
TOIVAKKA TOIMII - TOIVAKAN KUNNAN ILMOITUSLIITE
 » Torstaina 10.09.2020  » Sivu 05PAIKALLISUUTISET

TOIMII

TOIVAKAN KUNNAN 
PUHELINNUMEROT

KUNNAN PUHELINVAIHdE  014 267 4000

Yleishallinto
• kunnanjohtaja 
    Helena Vuopionperä-Kovanen   050 307 6114
• talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin 040 590 8235
• palkkasihteeri Sirpa Porkka  050 551 6469
• ICT-suunnittelija, tietosuojavastaava 
    Timo Kukkonen    040 590 1081
• palvelusihteeri Heli Manninen  050 570 2433

Tekninen toimi
• tekninen johtaja Jukka Paalanen  040 640 2034
• rakennustarkastaja-ympäristösihteeri 
    Jari Vuopio    040 660 5388
• toimistosihteeri Minna Siltala  040 683 4600

• vesi- ja viemärilaitoksen/
kiinteistönhoidon päivystys  040 0571 039

Sosiaalitoimi
• perusturvajohtaja Tuula Kotimäki  040 0393 009
• sosiaalityöntekijä Hanne Malinen  050 551 6473
• sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut Sari Muli 040 664 2992
• perhetyöntekijä Tanja Poikolainen 040 585 0024
• työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori 
    Mia Friman    040 635 8088
• sosiaaliohjaaja, koulukuraattori 
    Elisa Mustonen    050 400 4608
• etsivä nuorisotyöntekijä Iivari Peltonen 040 670 0012
• vanhuspalveluvastaava 
    Kati-Marita Rissanen   040 839 3489 
• kotihoidon päivystys   040 548 9527
• kotihoidon sairaanhoitaja 
    Hanna Pekkanen    050 442 8925
• fysioterapeutti Kati Koro  040 705 5180
• kehitysvammaisten päivätoiminta 
    Leena Kangas    050 410 4337
   
Sivistystoimi
• vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen  040 553 1456
• aamupäivä- ja iltapäiväkerho  040 071 8870
• kirjasto asiakaspalvelu (ma-to)  050 551 7514
• kirjastovirkailija Anne Vihinen  050 551 7515
• varhaiskasvatusjohtaja Neija Lepistö 040 023 7133
• vuoropäiväkoti Touhuvakka 
 Tutkijat-ryhmä   040 563 3352
 Tähystäjät-ryhmä   040 023 7134
 Viskarit ja kerho   040 683 8700
• päiväkoti Ruuhiryhmä   050 591 5818
• koulukeskuksen rehtori 
    Sirpa Orell-Pohjola    050 475 1051
• apulaisjohtaja Janne Karanta  050 551 6474
• henkilöstö- ja koulusihteeri Piia Saarela 050 551 6470
• opettajanhuone   050 551 6475
• koulukeskuksen keittiö    050 551 7519
• Kankaisten kyläkoulu   050 551 7513

Maaseututoimi
• maaseutuasiamies 
    Matti Ilmonen (Laukaa)   040 590 0768

LEIKKAA TALTEEN
 Kääntöpuolella bussiaikataulut

TOIVAKKATALON 
AUKIOLOAjAT 

14.9. alkaen vuoden loppuun saakka

Avoinna ma-to klo 9 - 15 

perjantaisin asiointi 
ainoastaan ajanvarauksella

Toivakan kunnanhallitus

TARKISTA KIINTEISTöSI 
OSOITEMERKINTä jA 
NUMEROINTI!
Kiinteistölle pääseminen edellyttää oikeita osoitetietoja 
ja oikein merkittyä reittiä perille.

Ensisijaisesti rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää 
tarvitsevat turvallisuusviranomaiset. Osoitemerkintöjen 
puuttuminen heikentää merkittävästi pelastustoimin-
taa hätätilanteessa. Hätäkeskukset tarvitsevat oikeat ja 
tarkat osoitetiedot, jotta apua antavat viranomaiset voi-
daan ohjata kohteeseen nopeasti ja varmasti.
Toimiva jakeluliikenne, palvelu- ja muun liiketoiminnan 
tarpeet sekä matkailu ja vapaa-ajan liikkuminen edellyt-
tävät kattavaa, ajantasaista ja jatkuvasti saatavilla olevaa 
rakennusten osoitetietoa ja yhtenäistä osoitetietojärjes-
telmää.
Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta 
liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näky-
vään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta 
ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on 
asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hä-
lytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.
Pelastustien merkitseminen on kiinteistön omistajan tai 
haltijan tehtävä ja se tehdään myös olemassa oleviin ra-
kennuksiin taannehtivasti.
Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, 
että hälytysajoineuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kul-
kuyhteydet on merkitty ja ne pidetään ajokelpoisina ja 
esteettöminä. Niitä ei saa tukkia lumikasoilla, roska-as-
tioilla, remonttitarvikkeilla eikä edes väliaikaisesti pysä-
köidyillä autoilla.

Maanmittauslaitoksen karttapaikan kautta voit tarkistaa 
osoiteaineiston kartalla.
asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka

Ota yhteys kuntaan, mikäli havaitset osoitenumeroin-
nissa puutteita tai virheellisyyksiä.
Sähköpostitse minna.siltala@toivakka.fi 
tai puhelimitse 040 683 4600.

TOIMITUKSEN HUOMIO! 
Tarkista myös postilaatikkosi merkinnät, niin Paikallis-
Uutiset ja muut postit löytävät varmasti perille!

KIRjASTO – jA KULTTUURITOIMI
Kirjaston aukioloajat 3.8. – 30.11.2020
 Palveluajat Omatoimiajat
Ma 13 - 19  19 - 23
Ti 12 - 16  9 - 12, 16 - 23
Ke 12 - 16  9 - 12, 16 - 23
To 12 - 16  9 - 12, 16 - 23
Pe -  7 - 23
La -  7 - 23
Su -  7 - 23
Asiakaspalvelu ma-to p. 050 551 7514

Uusi verkkokirjasto keski.finna.fi on toiminnassa, van-
ha keskikirjastot.fi poistuu käytöstä syyskuun aikana.

TAPAHTUMIA:
• Kirjaston lukupiiri alkaa ke 9.9. klo 11. 
Tervetuloa mukaan!
Muut syksyn kerrat ovat 7.10., 11.11. ja 9.12.
Vetäjinä Anne Vihinen ja Kukka-Maaria Vassinen.
• Poistoaineiston myynti 12.-15.10.
• Kirjasto osallistuu kansalliselle peliviikolle 
9.-15.11. Seuraa ilmoittelua!
NäYTTELYT:
• Taidekoulun näyttely syyskuussa.
• Varhaiskasvatuksen näyttely marraskuussa.

VUODEN 2019 KULTUURIN TAITAJA 
Sivistyslautakunta valitsee vuoden 1. kokouksessaan vuo-
den kultuurin- tai liikunnan taitajan. Vuoden 2019 kulttuu-
rin taitajaksi valittiin runoilija Martti Pylväläinen. 
Vuoden 2020 taitaja valitaan 2021 vuoden alussa.

PYöRäNHUOLTOPäIVä 
TIISTAINA 20.9. klo 16.30 - 19.30
Kyllä fillareihin -hanke vierailee myös Toivakassa! 
Pyörien huoltopäivä osoitteessa Toivakantie 27 
(entinen linja-autohalli) 
Päivän järjestää Jyväskylän pyöräilyseura Jyps, 
yhdessä vapaa-aikatoimen ja 
K-Market Perälän kanssa. 

Teemu Tenhunen
Puheenjohtaja / 
Kyllä fillareille -hankkeen 
projektipäällikkö
Jyväskylän Pyöräilyseura 
JYPS ry p. 041 544 2195 
pj@jyps.fi 

www.jyps.fi

KIINTEISTöjEN jäTEHUOLTOA 
SEURATAAN AKTIIVISESTI
Jokaisella kiinteistöllä tulee olla erilliset jäteastiat 
sekajätteelle ja biojätteelle. Muut hyötyjätteet tulee 
viedä hyötykeräyspisteisiin tai taloyhtiön omiin keräys-
astioihin.
Biojätteen voi myös kompostoida siihen soveltuvassa 
kompostorissa. Ympärivuotiseen kompostointiin sovel-
tuu ainoastaan lämpöeristetty kompostori, joka var-
mistaa kompostoitumisen myös talven kylmillä keleillä. 
Toivakan alueella kompostoinnista on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus Jyväskylän seudun jätelautakunnalle. 

Lisätietoja jatelautakunta@jyvaskyla.fi tai 014 266 0178.
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TOIVAKAN RIVAKKA

ToiRin vakiovuorot liikuntasalissa:
• Tiistaisin naisten (yli 16 v)) salibandy  klo 18 - 19.30
• Keskiviikkoisin miesten salibandy  klo 19.30 - 21
• Lauantaisin miesten (yli 17 v) salibandy  klo 17 - 18
• Sunnuntaisin lentopallo   klo 18 - 20

Lapsille salibandya tulossa 2011-2016-syntyneille. Katso tarkem-
min ryhmien tiedot ja ilmoittaudu mukaan toivakanrivakka.fi.

ToiRin ja Toivakan MLL:n yhteiset kuntosalivuorot jäsenille kes-
kiviikkoisin klo 18 - 19 ja sunnuntaisin klo 16 - 17.  

Seuraa ToiRia Facebookissa ja Instagramissa sekä nettisivuilla 
toivakanrivakka.fi ja tule mukaan toimintaan.  
 
Toivakan Rivakan toiminnan perustana ovat seuraavat arvot: 
Positiivisuus: harrastamme hyvällä mielellä, harrastajien omalla 
tasolla. 
Avoimuus: kaikki voivat tulla mukaan toimintaan, tiedotamme 
toiminnasta avoimesti. 
Monipuolisuus: mahdollistamme erilaisten lajien kokeilemisen ja 
harrastamisen. 
Saavutettavuus: toiminta on ilmaista tai osallistumismaksut ovat 
kohtuullisia, jotta kaikilla on mahdollista tulla mukaan. 
Yhteisöllisyys: olemme mukana paikallisessa toiminnassa teke-
mässä yhdessä asukkaiden näköistä Toivakkaa. 

HeLPOSTI TOIVAKASTA jA 
TOIVAKKAAN LINKILLÄ
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Tervehdys toivakkalainen!
Nyt kannattaa siivota kotipiha ja varastot syyskuntoon! 

Mustankorkean vaarallisten jätteiden kiertävä keräys 
pysähtyy Toivakassa:

Kotitaloudet voivat tuoda keräykseen maksutta esim. 
jäteöljyjä, maaleja, moottoriajoneuvojen nesteitä ja 
ajoneuvojen akkuja. Katso tarkemmat ohjeet:
www.mustankorkea.fi

Lokakuussa puolestaan otetaan maksutta vastaan 
puutarhajätteitä. Toivakassa vastaanottopaikka on 
viimevuosien tapaan Ajakantiellä. Keräykseen voi 
tuoda kotipihan risuja, oksia ja haravointijätettä. 
Vastaanotto lokakuun ajan:

ma 28.9. klo 17.00-18.00 Ruuhimäki
ma 28.9. klo 18.30-19.30 Huikon kylätalo
to 1.10. klo 17.00-19.00 Toivakan kirkonkylä

perjantaisin klo 12.00-18.00
lauantaisin klo 10.00-15.00

www.mustankorkea.fi

Talviaikataulu 2020–2021 on poikkeuksellisesti voimas-
sa vain 6.1.2021 saakka. Syynä on uuden keskussairaalan 
ensi talvena tapahtuva käyttöönotto, joka aiheuttaa 
muutoksia useiden linjojen aikatauluihin ja reitteihin. 
Muutokset otetaan huomioon kevätkauden 2021 aika-
taulussa, joka on voimassa 7.1.–6.6.2021.

Painettuja aikatauluvihkoja saa 28.9. alkaen 
jakelupisteistä. 
• Linkki-palvelupisteestä
• Linkki-linja-autoista
• R-kioskeista 
Aikatauluvihkoja ei edellisvuosista poiketen jaeta enää 
koteihin.

Tervetuloa toimintaan monen 
hiljaisen kuukauden jälkeen! 

Toivomme kaikkien osallistujien 
noudattavan kokoontumisissa 

hygienia- ja turvavälisuosituksia.

Satu Paalasen ohjaamat vesijumpat alkavat Wellamossa ti 20.10. 
klo 11 ja jatkuvat viikoittain. Eläkeläisten hallimaksu 4,50 €/kerta tai 
10 kerran lippu 34 € ja ensimmäisellä ostokerralla korttimaksu 7 €. 
Mikäli on tarpeeksi kiinnostuneita, järjestämme yhteiskuljetuksen 
uimahallille. 
Ilmoittaudu Leena Parkkiselle p. 040 7629 554 10.10. mennessä, 
jotta voimme neuvotella bussikuljetuksesta ja sen hinnasta.

KeRHOT seurakuntakodilla torstaisin 
(poikkeus ke 18.11.) klo 12, kahvitus klo 11.30

10.9.     Liikuntapäivä urheilukentällä
24.9.  Risto Montonen: Bolivia ja Etelä-Amerikka
             Arvonta (4 kpl lahjakortteja) kunto- ja vapaa-
 ehtoistyönkortin palauttaneiden kesken 
             Kevätkokous (siirtyi maaliskuulta)
8.10.  Perusturvajohtaja Tuula Kotimäki vieraanamme
22.10.  Kari Parviainen opastaa sydäniskurin käyttöä
5.11.  Vuodenajat Keski-Suomen luonnossa -
             Hannu Hyvösen luontokuvia. Syyskokous
18.11.  Ravinnosta elämänlaatua eläkeikään,
             Toivakan Marttojen kanssa yhteistyössä
3.12.    Pikkujoulut

RAAMATTuPIIRI seurakuntakodilla to 17.9. alkaen klo 13. 
Jatkuu joka toinen viikko.

Yhdistyksen KuNTOSALIVuOROT ovat nyt vapaa-aikatoimen 
järjestämiä kaikille Toivakan eläkeläisille suunnattuja maksutto-
mia vuoroja ke klo 15 - 16 ja la klo 10 - 11.
Toivakan vapaa-aikatoimen tarjoamat ohjatut eläkeikäisten 
kuntosalikuntopiirit ma klo 8 - 9 tai pe klo 9 - 10. Ryhmän koko 
max 10. Tiedustelut ryhmistä 040 5531 456/Satu Paalanen
 
Yhdistyksen kotisivut: elakeliitto.fi/toivakka.

KuTSu YSTÄVÄ uLOS 
-kampanja syyskuussa. 
Elokuussa myönnettyjen 
taksikorttien avulla vie-
dään ikäihmisiä retkille, 
ajelulle, vierailulle.
Vapaaehtoistoiminta on 
vaikeutunut koronara-
joitusten aikana, mutta 
yhteydenpito esim pu-
helimella on ilahduttanut 
monen ystävän elämää.
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TOIVAKAN KK MARTAT

Toivakan Marttojen KäsITyöKeRhO 
Järjestöjen talolla joka toinen tiistai klo 13 - 15 
(parittomat viikot). Seuraavan kerran 22.9. 
Ohjaajana toimii Leena Rouhiainen 
p. 041 5282231 tai leenamail60@gmail.com
Keitämme kahvit ja jokainen vuorollaan tuo kahvileipää. 
Kahvimaksu syyskaudelta on 5 €. Tervetuloa mukaan!
Tällä tietoa Martoilla ei ole vielä varmuutta muusta syk-
syn toiminnasta. Ilmoittelemme sitten erikseen Paikallis-
Uutisissa ja ilmoitustauluilla.

TOIVAKAN 
PITäJäseURA

• TalkooT maanantaisin klo 9 – 12 
Vanhassa pappilassa
• Boccian peluuta torstaisin klo 13 – 15 
Vanhan pappilan pihassa
lisätiedot Marjatta Taipale, marjattataipale@wippies.fi 
p. 040 4614 874

RUUhIMäKI-seURA

kyläTalon viikko-ohjelma:
Pittääntie 46
• maanantai: Käsityöpiiri klo 16.30. 
21.9. alkaen Puulan seutuopiston Leikkien langoilla, 
ohj. Marjukka Vuorisalo
• keskiviikko: 4H klo 17 - 18
• Torstai: Torstaikahvila klo 13 - 15
• Perjantai: Perjantaipöhinät, 
yli 10-vuotiaiden oma juttu klo 18 - 20
muuta ohjelmaa:
• la 26.9. RUsKAReTKI Ruuhimäen harjulle. 
Kotakahvilasta voi ostaa kahvia ja makkaraa.
• la 3.10. erähenkinen minimeTsoleiri Ruuhimäen 
ja Kankaisten kylien lapsille, ikäraja 7-12v klo 10 - 15, 
lisätietoa tulossa Kankaisten koulun kautta.
• la 24.10. kellonkäänTökaraoke klo 19

nisUlan 
kyläseUra

• soPPaa ja seUrUsTelUa aloitellaan Vanhusten 
viikolla ma 5.10. klo 11 - 13. Vieraana muistikoordinaattori 
Marja Immonen, asiaa aivoterveydestä ja muistinhuol-
losta, lisäksi maittava lounas, tuolijumppa ja päiväkahvit! 
TERVETULOA!
• kauneimmat joululaulut ja puurojuhla 
1. Adventtina 29.11. klo 14

Toivakan paikallisyhdisTys

syksyn 2020 ToiminTaa laPsiPerheille:
• Perhekahvila joka maanantai klo 9.30 - 11.30 
Betanialla, osoite Palosentie 8. 
Ei aamupalatarjoilua, omat eväät saa ottaa mukaan. 
• TacoTiisTaiT 8.9, 6.10, 3.11 ja 1.12 klo 17 - 19.30 nuo-
kulla. Tervetuloa kaikki 5. luokasta 17 -vuotiaisiin asti. Ta-
cotiistaisin Nuokku auki jo klo 14 alkaen, valvoja paikalla.
• PeUhA alle kouluikäisille lapsille perheineen on tar-
koitus järjestää 1-2 kertaa tämän syksyn aikana. 
Tarkat ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. 
Seuraa ilmoittelua!
Instagramissa: toivakanmllnuoret ja mlltoivakanyhdistys
Facebookissa: MLL Toivakan yhdistys ry.

Toivakan-joUTsan 4h-yhDisTys

YHTEYSTIEDOT
4h-toimisto, Toivakantie 36, TOIVAKKA
toivakka-joutsa.4h.fi, 
toivakka-joutsa@4h.fi tai p. 040 511 8491. 
Let`s go pojat –hanke: 
Satu Korhonen p. 050 355 6599 tai pojat@4h.fi  

KeRhOTOIMINTA
MAANANTAIsIN
• klo 12.30 - 13.15 Kankaisten 1-2 lk:n kerho, Kankaisten koulu
• klo 13.15 - 14.30 Kankaisten 3-6 lk:n kerho, Kankaisten koulu
TIIsTAIsIN
• klo 14.15 - 15.15  Toivakan puuhakerho 3-4 lk, 4H-toimisto
• klo 15.15 - 16.15  Toivakan puuhakerho 5-6 lk, 4H-toimisto 
• klo 17 - 18  Nisulan 4H-kerho, Nisulan kylätalo
KesKIVIIKKOIsIN
• klo 15 - 16  Toivakan lemmikkikerho 1-6 lk, 4H-toimisto 
HUOM! uusille kerholaisille!
• klo 17 - 18  Ruuhimäen 4H-kerho, ent. Ruuhimäen koulu
TORsTAIsIN
• klo 13.15 - 14.15  Toivakan junnukerho 1-2 lk, 4H-toimisto 
• klo 14.15 - 15.15  Toivakan puuhakerho 3-6 lk, 4H-toimisto 
• klo 15 - 16  BISNESHOMMIA -RYHMÄ 7-9 LK,  4H-toimisto
Kokoontumisten ohjelma laaditaan kiinnostuksen mukaan. Ryh-
mä voi tutustua halutessaan esim. kahvila-, käsityö- tai  pakope-
liyrittäjyyteen. Yhdessä tehdään ja kokeillaan! Ja jos innostuit, 
ilmoittaudu mukaan (max. 4 hlö).  
Järj. Mahdollisuuksia ja massia -hanke
PeRJANTAIsIN
• klo 13.15 - 14.15 Toivakan äijäilykerho 3-6 lk RYHMÄ1, 
4H-toimisto
• klo 14.30 - 15.30 Toivakan äijäilykerho 3-6 lk RYHMÄ2, 
4H-toimisto

kurssin ohjaajana toimii 
Taikuri Jari - Jari reponen

hän on järjestänyt suosittuja taiku-
rikursseja yli 20 vuoden ajan ympäri 

suomea ja on voittanut ensimmäisen 
palkinnon taikureiden pohjoismaiden 

mestaruuskilpailussa.

pe 18.9. klo 16-20 Toivakan kirjastolla
Kurssilla opetellaan hauskoja taikatemppuja ja

perehdytään taikurin rooliin.

Kurssimaksu: 10 € sis. opetuksen ja taikavälineet.
Oppilaat saavat taikavälineet omakseen
kurssin päätteeksi. Omat eväät mukaan.

Ilmoittaudu pian, paikkoja rajoitetusti p. 040 5118 491/4H. 

VAPAA-AIKATOIMI
liikUnTasalin ja kUnTosalin vUoroT
Vakiovuorot on jaettu, vuorot näet toivakka.fi -sivuilta. 
Tapahtumien ja yksittäisten salivuorojen tilavaraukset 
piia.saarela@toivakka.fi 
huom! auditorio on koulun ruokailukäytössä alustavasti 
jouluun saakka!

kUnTosaliohjaUs
Toivakan koulukeskuksen kuntosalissa ohjattu kuntopiiri 
Toivakan eläkeikäisille. 
• maanantaisin  klo 8 - 9 (muutama paikka vapaana)
• Perjantaisin  klo 9 - 10 (Täynnä)
Satu Paalanen p. 040 5531 456.

vesijUmPPaa eläkeikäisille
Vapaa-aikasihteeri satu Paalasen ohjaamat vesijumpat 
alkavat vaajakosken Wellamossa ti 20.10. klo 11 ja jatku-
vat viikoittain. Eläkeläisten uimahallimaksu 4,50 €/ker-
ta tai 10 kerran lippu 34 € ja ensimmäisellä ostokerralla 
korttimaksu 7 €. Mikäli on tarpeeksi kiinnostuneita, järjes-
tämme yhteiskuljetuksen uimahallille. ilmoittaudu leena 
Parkkiselle p. 0407629554 10.10. mewnnessä, jotta voim-
me neuvotella bussikuljetuksesta ja sen hinnasta.

nUorisoTalo/nUorTen ääni ryhmä
Toivakan nuorisotila on avoinna 
• perjantaisin klo 17 alkaen 
• tiistaisin MLL:n Tacotiistaiden yhteydessä klo 14 alkaen 
8.9, 6.10, 3.11 ja 1.12 klo 17 - 19.30. 
Nuorisotilavalvontarinkiin kaipaillaan aikuisia (yli 18 v), 
näin voisimme pitää nuorisotilaa enemmän auki. 
Mikäli kiinnostuit, niin ilmoittele itsestäsi 
satu.paalanen@toivakka.fi
nuorten ääni -ryhmään (nuorisovaltuustoon) kaipaillaan 
lisää nuoria 13-20 v. 
Ilmoittaudu mukaan satu.paalanen@toivakka.fi

Toivakka mUkana BiTTiliiGassa (e-sports)
Bittiliigan pelaajarekisteröityminen on auki ja yhteistyö-
kuntien nuorille on varattu paikkoja 14.9. alkavalle kau-
delle. Rekisteröityminen pelitoimintaan tapahtuu osoit-
teessa www.bittiliiga.fi
Bittiliiga järjestää digiohjaajakoulutusta ja koulutuksen 
kartoitus on käynnissä. Toiminnasta kiinnostuneita pyy-
detään täyttämäänyhteystietolomake osoitteessa bittilii-
ga.fi/digiohjaaja.html
Tavoitteena on saada kaikki digiohjauksesta kiinnostu-
neet saman viestinnän piiriin ja digitaitojen lähtötasokar-
toitukseen.
Osan kuntien kanssa olemme alustavasti sopineet, että 
vierailemme kunnan nuorisotiloilla ja tulemme kertomaan 
toiminnastamme. Tavoitteena on kohdata nuoria ja auttaa 
nuorten joukkueiden kasaamisessa sekä
toimintaan mukaan tulemisessa. 

Ystävällisin terveisin
Jari Solismaa, p. 044 202 4129 / jari@bittiliiga.fi

yleisUrheilUn PiTäjänmesTarUUDeT

sunnuntaina 20.9. klo 18 alkaen kisaillaan yleisurheilun 
pitäjänmestaruudet. Sarjoja ekaluokkalaisille ja sitä van-
hemmille, myös aikuisille. 
Kisoista tarkemmin toivakka.fi ja toivakanrivakka.fi

 

syysloman PäiväleiriToiminTa 
1-4 -lUokkalaisille

viikolla 42 järjestämme päiväleiritoimintaa 1-4 -luok-
kalaisille Toivakan koulukeskuksella ma-pe klo 9 - 15, 

mikäli päiviin ilmoittautuu vähintään 5 lasta. 
Toiminta on maksuton ja sisältää lounaan ja välipalan. 

ilmoittautumiset 24.9. mennessä 
satu.paalanen@toivakka.fi 

Päiväleiripäivien maksimi lapsimäärä on 15 lasta.

kUnTalaisilTa 
Toivakkatalolla 

tiistaina 27.10. klo 17.30 alkaen
Ohjelma tarkentuu 

lähempänä ajankohtaa!

Järj. Toivakan kunta ja Maaseutukehitys ry
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TOIVAKAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Helluntaiseurakunta toimii isolla liekillä pienessä 
Toivakan kunnassa. Toivakan Helluntaiseurakunta 
palvelee kaikkia vauvasta vaariin.
• Jumalanpalvelukset koko perheelle 
sunnuntaisin klo 11
• Royal RangeRs -keRho tiistaisin 
joka toinen viikko klo 18.
• FnC-illat nuoRisolle joka perjantai klo 19.
• kiRppaRi Ja kiRppiskahvio palvelee ma 9 - 18 
ja La 10 - 14.
• Lisäksi eri aiheisia lähetystilaisuuksia, 
rukousiltoja ja muuta toimintaa

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! 
toivakanhelluntaisrk.fi

Toivakan Helluntaiseurakunta
Palosentie 8, Toivakka, p. 050 3678755

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Jumalanpalveluksia
• sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa ellei muuta 
ilmoitettu. Nähtävissä suorana facebook.com/toivakan.
seurakunta
• su 13.9. rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Liturgia Hannu Huttunen, saarna Mikko Jegoroff, 
Sievänen. kirkkokahvit, seurat srk-kodilla klo 12. 
• su 20.9. kylväjän nimikkolähettipyhä. 
Partanen, saarna Samuel Laukkanen, Sievänen. 
kirkkokahvit, lähetystilaisuus.  
•su 27.9. Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Saarna rovasti Jari Nordman, Partanen, ahopelto. 
• su 4.10. klo 11 mikkelinpäivän perhemessu kirkossa. 
Partanen, kinnunen, Sievänen. 
• su 11.10. varttuneen väen yhteiset syntymäpäivät. 
Partanen, Sarlund, ahopelto. kirkkokahvit srk-kodilla, 
syntymäpäiväsankarit kukitetaan.
• la 31.10. klo 17 pyhäinpäivän iltamessu kirkossa. Parta-
nen, Sarlund, Sievänen & kirkkokuoro. kirkkokahvit.
• su 1.11. klo 18 iltamessu kirkossa. Partanen, kivimäki, 
Sievänen. Rippikoulun aloituspyhä. 
Rippikoulun infotilaisuus klo 16 srk-kodilla vuonna 2006 
syntyneille nuorille ja heidän vanhemmilleen.
• su 29.11. klo 11 i-adventin messu kirkossa. Partanen, 
Sievänen & kirkkokuoro. Joulupuuro srk-kodilla.

seuRat, Raamattu- Ja RukouspiiRit, 
aikuistyö 
• Rauhanyhdistyksen seuRat sunnuntaisin klo 15 
srk-kodilla: 13.9. (klo 12!) 1.10., 15.11. ja 13.12.  
•papintorstait Ruuhimäessä klo 13 8.10.,  5.11. ja 10.12.
• to 10.9. RukouspiiRi klo 18 srk-kodilla. 
Jatkuu parittomin viikoin. 
• to 17.9. klo 13 RaamattupiiRi srk-kodilla. 
Jatkuu parillisin viikoin. 
• peRheiden olkkaRi-illat srk-kodilla klo 18 - 20: 
keskiviikkoisin 16.9., 28.10. ja 18.11.  
• omaishoitaJat Uudessa pappilassa klo 13, 
to 24.9., ke 14.10., ke 11.11. ja ke 9.12. 
• omaisoiva-kahvila Vanhan pappilan pihalla ma 19.10. 
klo 13.
• la 26.9. klo 11 - 15 srk-kodilla: SyväSukelluS Raa-
maTTuun -tapahtuma. Luennoitsijoina Suomen Raa-
mattuopistolta rovasti Jari Nordman ja aluejohtaja aino 
Viitanen sekä kirkkoherra Panu Partanen. Keittolounas ja 
kahvit. Maksuton tapahtuma, kolehti SRo:lle. 
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen khranvirastoon 
p. 0400 358 834 (ma, ke), toivakan.seurakunta@evl.fi

Rakenna rukoillen
Syväsukellus Raamattuun Toivakan seurakunnassa 26.–27.9.2020

Järjestäjinä Toivakan seurakunta, Suomen Raamattuopisto ja Agricola-opintokeskus

MUKANA MM. JULISTUSTYÖN ALUEJOHTAJAT JARI NORDMAN
JA AINO VIITANEN SEKÄ KIRKKOHERRA PANU PARTANEN

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Rakenna rukoillen
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PUURO- JA SOPPAPÄIVÄT 
SRK-KODILLA SYKSYLLÄ 2020

 
Perjantaisin

 11.9., 25.9., 9.10., 
23.10., 6.11., 20.11. 

ja 4.12.
klo 11 - 12

Toivakan seurakunta/ 
Diakonia- ja perhetyö

Toivakan
SyySkamarimuSiikkifeSTivaali 

7.-8.11.2020
la 7.11. klo 19 srk-kodilla & su 8.11. klo 15 kirkossa

 
valoisaa, mukaansatempaavaa ja toiveikasta musiikkia 

piristykseksi vuoden pimeimpään aikaan. 
kuulaita ja läpikuultavia sointeja, harpun lumoa, 

romanttisia melodioita ja yhteissoiton riemua.

Seuraamme jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä ja 
ilmoitamme muutoksista tapahtuman suhteen, mutta toivo kamarimusiikin 

soimisesta Toivakassa tänäkin vuonna elää! 
Syyskamarimusiikkifestivaalilla esiintyy hieman 

alkuperäisestä suunnitelmasta kutistunut, mutta yhtä 
kaikki upea ja taitava muusikkojoukko. 

Lipunmyynti Holvi-verkkokaupassamme avataan tuota pikaa!
toivakankamarimusiikki.com

KIRKKOKONSERTTI
su 25.10. klo 16 

 Jouni lauRila 
NIINA HEINONEN 

HANNU ALA

vapaa pääsy, 
kolehti/ 

ohjelmamaksu

Musiikkiperhe Lavrenchuk
Kirkkokonsertti 

Toivakan kirkossa
su 15.11. klo 16 

Ilmainen sisäänpääsy, 
kolehti seurakunnan toiminnalle.

diakoniatyö
• viRiketupa kerran kuussa tiistaisin 6.10., 3.11. ja 1.12.
Ei yhteisruokailua.
• puuRo-/keittopeRJantai srk-kodilla 11.9. 
klo 11 - 12, jatkuu joka toinen perjantai 4.12. asti
• eu-RuokaJako uudessa pappilassa parittomien 
viikkojen maanantaina klo 10 - 12, alkaen 5.10. 

musiikkia
• lauluRyhmä keskiviikkoisin klo 16 srk-kodilla.
• peRhemuskaRit srk-kodilla 
ti klo 9.30 - 11 ja to klo 9 - 10.30 
(Jonna ortju 044 5588 368, jonna@namupaja.fi). 
• lempiviRsi-illat klo 18 srk-kodilla 
keskiviikkoisin 14.10. & 11.11. 
• toivakan kamarimusiikkifestivaalin konsertit: 
la 7.11. klo 19 srk-kodilla & su 8.11. klo 15 kirkossa.
• su 25.10. klo 16 kirkkokonsertti: 
Jouni Laurila, Niina Heinonen, Hannu ala. 
vapaa pääsy, kolehti / ohjelmamaksu. 
• su 15.11. klo 16 kirkkokonsertti: 
Musiikkiperhe Lavrenchuk. ilmainen sisäänpääsy, 
kolehti seurakunnan toiminnalle.

lapsi- Ja peRhetyö
päiväkerhot:
• Ma klo 10 - 12   kankaisten koulu
• ke klo 9 - 11   seurakuntakodin kerhohuone
perhekerho: 
• Pe klo 9.30 - 11.30  seurakuntakodilla
Päiväkerhoihin voi ilmoittaa kaikki v. 2015-2017 synty-
neet lapset. p.040 3566 543, eija.kinnunen@evl.fi
• 23.10. viitossynttärit v. 2015 syntyneille
• 23.10. kymppisynttärit v. 2010 syntyneille

• isoskoulutus, tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa.
• nuku yö kirkossa alaluokkalaisille, päivä tarkentuu 
myöhemmin.
• 1.11. Rippikouluun ilmoittautuminen v. 2006 syntyneille
Tarkempia infoja tapahtumista koulujen kautta. 
Minna-Mari kivimäki p. 040 5167 089.


