimista ja viihtymistä. Kesän aikana koulun piha täydentyy

leikki- ja liikuntavälineillä sekä Herman
Ojalan koulun vanhempainyhdistyksen
hankkeen kautta tilattavalla ulkosoittimella. Koululle toivottiin kuntalaisaloitteena taidetta, ja kun aihetta tiedusteltiin koululaisilta, nousi toiveista esille
erityisesti luontoteema. Koululle tilattiin toiveidenmukaista, upeaa eläin- ja
luontoaiheista tilataidetta toholampilaiselta taiteilijalta Jenna Nuoralalta. Uuteen koulurakennukseen ja taideteoksiin
pääsee tutustumaan esittelyvideolta, joka löytyy Toholammin kunnan omalta
Youtube-kanavalta, TohoTubesta.

KESÄLLÄ TAPAHTUMIA
JA TEKEMISTÄ
Tulevana kesänä Toholammilla riittää
tekemistä ja kokemista sekä harrastusmahdollisuuksia. Näyttelytoimintaa on
muun muassa Pajamäen perinnekeskuksessa sekä kirjastossa. Pajamäellä on
mahdollista tutustua hopeaseppä Mauri
Haapamäen töihin ja Toholammin kirjastossa on heinäkuun puolivälistä alkaen
esillä ammattivalokuvaaja Juha Laitalaisen valokuvia. Laitalaisen juuret ovat
Toholammilla, ja valokuvista löytyykin
tuttuja maisemia ja ihmisiä.
Perinteiset Toholammin torisoitot
käynnistyvät kesäkuussa, ja lisää musiikkia tarjoillaan loppukesästä ja syksyllä. Elokuussa vietetään Harmonikka
200 vuotta -tapahtumaa konsertteineen,
ja syksyllä Toholammin kulttuurisalissa
vierailee muun muassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Myös teatteria on

luvassa. Tutustu Tohotuli-kesälehdestä
kesän kiinnostaviin tapahtumiin ja merkitse ne menokalenteriisi!
Lapsille riittää harrastustoimintaa niin
seurakunnan, Toholammin urheilijoiden, 4H:n kuin KanTo-kansalaisopiston
järjestämänä. Luontoliikkujille löytyy
Toholammilta useita kohteita, ja tutustua kannattaa esimerkiksi Jämsänkallion
luontokohteeseen, Kopsannevan luontopolkuun sekä Lestijoen melontareittiin. Paratiisisaarelle vievät erityisleveät
pitkospuut mahdollistavat myös erityisryhmien liikkumisen. Lisätietoja luontokohteista löytyy Toholammin kunnan
verkkosivuilta sekä Toholampi”Nappi”
-sovelluksesta.
Hyvää kesää kaikille uusille ja
vanhoille toholampilaisille sekä
Toholammilla vieraileville!
Toholammin kunta
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Pajamäen kesä

P

ajamäen perinnekeskuksen paria
viimeisintä kesää varjosti korona,
mutta nyt aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Keskus on auki juhannuksesta elokuun alkupuolelle ja tapahtumia
riittää. Paikkaa kannattaa käydä tutkimassa vaikkapa kesävieraiden kanssa.
Heti kesäkuun alussa kansalaisopiston
Kuviskurssi kerää 7-12 -vuotiaita tutustumaan kuvataiteeseen. Jenna Nuoralan
johdolla lapset pääsevät kokeilemaan
erilaisia kuvataiteen tekniikoita.
Ennen juhannusta vuorossa on mielenkiintoinen seminaari. Siinä julkistetaan
toinen Hannu Kotilan isoisänsä Matti M.
Kotilan poliittista toimintaa käsittelevä
kirja. ”Lapuan laki vai laillisuuslinja”otsikon alla käydään läpi Keski-Pohjanmaan poliittisia levottomuuksia vuosina

1929-1932. Pajamäen isäntä oli maakunnassa keskeisiä Lapuanliikkeen vastustajia. Vääntö oli tiukkaa myös täällä.
Kesän perinteisessä näyttelyssä on tällä
kertaa esillä toholampilaista taidekäsityötä, joka on saanut valtakunnallistakin
arvostusta. Hopeaseppä Mauri Haapamäki takoo parhaillaan heinäkuun alussa esille pantavia näyttelyesineitä. Hän
on saanut Kulttuurirahaston apurahan
näyttelyn kokoamiseen ja taiteelliseen
työskentelyyn.
Perinteiksi ovat muodostuneet myös
heinäkuun Lastenpäivä sekä loppukesän Kansanlaulukirkko ja Saunapäivä.
Lisäksi Pajamäki soi -konserttisarjaan
on tulossa uusia esiintyjiä.
Viime syksynä Pajamäki elvytti vanhaa perinnettä järjestämällä kekritapah-

Lasten kuvataidekurssi avaa Pajamäen kesän. Kuva: Annikki Salo

tuman. Sille on luvissa jatkoa, ainakin
sadonkorjuumarkkinoista on ollut jo
puhetta.
Perinnekeskukseen ovat tervetulleita
myös muut tapahtumajärjestäjät. Tyyli-

käs paikka on ilman vuokraa käytettävissä sellaisiin konsertteihin ja kulttuuritapahtumiin, jotka järjestetään Pajamäen
kanssa yhteistyössä.
Antti Koskela

Kuviskurssi 7–12-vuotiaille

Pajamäellä ma-to 6.-9.6. klo 10-13.15

Tutustutaan kuvataiteeseen kokeilemalla erilaisia kuvataiteen tekniikoita. Tekemisen kautta
perehdytään eri tekniikoihin ja työvälineisiin. Kurssilla tuetaan osallistujan omaa ilmaisua ja
kannustetaan luoviin ratkaisuihin. Sään salliessa voidaan työskennellä myös ulkona. Huomioi
pukeutumisessa, että vaatteet voivat tahraantua. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Pidämme
päivän aikana 15 min evästauon, joten ota omat eväät ja piknik-viltti mukaan. Lisätietoja Jenna
Nuorala p. 050 5318 689. Ilmoittaudu ennakkoon https://www.opistopalvelut.fi/kannus/
Opettajana Jenna Nuorala • Pajamäen perinnekeskus, Pohjapuolentie 366, Toholampi • Ma-to 6.-9.6.2022 klo 10-13.15 • Kurssimaksu: 35,00 €

Lapuan laki vai laillisuuslinja – poliittiset levottomuudet
Keski-Pohjanmaalla 1929–1932
KanTo-logon värit:
= Cyan 57% Yellow 100%
= Cyan 100% Magenta 30%
= Black 65%

Aika:

18.6.2022 klo 13.00

Paikka:

Pajamäen perinnekeskus.
Pohjapuolentie 366, 69300 Toholampi

Julkistamistilaisuuden ohjelma
13.00–13.30 Tervetuloa, Antti Koskela, Pajamäki

PAJAMÄEN PERINNEKESKUS

Hannu Kotila: julkaistavan kirjan
esittelyä kahvinjuonnin lomassa.
13.30–14.30 Dosentti Samu Nyström: Nuoren
tasavallan kasvukipuja.
14.30–14.45 Tauko

€

14.45–15.45 Hannu Kotila: Lapuan laki vai laillisuuslinja - Poliittiset
levottomuudet Keski-Pohjanmaalla 1929–1932 -kirjan julkaisu.
Alustuksessa käydään lävitse Viljami Kalliokosken, Josua Ruotsalan
ja Matti M. Kotilan laillisuuslinjaa ja taistelua Lapuanliikettä vastaan
1929–1932.
Kuvauksen keskipisteessä on myös Toholammin alueen ja erityisesti
Pajamäen tapahtumat kyseisinä vuosina.
15.45–16.00 Loppukeskustelu
Kirjan hinta on 30 €. Maksu käteisellä tai MobilePayllä.
FT Samu Nyström on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian
dosentti. Hän on julkaissut lukuisia teoksia nuoren Suomen tapahtumista.
KT Hannu Kotila on tietokirjailija. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti historian
tapahtumat Keski-Pohjanmaalla.
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Elokuussa juhlitaan harmonikkaa
Kuluva vuosi on harmonikan
juhlavuosi, sillä soitin täyttää
tänä vuonna 200 vuotta. Tarina
näet kertoo, että 17-vuotias
Christian Buschmann rakensi
1822 palkeella varustetun
Handäeolinen, jota voitaneen
kutsua ensimmäiseksi
harmonikaksi, ja haki sille
patentin Berliinissä. Muitakin
pyöreitä vuosia täyttyy:
Suomen Harmonikkaliitto
70 v, Sibelius-Akatemian
harmonikkaluokan perustaja
prof. Matti Rantanen 70 v,
Sata-Häme Soi -tapahtuma
50 v, Unto Jutilan kuolemasta
30 v. Toholammilla näitä
muistetaan Harmonikka 200
vuotta -tapahtumassa 13.–14.8.

L

auantai-iltapäivän Juhlivat
harmonikat -konsertissa
soivat monenlaiset haitarit aina vähärivisistä nykyaikaisiin melodiabassoihin. Esitettävät kappaleetkin kuvaavat
harmonikalle sävelletyn ja sovitetun musiikin moninaisuutta
suomalaisen harmonikkamusiikin kulta-ajan säveltäjien (Vesterinen, Laihanen, Manninen jne.)

Vasemmalta Mika Huusari, Aki Hietala ja Reijo Ahonen sekä vakiokomppimme Mika Jämsä ja Mauri Haapamäki.

tuotannosta alkaen.
Esiintyjistä mainittakoon em.
Matti Rantanen, Hämeenlinnan
Sibelius-opiston lehtori Reijo
Ahonen, Joensuun konservatorion rytmimusiikin lehtori Aki

P. Hietala, jazzharmonikkavirtuoosi Mika Huusari ja nuoren
polven taiteilija Ella Koura. Mukana ovat myös Antto Tunkkari
sello, Eliisa Haapamäki huilu,
Kenneth Ojutkangas kitara ja Mi-

TOHOLAMMIN
TORISOITOT
Lampinsuojalla
kesä-heinäkuussa tiistaisin klo 19
Marttojen kahvio. Säävaraus
07.06. Evijärven Mieslaulajat, johtaa Satu Lumiaho
14.06. Huulipunahallitus: Eliisa Haapamäki - koskettimet,
laulu; Camilla Jokela - kitara, viulu, laulu; Sanna
Vuorenmaa - laulu
21.06. Eldanka: Mika Jämsä - soolokitara; Rasmus Tammik komppikitara; Mauri Haapamäki - basso, Janne
Torvikoski - rummut
28.06. Alli Haapamäki - laulu ja Mikael Heikkinen - kitara
05.07. Silverstones: Jarmo Rahkonen - kitara, laulu; Heikki
Maunula - koskettimet; Jukka Maunula - basso;
Santeri Maunula - saksofoni, kitara; Heikki Aho rummut
12.07. Sykäräisen karaokepiiri, vetäjinä Maija ja Terho
19.07. Eero Laine, Antti Turpeinen ja Jaakko Välikangas
26.07. Vire: Ilkka Salo, Arto Salo, Krista Järvelä - viulu, Minna
Lankinen - harmoni, Tony Uusitalo - basso, Joni Salo kitara

ka Jämsä sekä Mauri Haapamäki.
Sunnuntaina iltapäivällä Untonpuistossa (sateella Kulttuurisalissa) kuullaan harmonikkaaiheisten runojen ja musiikin
potpuri Kaukana soi haitari,

jossa Riikka Luostarinen lausuu ja Mika Huusari musisoi.
Sunnuntai-illan kirkkokonsertin taiteilijat ovat Susanne ja
Veli Kujala. Nykyään SibeliusAkatemian harmonikkaluokan
johtaja Veli soittaa konserttiharmonikan lisäksi toholampilaislähtöisen säveltäjän Sampo
Haapamäen innoittamana viritettyä 1/4-sävelaskelharmonikkaa. Veli kertoo, että hänen isoäitinsä isä August Juhonpoika
Kallinki oli syntyjään toholampilaisia. ”Jos Kallinki-sukunimeä
on vielä Lampilla, niin todennäköisesti he ovat sukulaisiani.”
Urkuri Susanne Kujala on soittanut lukuisia kantaesityksiä sekä
levytyksiä, esim. 2021 ilmestyi
ensimmäinen täydellinen levytys Bachin Das Wohltemperierte
Klavier I kirjasta. Hän on myös
maamme eturivin harmonikkataiteilijoita.
Elokuun aikana Toholammin
kirjastossa on esillä harmonikka-aiheista kirjallisuutta, elämäkertoja ja nuotteja sekä äänityksiä; onpa näytillä pienen soittajan
melodiabassoharmonikkakin.
Sinikka Jutila

Harmonikka 200 vuotta
la 13.8. klo 15 Juhlivat harmonikat Toholammin Kulttuurisalissa

Matti Rantanen, Reijo Ahonen, Aki Hietala, Mika Huusari, Ella Koura, Mika Jämsä, Mauri
Haapamäki ym. Lippu 20 € sisältää kahvitarjoilun väliajalla. ePassi, Kaikukortti.

su 14.8. klo 14 Kaukana soi haitari – harmonikka-aiheisia runoja
ja välimusiikkia Untonpuistossa
Riikka Luostarinen lausunta ja Mika Huusari harmonikka. Lippu 10 €. ePassi, Kaikukortti.

su 14.8. klo 19 Hyvin viritetty klaveeri Toholammin kirkossa
Susanne Kujala urut ja harmonikka sekä Veli Kujala harmonikat. Ohjelma 10 €.
Järj. Toholammin Kamarimusiikkiyhdistys ry
Kiitos Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Toholammin kunta

KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI
HAETTAVANA
Toholammin kunta myöntää kesätyöllistämistukea
toholampilaisen nuoren palkkaamiseen.
Kesätyöllistämistuki on tarkoitettu 17-20-vuotiaalle nuorelle, jonka
kotikunta vuonna 2022 on Toholampi. Tukea maksetaan 250 e/työllistetty
ja se suoritetaan työnantajalle, joka palkkaa nuoren. Tuki maksetaan
työnantajalle jälkikäteen palkkakuitteja vastaan.

Hyvä nuori, olethan aktiivinen kesätyöpaikan hakemisessa!
Täytä kesätyöhakemus yhdessä työnantajasi kanssa ja toimita hakemus
viimeistään 15.6.2022 kunnantalon postilaatikkoon tai neuvontaan tai
postitse osoitteella Lampintie 5, 69300 Toholampi.
Hakulomake tukiehtoineen kunnan verkkosivuilla www.toholampi.fi
>Ajankohtaista. Lisätietoja puh. 040 150 5200, lomakkeita saatavilla myös
kunnantalon neuvonnasta.
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TOHOLAMMIN KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjastossa tapahtuu kesällä 2022:
Kari Tiilikkala
esittelee Lestijoen
melontareittiä
to 9.6. klo 18
Kirjaston aukioloajat kesällä
31.8.2022 saakka:
ma
10–16
ti-to
12–19
pe
10–16

Cowgirls ja maitotilan päivä -näyttely ma 11.7. – pe 29.7.
Näyttely on osa MTK-Keskipohjanmaan yhdistysten 100-vuotisjuhlanäyttelykiertuetta.
Näyttelyn teokset koostuvat pääosin lamppilaislähtöisen Juha Laitalaisen valokuvista.
Huom! Näyttely kirjaston aukioloaikoina sekä myös lauantaina ja sunnuntaina 16.17.7. ja 23.–24.7. klo 10–17! Näyttelyn avajaiset 12.7. klo 13.

Juhannuksen poikkeukset:
to 23.6. klo 10–16,
juhannusaattona 24.6. suljettu
Kirjasto auki myös kahtena
viikonloppuna heinäkuussa:
la 16.7. – su 17.7. klo 10–17
la 23.7. – su 24.7. klo 10–17
Sykäräisen kirjasto kesätauolla ja
auki jälleen 11.8. alkaen torstaisin
klo 9–12
Huom! Omatoimikirjasto
on käytössä normaalisti
jokaisena päivänä klo 8–21!
Kirjaston yhteystiedot:
puh. 040 150 5280
toholammin.kirjasto@toholampi.fi
Lampinkirjasto

@toholamminkirjasto

Toholammilta lähtöisin
oleva ja Lestijärvellä kesämökkeilevä emeritusprofessori Kari Tiilikkala
esittelee Lestijoen upeaa
melontareittiä Toholammin kirjaston monitoimitilassa. Tule nauttimaan
upeista luontokuvista ja
saamaan vinkkejä oman
melontaharrastuksen ja
-reitin suunnitteluun! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kirjailijavieras:

Ville Hytönen
ke 24.8. klo 18
Kirjailija ja kirjallisuusvaikuttaja Ville Hytönen vierailee
elokuussa Toholammin kirjastossa. Hytönen kertoo kirjailijantyöstä ja Virossa asumisesta, lapsille ja aikuisille
kirjoittamisesta sekä matkakirjallisuudesta. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy, tervetuloa!

Harmonikka
200 vuotta
-tapahtumaan
liittyvä näyttely
9.–19.8.

Toukomarkkinoita Toholammilla jo
T
oholammin toukomarkkinoita
vietettiin kahden koronavuoden tauon jälkeen lauantaina
28.5.2022. Toukomarkkinat järjesti
tuttuun tapaan Lions Club Toholampi ja tapahtuma on yksi paikallisen
yhdistyksen monista tempauksista.
Haastattelimme LC Toholammin presidenttiä Matti Korhosta, joka kertoi
Toukomarkkinoiden järjestämisestä
sekä hyväntekeväisyysjärjestön paikallisyhdistyksen toiminnasta.
LIONSKLUBIT TEKEVÄT
VAPAAEHTOISTYÖTÄ OMALLA
PAIKKAKUNNALLAAN,
KOTIMAASSA JA KOKO
MAAILMASSA

Ilmakuva toukomarkkinoilta vuodelta 2019.

Lions Clubs International LCI on
maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumaton hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tarkoituksena
on tuoda apua sitä tarvitseville ihmi-

sille. Yhdysvalloista lähtöisin oleva
järjestö rantautui Suomeen 1950-luvulla. Suomen Lions-liitossa on yli
800 lionsclubia, ja LC Toholampi on
ollut toiminnassa ainakin 1960-luvulta lähtien. Tällä hetkellä vanhin jäsen
Toholammin paikallisjärjestössä on
vuonna 1967 yhdistykseen kirjautunut henkilö, kertoo Matti Korhonen.
Lions Club on hyväntekeväisyysjärjestö, ja Matti Korhonen kertoo, että
Toholammin Lionsclubilaiset tekevät
hyväntekeväisyystyötä sekä vapaaehtoistyötä monipuolisesti. He järjestävät vapaaehtoistyönä esimerkiksi
tienvarsiroskien keräystempauksia
ja järjestöltä saa tarvittaessa arkunkantoapua hautajaisiin. Monelle ovat
tuttuja myös järjestön myöntämät stipendit opiskelijoille. Toholammilla
toimii myös naisten Lions Club Tohottaret. Tohottaret järjestävät muun
muassa virkistystoimintaa vanhuksil-
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TU:n jalkapallon kotipelit
kesällä 2022
Naisten 8 v 8 (Turnaus)
La 11.6.
klo 11:00 VetU – TU/Nice
(klo 11:00 MunU – K-Pallo)
klo 12:50 MunU – Tu/Nice
(klo 12:50 K-Pallo – VetU)

8.6.
13.6.
16.6.
18.6.
28.6.
13.7.
23.7.

P&T 11 (Turnaus)
Su 12.6.
klo 12:00 FC Ylivieska/keltainen – TU
(klo 12:00 FC Ylivieska/musta – Ura)
klo 13:00 TU – FC Ylivieska/musta
(klo 13:00 Ura – FC Ylivieska/keltainen
La 30.7.
klo 12:00 LoVe/sininen – TU
(klo 12:00 Tarmo – Ura)
klo 13:00 TU – Tarmo
(klo 13:00 Ura – LoVe/sininen)

La 2.7.
klo 12:00 K-Pallo/sininen – TU
(klo 12:00 OuHu – LoVe)
klo 13:00 TU – OuHu
(klo 13:00 LoVe – K-Pallo/sininen)
Su 28.8.
klo 12:00 TU -GBK/vit
(klo 12:00 LoVe – GBK/röd)
klo 13:00 GBK/röd – TU
(klo 13:00 GBK/vit – LoVe)

Naisten suomensarja
Toholampi-Kinnula yhteisjoukkue
(Pelataan Kinnulan nimellä)

La 3.9.
klo 11:00 TU/Nice – K-Pallo
(klo 11:00 VetU – MunU)
klo 12:50 TU/Nice – VetU
(klo 12:50 K-Pallo – MunU)

P&T 9 (Turnaus)

TOHOLAMMIN
KUNNANTALO
ON SULJETTU
4.–31.7.2022

Kinnula-Haapajärvi, Kinnula Lylynmäen kenttä klo 18
Kinnula-Vaasa, Kinnula Lylynmäen kenttä klo 18
Kinnula-Kannus, Toholampi Kuusiston kenttä klo 18
Kinnula-Alajärvi, Toholampi Kuusiston kenttä klo 14
Kinnula-Ylihärmä, Toholampi Kuusiston kenttä klo 18
Kinnula-Lapua, Toholampi Kuusiston kenttä klo 18
Kinnula-Seinäjoki, Kinnula Lylynmäen kenttä klo 14

Naisten maakuntasarja:
3.6. Toholampi-Kokkola klo 18.00
22.6. Toholampi-Veteli klo 18.30
11.7. oholampi-Kannus klo 18.00

F-Juniorit
6.6.
27.6.
30.6.
4.7.
6.8.

Toholampi-Kannus klo 18.00
Toholampi-Nivala klo 18.00
Toholampi-Haapajärvi klo 18.00
Toholampi-Veteli klo 17.30
Toholampi-Kinnula klo 18.00

G-Juniorit
24.7. Turnaus klo 11.00 alkaen
Mukana Toholampi, Kannus, Kokkola ja Reisjärvi
Lämpimästi tervetuloa kannustamaan kesän peleihin!

Kuulutukset ja ilmoitukset ovat nähtävänä kunnantalon kiinnioloaikana kirjastossa (Kirkkotie
2), kirjaston aukioloaikoina ma ja pe klo 10–16,
ti–to klo 12–19.
Päivystämme kunnantalon kiinnioloaikana
seuraavasti:

LOMITUSPALVELUT
Johtavat lomittajat tavoittaa omista matkapuhelinnumeroista arkipäivisin klo 10–14. Puhelut
keskitetään em. ajalle, koska johtavat lomittajat
tekevät aamusta tai iltapäivästä tilakäyntejä.
Johtavan lomittajan ollessa lomalla puhelut siirtyvät sijaiselle. Huom! Tekstiviestit ja Whatsappviestit eivät siirry. Varmista, että viestisi tavoittaa työnjohdon.
Johtavien lomittajien puhelinnumerot
Auli Ahonen
Arja Muli		
Heleena Kinnunen
Maire Niemonen
Reetta Paavola

040 150 5223
040 150 5224
040 150 5225
040 150 5227
040 150 5229

Asiakirjojen toimittaminen
Kunnantalon ollessa suljettu tulee työselosteet ja muut asiakirjat esim. lääkärintodistukset toimittaa kunnantalon postilaatikkoon, postitse tai sähköisesti.
Osoitteella Toholammin kunta, lomituspalvelut, Lampintie 5, 69300
Toholampi TAI lomitus@toholampi.fi
Palvelemme jälleen 1.8.2022 alkaen.

Aurinkoista
kesää kaikille!

YLEISURHEILUHARJOITUKSET
Kerttulassa maanantaisin 6.6. alkaen klo 18-19:30
IKÄKAUSIKISAT
keskiviikkoisin 8.6.-27.7. klo 18:30.

1960-luvulta alkaen
le ja järjestö hankki mm. riksapyörän Palvelutalo Männistön käyttöön.
Lionsclubilaiset olivat mukana taannoisessa Yhteisvastuukonsertissa Toholammilla, ja kahvituksen tuotto meni Ukrainan lapsille. Matti Korhonen
kiittelee, että lamppilaisilla on valtavasti auttamishalua ja se näkyi juuri esimerkiksi Yhteisvastuukonsertin
osallistujamäärässä ja auttamistyöhön
osallistumisessa. Myös toukomarkkinoiden tuotto menee ukrainalaisten
auttamiseen. Järjestöllä on olemassa
ns. katastrofirahastoja niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti, ja tällä
hetkellä tärkeänä avustuskohteena
ovat juuri ukrainalaiset ihmiset.
TOUKOMARKKINAT ON LC
TOHOLAMMIN SUURIMPIA
VUOSITTAISIA TEMPAUKSIA

Toholammin perinteisiä Toukomarkkinoita on järjestetty jo vuosikym-

menten ajan, peräti 1960-luvun lopulta lähtien. Vuosina 2020 ja 2021
koronarajoitukset estivät tapahtuman
järjestämisen. Etenkin vuoden 2020
markkinoille oli suuret suunnitelmat
ja järjestelyt, mutta tapahtumaa ei
voitu vaikean korontilanteen vuoksi järjestää. Tänä vuonna tapahtuma
järjestettiin kuitenkin uudella innolla.
Parin vuoden tauko toki rokottaa
esimerkiksi myyjiä, sillä moni on
saattanut jo ehtiä lupautua muihin
samanaikaisesti järjestettyihin tapahtumiin. Tapahtumaan kaivataankin
mukaan etenkin paikallisia kauppiaita
ja lähituottajia. Toukomarkkinat ovat
LC Toholammin tärkein tulonlähde,
ja kaikki kerääntynyt tuotto menee
hyväntekeväisyystyöhön.
AUTTAMISESTA HYVÄ MIELI

Matti Korhonen korostaa, että yhdessä tekeminen on monelle merkit-

tävä asia, ja yhteinen auttamistyö on
mielekästä ja tuo hyvän mielen myös
auttajille. Erityisesti yksinäisille ihmisille olisi tärkeää päästä yhdistystoimintaan ja yhteiseen tekemiseen
mukaan. Lions Clubin kuukausittaisissa kokouksissa on kokousasioiden ohella vähintäänkin yhtä tärkeää käydä läpi kuulumisten vaihtoa
ja jutustella. Etenkin pitkän koronaeristäytymisen jälkeen olisi hyvä päästä jälleen mukaan yhteiseen
toimintaan.
Tämänhetkinen jäsenkunta on yhdistyksessä jo varsin iäkästä ja uudet
jäsenet ja tekijät toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Ruuhkavuosiaan elävät ihmiset eivät ymmärrettävästi ehdi osallistua moneen, mutta
kiireisimpien vuosien jälkeen aikaa
saattaisi jäädä hyvinkin järjestö- ja
hyväntekeväisyystyölle.

€

Toholammin Lähituotemyymälä
Avoinna arkisin 10-17
Poikkea kahvilla ja tutustu samalla
myymälämme lahjatavaratarjontaan
tai nouda/lähetä matkahuollon paketti
Hae kesän FINN SPRING-janojuomat
myymälästämme!
Toholammin Lähituotemyymälä
Kirkkotie 3
040-1209782
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Juuret Toholammilla:

Kuva: Irina AlaKopsala

Valokuvaaja
Juha Laitalainen

K

uvajournalisti, toimittaja ja valokuvataiteilija Juha Laitalaisen nimi saattaa olla tuttu monelle Ylen
sekä MTV:n sääkuvia seuranneelle ja valokuvausalan lehtiä lukeneelle. Kuten sukunimestä voi päätellä, Juha Laitalaisen
juuret ovat vahvasti Toholammilla. Juhan
isä oli kotoisin Toholammin Tiilikkalasta
ja myös Juhan syntymäkunnaksi on merkitty Toholampi, vaikka perhe muuttikin
Vaasaan Juhan ollessa vauvaikäinen. Juhan
isoisän isä oli lamppilainen kansanrunoilija Oskari Laitalainen.
Lapsuus- ja nuoruusvuotensa Juha asui
Vaasassa, mutta kesät ja lomat hän vietti
sisarensa kanssa Keski-Pohjanmaalla, joko
isän vanhempien kotitilalla Toholammin
Tiilikkalassa tai äidinpuoleisten isovanhempien luona Ullavassa. Juha muistelee
lämmöllä kesiä isovanhempiensa Bertta ja
Matti Laitalaisen pientilalla. Maatilan töihin
luonnollisesti osallistuttiin, mutta työnteko
oli mukavaa ja omaehtoista. Myös talviset
risusavotat, tukinajo sekä metsätyöt Toholammilla tulivat Juhalle tutuiksi. Elävimmät
muistot Juhalla ovat juuri Toholammin Tiilikkalasta, vaikka toki kirkonkylällekin tuli
Lestijoen vartta pitkin pyöräiltyä.
Opiskelut ja työt veivät Juhan vuosikymmeniksi Helsinkiin. Juha kutsuu itseään
valokuva-alan sekatyömieheksi, ja kamera kulkee matkassa mukana liki koko ajan.
Juha tekee monipuolisesti valokuvaus- ja
toimittajantöitä, kuten esimerkiksi hää- ja
henkilökuvausta, kuvajournalismia sekä
näyttelyitä. Hän toimii myös muun muassa Kamera -lehden vakituisena avustajana.
Tällä hetkellä Laitalainen asuu Jyväskylässä, mutta työ vie häntä yhä usein Helsinkiin, jossa hänellä on valokuvausstudio.
Laitalainen on kuvannut paljon luontokuvia ja myös toholampilaisia maisemia.
Erityisen paljon huomiota on saanut hänen
kuvittamansa, lapsille suunnattu tietokirja
Irina ja Nailon Piit - yllättävä päivä maitotilalla. Laitalainen kuvasi kirjan upeat
valokuvat toholampilaisella Ala-Kopsalan maitotilalla. Kirjan kansikuva eteni finaalin viime vuoden Suomen Luontokuva
-kilpailussa, ja kuva valittiin myös Tanskaan yhteispohjoismaiseen suureen Port-

rait Now! -henkilökuvakilpailun finaaliin.
Ratsulehmineen uimaan menossa olevien lamppilaisten teinityttöjen kuva olisi
saanut näyttelyyn valituksi tultuaan varsin
hulppeat puitteet Kuninkaanlinnassa Tanskan Kansallismuseossa. Eikä peli ole vielä
pelattu, sillä kuva on tänä vuonna jälleen
valikoitunut merkittävän kuvakisan finaaliin tuhansien kuvien joukosta. Saa nähdä
kuinka käy tällä kertaa!
Laitalaisen ottamia kuvia esiintyy toisinaan myös Toholammin kunnan markkinointikuvissa – tämänkin Tohotulen kansikuva on Laitalaisen ottama. Heinäkuussa
Laitalaisen valokuvia pääsee ihailemaan
Toholammin kirjastoon. MTK Keski-Poh-

janmaa täyttää 100 vuotta,
ja lehmäaiheinen juhlanäyttely järjestetään Kokkolassa, Kalajoella ja Kaustisella. Toholammilla oleva näyttely Cowgirls
ja Maitotilan arkea -näyttely on Kaustisen näyttelyn oheisnäyttely ja osa kuvista

on ollut merkittävä osa Jos
lehmät puhuisivat yhteisötaideprojektia,
jonka teokset ovat olleet nähtävillä mm.
Berliinissä ja ympäri Suomen. Nyt ollaan
kuvausten alkulähteillä ja on Toholammin vuoro!

Cowgirls ja maitotilan päivä Toholammin kirjastossa
MTK Keski-Pohjanmaa järjestää tänä
kesänä Jos lehmät puhuisivat -näyttelykiertueen osana liiton ja kuuden MTKyhdistyksien 100-vuotisjuhlintaa. Parin
vuoden aikana kerättiin ympäri Suomea lähes tuhat lehmiin liittyvää kuvaa, veistosta ja tarinaa. Materiaalista
koottiin kiertävä, joka kerta muotoaan
muuttava näyttely. Näyttely on ollut
nähtävillä mm. Berliinissä ja Suomen
maatalousmuseo Sarassa.
Moninkertaisesti palkittu valokuvaaja

Juha Laitalainen on kuvannut näyttelyä varten Cowgirls-kuvasarjan Toholammilla syksyllä 2018. Keväällä 2019
seurasi Ala-Kopsalan tilalla kuvattu valokuvadokumentti ”12 tuntia maitotilalla”. Kesällä 2020 kuvien perusteella
syntyi Irina ja Nailon Piit- Yllättävä päivä maitotilalla lasten kuva- ja tietokirja. Sitä varten Juha kuvasi kolmannen
kuvasarjan ”Uimaan!” Toholammilla.
Toholammin kirjaston näyttelyssä
nähdään läpileikkaus Juha Laitalaisen

Toholammin kuvasarjoista. Näyttelyä
täydentävät Sari Isosaari-Pollarin kuvat
navettatyön parissa. Ne ovat olleet nähtävissä mm. Maatalousmuseo Sarkassa.
Jos lehmät puhuisivat -näyttely on
samanaikaisesti nähtävillä Kokkolassa ja Kaustisella. Kokkolassa teemana
on visiot ja kohtaamisia, Kaustisella liike ja rytmi. Toholammin nimikkonäyttely on kunniaosoitus nuorille, jotka aina vain näkevät maailmaa
uusin silmin.
Paikat ja ajankohdat:
• Toholammin kirjasto 11.7.–1.8.,
avajaiset 12.7. klo 13.
• Kaustisten Kansantaiteenkeskus
1.–31.7., avajaiset 11.7. klo 14.
• Kokkolan Kallentori 2.–19.7.,
avajaiset 1.7. klo 18.
• Kalajoen Tapion tupa 10.–30.6.,
avajaiset 9.6. klo 12.
Toholammin näyttelyä isännöi Toholammin kunta, MTK-Keski-Pohjanmaa
ja Toholammin MTK-yhdistys
Näyttelyn tuottaja on Katja Mahal,
tmi Onnenläntti ja MTK-Varsinais-Suomi
Lisätiedot: Katja Mahal, info@lehmat.
fi, 050 4906 636, www.lehmat.fi
Juha Laitalainen, juha.laitalainen@
kolumbus.fi, 040 5139 990

Eläkeliiton KeskiPohjanmaan piirin

ULKOILUTAPAHTUMA

Jämsänkalliolla
ti 9.8. klo 11-14

Kahvittelua, makkaranpaistoa,
yhteislaulua ja tutustumista
alueeseen sekä ohjattu Kotojärven kierros.

Ennakkotietoa Toholammin yhdistyksen toiminnasta syksyllä:
• Tiistaisin lenkkeilyä, lähtö Urheiluhallilta
• Keskiviikkoisin kahvitilaisuus Jussinpirtillä, luentoja eri aiheista
• Nettitreffit eli opastusta puhelimen, tabletin ja tietokoneen käytössä
kunnantalolla
Tarkemmat päivämäärät ja kellonajat löydätte:
• Eläkeliiton Toholammin kotisivuilta www.elakeliitto.fi/toholampi
• Toholammin kunnan nettisivuilta tapahtumista www.toholampi.fi
• Kasen sivuilta www.kaustisenseutu.fi
• Lestijoki- ja Keskipohjanmaa-lehtien järjestöpalstoilta
Olkaapa kuulolla
ja tulkaa mukaan!
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MAASEUTUYKSIKKÖ
KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
PÄÄTUKIHAKU
Päätukihaku on käynnissä. Hakemus on jätettävä
viimeistään 15.6.2022. Jätä tukihakemukset hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.
Ruokavirasto lähettää huhtikuun puolivälissä postitse
tarkempia tietoja tämän vuoden päätukihausta.

HAKUOPAS ON JULKAISTU
Viljelijätukien vuoden 2022 hakuopas on
julkaistu Ruokaviraston sivuilla
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/
hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas
Ympäristösitoumuksen ja -sopimusten jatkovuodesta kerrotaan tukien omissa luvuissaan. Vuonna
2023 tukiin tulevista muutoksista saat ennakkotietoa Tuenhakijan perusoppaan luvusta 9.

KASVINSUOJELUTUTKINTO
Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tarvitaan, jos aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi
uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä
suomeksi että ruotsiksi).
https://www.proagria.fi/palvelut/kasvintuotanto/
sahkoinen-kasvinsuojelututkinto

KASVINSUOJELURUISKUJEN
TESTAUKSET
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskun
testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
Veteli
7.6. klo 10.30–12.30
		
Veteli
7.6. klo 14.30–15.30
		
Veteli
7.6. klo 9.15-10.00
Halsua
8.6. klo 9.15–11.00
		
Perho
8.6. klo 12.30–14.30
		
Lestijärvi 9.6. klo 12.00-15.30
		
Lohtaja 2.6. klo 8.30-11.00
		
Kälviä
2.6. klo 12.00-15.00
Toholampi 9.6. klo 9.15-11.00
		

Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
SEOn piha
Isokarhun
varaston piha
Perhon Mol,
hallin edusta
Ent. P. Kauppisen
huoltoas. piha
Lantmännen JMT
Koskelan piha
ST1 Kaffelin piha
ABC-kylmäas. sorakenttä

Kasvinsuojeluruisku tulee testauttaa vuoden 2020
loppuun saakka 5 vuoden välein. Esim. jos ruisku
testataan 31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan 31.12.2025 mennessä.
Vuoden 2021 alusta lähtien ruisku tulee testauttaa
3 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan 1.1.2021,
on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava
testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024.
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty
sekä ulosottoakseli suojattu. Ruiskussa tulee olla
200 litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja
yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja
triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen hinta on 210
€ (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040
512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.

TUKIOIKEUKSIEN HAKU
VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022.

Perusteet ovat nuori viljelijä, uusi viljelijä, tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen, ympäristötuen 20-vuotisen
erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja
tuomioistuimen päätös/hallinnollinen määräys.
Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa,
jotka myös käsittelevät varantohakemukset ja tekevät hakemuksista päätökset. Hakemus tehdään
lomakkeella 289.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET
VIIMEISTÄÄN 15.6.2022
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2022 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa
tapauksissa:
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen
mukana hallintaan tulee tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa
Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan.
Tukioikeuksien tilanne on hyvä tarkistaa jo nyt, mutta viimeistään päätukihakemuksen jättövaiheessa.
Tukioikeuksien tilanteen näkee Vipu-palvelusta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”. 103A-lomakkeen voi
tulostaa Vipu-palvelusta.

Varmistaaksesi appin täydellisen toiminnan,
on täysin turvallista hyväksyä appin kaikkien viestien vastaanottaminen sekä sijaintitiedot. Jos ei viestejä silti tule,
kokeile asentaa appi uudestaan.

SOITEN SENIOREIDEN
TERVEYSPISTEIDEN
NUMERO MUUTTUU
30.5.2022 ALKAEN.

Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamieheen.

Jatkossa puhelinaika on
arkisin klo 8-9 numerossa
06 828 7321. Senioreiden terveyspisteisiin
voit olla yhteydessä myös Omahoidon kautta.

TURVEPELLOISTA KERÄTÄÄN UUTTA
TIETOA VALTAKUNNALLISELLA
MAASTOKARTOITUKSELLA

Senioreiden terveyspisteiden aikaisemmat
numerot poistuvat käytöstä.

Tänä keväänä alkaa maastokartoitus, jonka avulla
selvitetään turvepeltojen sijaintia ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on tunnistaa maataloustuotannolle välttämättömät turvepellot.
Tulosten pohjalta viljelijöille tarjotaan keinoja turvepeltojen hiilen hajoamisen vähentämiseen ja ilmastokestävän maatalouden edistämiseen.
Maastotyökierroksia varten maanomistajilta haetaan maastotyöluvat maalis–kesäkuussa.
Luonnonvarakeskuksen tiedote 21.3.2022

INVESTOINTITUKEA VOI
HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti.
Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10.–15.1. / 16.1.–15.3. / 16.3.–15.8. / 16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra .

LAPSENMIELISTEN
KESÄTAPAHTUMA TI 7.6.
Jussinpirtin piha-alueella kello 17-19
Vietämme koko perheen kesäistä tapahtumaa
lapsille ja lapsenmielisille – eli ihan kaikille!
Puuhaa ja tekemistä on monenmoista:

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta
päätöksen! Investointitukea ei myönnetä lainkaan
sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on
aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa. Ennen
päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.

✿ Juhannusta odotellessa opettelemme jo

Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa
lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p.
0295 028 612, vaihde 0295 028 500.

✿

Maataloustoimisto

✿
✿
✿

✿

etukäteen Koskelan Matin opastuksella
tekemään saunavastan.
Laulamme yhdessä vanhoja lastenlauluja.
Lapsille on askartelua ja muuta mukavaa
tekemistä.
Pääsemme tutustumaan Kuljetus ja maansiirto Toivola Oy:n jätteenkuljetusautoon!
Saappaanheittokisassa on omat sarjat
aikuisille ja lapsille.
Kahvilassa on tarjolla kahvia, teetä, mehua
ja vohveleita, lisäksi on mahdollisuus
makkaranpaistoon.
Tervetuloa!
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Kun pääsee kulkemaan
– voi hyvin

A

ika moni mukava asia jäisi
tekemättä ilman sujuvia kuljetuspalveluita. Vaikka joillakin on etätyömahdollisuuksia ja
yhä useampi palvelu voidaan tuoda kotiin, haluamme myös päästä
välillä tuulettumaan - kyläilemään
ja harrastamaan. Oma auto ja hyvät
kuljetuspalvelut mahdollistavat hyvinvointia.
Olemme luoneet keskipohjalaisen
sivuston, joka kerää yhteen melko
kattavasti erilaiset kuljetuspalvelut.
Sieltä löytyvät joukkoliikenne, taksit,
latauspisteet, kotiinkuljetuksia tarjoavat kaupat sekä kaikille tarpeellinen liikennetilanne -osio, josta voi
katsoa tietyöt, ruuhkat, onnettomuudet ja ajokelin. Sivusto on nimeltään
Kulukuri.com.
KAIKKI LIIKENNEPALVELUT
SAMASSA PAIKASSA

Ei ole väliä, kuljetko omalla autolla vai jollakin muulla. Jos tavara tai
ihminen pitää saada liikkeelle, Kulukuri.comista on hyötyä. Toivottavasti liikennepalveluiden kokoaminen
yhteen paikkaan auttaa myös kansalaisia ja päättäjiä huomaamaan, että liikenne liittyy aivan kaikkeen, ja
on tärkeä osa alueellista elinvoimaa.
- Usein puhutaan, että Suomen talous on kumipyörien päällä, ja kyllä tässä hankkeessa toimiminen on
vahvistanut sitä käsitystä. Kuljetusyrittäjät tekevät erittäin tärkeää työtä,
toteaa Kyytiin2 -hankkeen projektipäällikkö Tomas Luoma.

HARRASTUKSIIN HELPOMMIN
Kumipyörien päällä ovat myös yksityistaloudet. Kuljetukset ovat asumisen jälkeen toiseksi suurin kuluerä
kotitalouksille – siis suurempi kuin
esimerkiksi ruoka. Eikä ihme. Kun
olemme käyneet koulussa ja töissä,
lähdemme uudestaan liikkeelle harrastusten suuntaan.
Yksi tärkeä tehtävä Kyytiin2 -hankkeella on ollut saattaa yhteen erilaisia toimijoita, joilla voi olla yhteisiä
intressejä kuljetusten kehittämiseen.
Toholammilla vapaa-aikatoimi sekä
Kannuksen ja Toholammin kansalaisopisto ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä harrastuskuljetuksia.
Entistä useamman lamppilaisen on
mahdollista päästä mieleiseensä harrastukseen omassa tai naapurikunnassa, vaikka ei heti olisikaan kyytiä
valmiina mielessä. Harrastusten toteuttajat auttavat yhteisvoimin kuljetuksen löytymisessä.
LIIKKUMINEN MURROKSESSA

Nykyään saamme lukea paljon uutisia
sähköautoista, sähköpotkulaudoista,
hirmuisista polttoainehinnoista ja koronan liikennöitsijöille tuomista vaikeuksista. Liikkumistavat muuttuvatkin nyt nopeasti, ja monilla kunnilla
ja valtioilla on kunnianhimoiset tavoitteet liikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Keski-Pohjanmaalla
biokaasu voi olla yksi tärkeä keino.
Yksittäiselle ihmiselle tuo kaikki
voi tuntua aika etäiseltä. Meillä on
kuitenkin jokaisella pieniä keinoja,

Kulukuri.com -sivusto toimii yhtä lailla
tietokoneella, tabletilla ja puhelimella.
Kuvassa projektipäällikkö käyttää
reittihakua, joka parhaimmillaan yhdistää
eri kulkuvälineet yhdeksi reitiksi.

miten voimme tehdä liikkumisesta
helpompaa ja ympäristöystävällisempää. Ja usein tuo ympäristönäkökulma on vain pieni lisä monen paljon
isomman ilon vierellä.
Kuinka tärkeää onkaan ihmiselle pitää kunnostaan huolta. Lyhyet matkat
voi mennä kävellen tai pyörällä. Jollekin taas voi olla erittäin ilahduttavaa
saada kyyti tutulta. Yhdessä meneminen virkistää mieltä ja lisää turvallisuutta. Saapa siinä myös kätensä vapaaksi johonkin muuhun tekemiseen,
jos vuorottelee kuskin hommaa tai
käyttää joukkoliikennettä.
- Kulukuri.comin info-osioon onkin koottu kattava liikkumisen työkalupakki, josta löytyy pienempiä
ja isompia vinkkejä, joiden avulla
tekee kulkemisesta mukavampaa ja
edullisempaa, Luoma kertoo.
Kyytiin2 -hanketta rahoittavat Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR), Kaustisen seutukunta, Kannus ja Perho.

Lestijoen
melontareitti
erämaassa
Kuva:
LiisaTiilikkala

K

oko joki Lestijärvestä merelle on melottavissa, jos kalusto on hyvä ja taitoa piisaa.
Matkaa jokisuulta merelle on 110
km. Reitin alku Niskakorvelta Hirvikoskelle, on lähes koskematonta
luontoa läpi Natura-alueiden. Upein
kokemus on yleensä melonta läpi
Paukanevan, jossa on täydellinen
luonnonrauha ja poikkeuksellisen
kaunis suomaisema kasveineen ja
eläimineen. Aikaa kirkasvetisen yläjuoksun melontaan kannattaa varata koko päivä, jotta voi rauhassa
nauttia seitsemän kosken kohinat ja

kuuden taukopaikan ihanuudet. Keväällä vettä piisaa Hirvikoskelle saakka, mutta kuivina
kesinä matka on syytä päättä Murennuskoskella, jos ei halua kokea
kivisten koskipaikkojen haasteita.
Matkan voi tehdä omalla kalustolla tai paikallisen yrittäjän vuokrapalvelusta varattavilla kanooteilla.
Sateen sattuessa suojaa voi hakea kodista, joita on Jatkonkoskella,
Raivoissa, Kanasaaressa (Paukanevan keskellä) sekä Murennuskoskella. Raivioon ja Murennuskoskelle
pääsee myös autolla. Näihin paikkoihin voi sopia noutokyydin tai
vaikka vaihtaa miehistöä, jos koko
6 tunnin melontakokemus halutaan

jakaa porukalla. Alkumatkan kosket
ovat varsin helppoja ja aloittelijallekin sopivia. Ensimmäiselle koskelle eli Jatkonkoskelle pääsee myös
kävellen uusia pitkospuita pitkin
Niskakorventieltä. Lestijoen yläjuoksu on myös arvokas kalavesi,
jonka koskialueilla tapaa kalastajia luonnon rauhasta nauttimassa.
Muita kulkijoita ei reiteillä juuri
tapaa, paitsi ”lintinpoimijoita” Paukanevalla.
Kari Tiilikkala

Kari Tiilikkala esittelee Lestijoen melontareittiä sanoin ja kuvin Toholammin
kirjastossa torstaina 9.6. klo 18.

Kaustisen seutukunta
tiedottaa
Kaustisen seutukunta kehittää
yhteistä aluettamme. Luomme
yhteistyöllä alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia.
Olemme kuntien yhteistyömalli,
kehittämistyökalu, osa laajaa ja
monipuolista yhteistyöverkostoa.

KUNTALAISKYSELYTULOKSIA
JA KÄPPYRÖITÄ
INFOGRAAFI-SIVUSTOLLA
Kaustisen seutukunnan infograafi-sivusto on
julkaistu torstaina 19.5.2022. Sivustolle on
koottu Halsualla, Kaustisella, Lestijärvellä,
Toholammilla ja Vetelissä 2021 toteutettujen
kuntalaiskyselyiden tuloksia mm. diagrammeina, puukaavioina, sanapilvinä, ja vapaan sanan
kommentteina. Infograafi-sivuston sisältö on
vapaasti kaikkien selailtavissa, se sijaitsee
osoitteessa infograafit.kaustisenseutu.fi.
Sivusto on toteutettu KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla –hankkeen voimin.
Lisätietoja: tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi

Lasten kesäleiri
1.–3.7.2022

Hongiston leirikeskus, Toholampi
6–13-vuotiaille tytöille ja pojille (pienemmille
huoltaja mukaan). Leirille otetaan 30 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelmassa Raamatun
opetusta, musiikkia, leikkejä, yhdessäoloa...
Ilm. ja tied. Tarja Jokela 044 303 6036,
Sari Lintinen 050 523 9622.
Järj. Toholammin helluntaisrk. ja Kannuksen baptistisrk.

