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Toivakan
kamarimusiikkifestivaali

Konsertit:

17.6. Avajaiskonsertti Toivakan kirkossa klo 19

18.6. Lastenkonsertti Toivakan seurakuntakodissa klo 10

18.6. Vierailukonsertti Kuokkalan kirkossa klo 19

19.6. Salonkikonsertti Toivakan seurakuntakodissa klo 15

19.6. Myöhäisillan konsertti Toivakan kirkossa klo 21

20.6. Päätöskonsertti Toivakan kirkossa klo 19

17.-20.6.2021

Liput 20/10e
Festivaalipassi 60/30e

toivakankamarimusiikki.com

Yhteistyössä: Toivakan kunta ja seurakunta

Essi Höglund, Abel Puustinen, viulu, Riina Piirilä, Kristian Sallinen,
alttoviulu, Anna Westerlund, Liina-Mari Raivola, sello, Aapo Järvinen,

huilu, Antti Turtiainen, oboe, Helmi Malmgren, klarinetti, Topias
Kiiskinen, fagotti, Alexis Routley, käyrätorvi, Fanny Söderström, Sauli

Lämsä, piano, Hilda Kunnola, harppu

ToivakkaTalon aukioloajaT

Toivakkatalo on avoinna kesäkuussa ma-pe klo 9 - 15 
ja suljettuna 1.7.-1.8. 

kesäasukkaiden eTäTyö 
on mahdollista Toivakkatalolla 

kesäkuussa ja elokuussa, 
ota yhteyttä ennen 

Toivakkatalon sulkuaikaa 
kirjaamo@toivakka.fi

Toivakan kirjasTon 130-vuoTis-
juhlavuoden TapahTumia:

ohjatut kirjastokävelyt 
• perjantaina 11.6.2021
• perjantaina 3.9.2021

kokoontuminen klo 12 kirkon parkkipaikalla (Salo-
monintie), josta reitti lähtee kohti entisiä kirjaston 
sijaintipaikkoja ja päättyy nykyiselle kirjastolle (Ilta-
ruskontie 4A).

Reitin pituus on n. 3,8 km, suurimmaksi osaksi as-
falttitietä. Kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittau-
tumiset 9.6. sekä 1.9. mennessä p. 050 5517 514 (kir-
jaston asiakaspalvelu) tai kirjasto@toivakka.fi. 

Kirjastoreittiin voi tutustua myös omatoimisesti 
muina aikoina, ohjeet tulevat kirjaston sivuille: 
toivakka.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto/kirjas-
ton-historia/

20.9.2021 Toivakan kirjasTon 130-vuoTis-
juhlapäivä, lisätietoja lähempänä ajankohtaa.

• MeTsäMaa-näyTTely 
kirjaston salissa 22.6. – 29.7.
Monialainen visuaalisten taiteiden näyttely katsoo 
metsää läheltä ja kaukaa, kauniisti ja karusti. 

Järj. Visusti-hanke

kiRjasTo
aukioloajat
 Palveluaika omatoimiaika
ma 13 – 19  19 – 23
ti 12 – 16  9 – 12 ja 16 - 23
ke 12 – 16  9 – 12 ja 16 - 23
to 12 – 16  9 – 12 ja 16 - 23
pe –  7 – 23
la –  7 – 23
su –  7 – 23
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VAPAA-AIKATOIMI
KESÄTÖITÄ PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEILLE

Vielä olisi muutama kesätyöpaikka peruskoulunsa tänä keväänä päättäneelle 
nuorelle, mikäli nuorella ei ole vielä kesätöitä kesälle 2021. 
Työ on siivoustyötä koulukeskuksessa, ajankohta 8.-18.6. 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä mahdollisimman pian satu.paalanen@toivakka.fi

LIIKUNTASALI
• Liikuntasalissa on normaalit vuorot käytössä 7.-28.6.
• Liikuntasali on kiinni 29.6.-13.7. ja 27.7.-6.8.
• VAKIOVUOROJEN HAKU 24.6. mennessä ajalle 9.8.2021-31.6.2022 
satu.paalanen@toivakka.fi

ULKOKENTTIEN KESÄVUOROT
Vapaa-aikatoimelta voi hakea VAKItUIsIA KEsäVUOROJA ulkoliikuntapaikoille 
18.6. saakka.  

KUNTOSALI
• toivakan kuntosalin aukioloajat löytyvät www.toivakka.fi -sivuilta. 
• Kuntosalikortteja voi ostaa toivakkatalolta kesäkuussa ma-pe klo 9 - 15 
ja heinäkuussa toivakan kirjastolta ajalla 14.-29.7.
• Kuntosali on suljettu 29.6.-13.7. ja 27.7.-6.8. välisinä aikoina. 
• Kuntosalin vakiovuorojenhaku 24.6. mennessä ajalle 9.8.2021-31.6.2022 
satu.paalanen@toivakka.fi

Voit osallistua talkoisiin kitkemällä pois kasvustoa tai kaivamalla juurakot lapi-
olla pois maasta haitallisten vieraslajien leviämisen pysäyttämiseksi ja uusien 
vieraslajien maahantulon ehkäisemiseksi. 
Vieraslajitalkoisiin voi osallistua myös ilmoittamalla havainnot vieraslajeista 
osoitteessa www.vieraslajit.fi tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle.
Mustankorkea tarjoaa talkoolaisille jätesäkkirullia, mitkä ovat saatavilla kesä- 
ja elokuussa Toivakkatalolta aukioloaikoina ja heinäkuussa kirjastolta palvelu-
aikoina.
Lisätietoja: 
www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto
/ymparistonsuojelu/vieraslajityo-toivakan-kunnassa/
Yhteistyössä Mustankorkean kanssa
www.mustankorkea.fi  

 

Havaitse – tunnista – ilmoita – torju! 
www.vieraslajit.fi

Luonnonvarakeskuksen aloitteesta käynnistetty Kutsumaton vieras -kampanja 
kannustaa erityisesti kotipuutarhureita ja lähiluonnon hyvinvoinnista kiinnos-
tuneita tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja elinympäristöistään.
• tutustu tarkemmin lähiympäristösi haitallisiin vieraslajeihin ja ilmoita vieras-
lajihavainnosta osoitteessa vieraslajit.fi. Luonnonvarakeskus ylläpitää yhdessä 
Luomuksen kanssa kansallista sivustoa, joka kokoaa kaiken suomalaisen vie-
raslajitiedon yhdelle alustalle.
• Yleisimmät vieraslajikasvit: 
jättiputki, kurtturuusu, komealupiini, jättipalsami ja japanintatar
• Kunta vastaa yleisten alueiden omistajana, ettei haitallisten vieraslajikasvien 
anneta lisääntyä kunnalle kuuluvilla alueilla. Etenkin säännöllisessä hoidossa 
olevilla kunnan alueilla kuten katujen viheralueilla, puistoissa ja uimarannoilla 
haitallisen vieraslajikasvin esiintymät on vieraslajilain näkökulmasta perustel-
tua yleensä rinnastaa lajin kasvattamiseen.
• Yksityiset maanomistajat vastaavat omilla maillaan vieraslajien torjuntavel-
voitteista, hävittämisestä tai lajin leviämisen tehokkaasta estämisestä.
• Haitallisen vieraslajin kasvattaminen on kiellettyä 1.6.2022 alkaen, joten kiin-
teistön omistajan tai haltijan on hävitettävä vieraslajikasvien esiintymä alueel-
taan. Vieraslajilain mukaan voi kuitenkin olla riittävää, että hävittämisen sijaan 
lajin leviäminen estetään tehokkaasti.

KUTSU
HAITALLISTEN VIERASLAjIEN TORjUNTATALKOISIIN TOIVAKASSA

Aika: alkaen kevätkesä ja jatkuva
Kenelle: kuka tahansa, yksityishenkilö, kaveriporukka, 

koululuokka, asukasyhdistys, yrityksen henkilöstö

KESÄTEKEMISTÄ NUORILLE 7.-10.6.
• ma 7.6.  klo 10-14  NUKKEKURSSI
• ti 8.6.  klo 10-14  LIIKUNTAPÄIVÄ
• ke 9.6.  klo 10-15  PAKOPELIKURSSI
• to 10.6.  klo 10-15  RETKIPÄIVÄ

Hinta 10 €/päivä. 
Ilmoittautumiset 28.5. mennessä 
satu.paalanen@toivakka.fi

Järj. Toivakan vapaa-aikatoimi ja 4H

SoSiaalipäivYStYS
Yleinen hätänumero 112
• Virka-aikainen sosiaalipäivystys 
on kunnan sosiaalitoimen 
henkilöstöllä p. 014 267 4100 
(arkisin klo 8 - 16)
• sosiaalitoimen virka-ajan 
ulkopuolinen sosiaalipäivystys 
(klo 16 – 08) p. 014 266 0149 
jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja
_paivystys/sosiaalipaivystys

• Elämän akuuteissa 
kriisitilanteissa palvelee 
Kriisikeskus Mobile 
p. 044 7888 470 (24h/vrk) 
os. Matarankatu 2 (D-ovi), 
40100 Jyväskylä
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MLL Toivakan paikaLLisyhdisTys

• Perhekahvila on kesän ajan tauolla, mutta perheiden 
omaehtoiset puistotreffit on kesän ajan maanantaisin klo 9 - 11. 
Paikalla ei ole perhekahvilaohjaajaa.

• Mll Toivakan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessa Leppispuistossa 
tiistaina 22.6. klo 18 alkaen tarjolla yhteistä tekemistä koko perheelle 
ja pientä tarjottavaa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 
Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja instagramissa.

ELäkELiiTon Toivakan yhdisTys

valoa sen verran näkyvissä, että uskallamme suunnitella kokoontumisia. 
Tilaisuuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.
• Kevään liikuntapäivä ennakkoilmoittautuneille urheilukentällä  to 27.5. klo 11. 
liikuntaa, kahvia, makkaraa. vapaaehtoinen kahvi-makkarakassa. Jos korona tai 
sää estää toteuttamisen, varapäivä 3.6. ja mukaan pääsee uusiakin ilmoittautu-
malla viim. 31.5. Olavi hyötyläiselle p. 040 5914 952.
• DigitalWells-tapaaminen koulukeskuksen auditoriossa (osoite Salomonintie 3) 
ke 9.6. klo 12.15 tai 13.30.
• Kerho Teemahostellin salissa (terveyskeskusta vastapäätä) to 17.6. 
aloitamme kevätkokouksella klo 12. kahvin jälkeen Jukka lampi kertoo maksutto-
masta korjausneuvonnasta, ikääntyneiden asunnon muutostöistä ja korjausavus-
tuksista. lahjakorttiarvonta.
• Piirin tuettu loma (omavastuu 20€/vrk) lehmirannassa 1.-6.11.21, hakuaika päät-
tyy 31.7., hakemukset https://mtlh.fi/ tai piirin toimisto.
• Rantakala 12.8. Matti Perälän Hietarannassa.
• Elokuussa Kangasniemellä kesäteatteri KULKUKOIRAT.
• 2.9. retki Leivonmäen kansallispuistoon.
• Jäsen- ym. asiat sihteeri anneli Nieminen p. 0503139242.
loppukesän ohjelmien tiedot päivitetään yhdistyksen kotisivuille: 
elakeliitto.fi/toivakka, facebookkiin eläkeliiton Toivakan yhdistys ry 
tai PaikallisUutisten seurapalstalle.

TOIvAKAn KK MARTAT

• PIHAKävELyJä muutamaan kotipuutarhaan on 
suunnitteilla heinä-elokuun vaihteessa. 
Seuraa ilmoittelua!
• Syksyllä jatkamme jälleen KäsITyöKERHOn kokoontumisia parittomilla 
viikoilla tiistaisin klo 13 - 15. alkamispäivän ilmoitamme myöhemmin.
• Toivakan Marttojen kotisivuilta löytyy tietoja tapahtumista, 
käypä kurkistamassa  www.toivakka.marttayhdistys.fi
• Uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita toimintaan mukaan

KyLäsEURAT

 
TOIvAKAn PITäJäsEURA

• TaLkooT maanantaisin vanhassa Pappilassa klo 9 alkaen.
• PIHAPELIT torstaisin klo 13 alkaen vanhan Pappilan pihapiirissä, 
boccia, petanque, mölkky ym. 
• vanhan Pappilan vuokraus yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.
Seuraa ajankohtaisia tiedotteita toivakanpitajaseura.fi

nIsULAn KyLäsEURA

• METALLIROMUn KERäys 22.5.-12.6.
KERäTTävä MATERIAALI:
kattopellit, metallirakenteet, polkupyörät, kiukaat, 
tynnyrit, maatalouskoneet, ym. metalliromu. 
HUOM! Keräykseen ei kelpaa: 
renkaat, vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
KERäysPIsTE: nIsULAn PUUnJALOsTUKsEn alueella, Nisulanväylä 525.
Seuraa opasteita! hUOM! Jätä romu vain nauhoin merkatulle rajatulle alueelle! 
Tiedustelut: 040 5234 599/kirsi

•RAnTAHARTAUs 27.7. klo 13. 
Nisulan uimarannalla (sateen sattuessa kylätalolla).
Järj. Toivakan srk ja kyläseura

• Kyläseura myy nisula-teetä ja nisula-tuubihuiveja. 
Nisula-tuubihuivia löytyy vihreänä ja mustana. Tee on ihana Teeleidin vihreä tee 
karpalon ja kermakaramellin makuisena, tulossa myös uusi maku, marjaretki. 
Ostamalla tuotteita tuet samalla kyläseuran toimintaa.

liSÄÄ TOiMiNNaSTaMMe: 
www.nisula.fi, Facebookissa Nisulan kyläseura, kyläkännykkä p. 040 758 2749. 

KERÄTTÄVÄ MATERIAALI: 
kattopellit, metallirakenteet, polkupyörät, kiukaat, tynnyrit,

maatalouskoneet ym. metalliromu  
 

HUOM! Keräykseen ei kelpaa: renkaat, vaaralliset jätteet,
sähkö- ja elektroniikkalaitteet

KERÄYSPISTEET
JOUTSA, 

Jousitie 51, pihalla olevaan romukontiin!
TOIVAKKA, 

Toivakantie 36, talon takapihalla oleviin romukontteihin!
RUUHIMÄKI, Peltolan piha

ETU-IKOLA, Havumäentie 342
Huom! jätä romu vain nauhoin merkatulle rajatulle alueelle!

Lisätietoja: 
Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys p. 040 5118491/Kirsi

Peli tapahtuu vanhassa 
vilja-aitassa Nisulan kylällä Toivakassa. 
Varaa peliaikasi p. 040 5118491.

HINTA: 
50 €/peli (peliaika 1 h, max. 4 hlö), 
Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen jäsenille -10 € alennus! 
Pelin tuotto käytetään paikalliseen nuorisotyöhön!

1000 MARKAN
RYÖSTÖ

-pakop
eli

"Teidän ryöstöjengi on
pulassa. Rahapajan
ryöstösaaliista on
takavarikoitu 1000 mk:n
seteli, jossa on teidän
sormenjäljet. Nyt olis
kiire saada  se takaisin!"

KERÄTTÄVÄ MATERIAALI: 
kattopellit, metallirakenteet, polkupyörät, kiukaat, 

tynnyrit, maatalouskoneet ym. metalliromu   
HUOM! Keräykseen ei kelpaa: 

renkaat, vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

KERÄyspIsTEET
TOIVAKKA, Toivakantie 36, talon takapihalla oleviin romukontteihin!

RUUHIMÄKI, Peltolan piha
ETU-IKOLA, Havumäentie 342

Huom! jätä romu vain nauhoin merkatulle rajatulle alueelle!

Ethän hae romua keräyspaikoilta, sillä keräyksen tuotto käytetään 
paikalliseen lapsi- ja nuorisotoimintaan! Mikäli keräyspaikalla on 

juuri sinun tarpeisiin sopiva romu, niin ota yhteyttä 040 511 8491/4H.

4H-yRITTäJäT:
• TUUKAn PIHATyöPALvELU 
toimii Toivakan alueella, p. 040 729 4498.

• HERKKUsUILLE by ILOnA 
leipoo tilauksesta ja myyjäisiin herkullisia keksejä, 
kuivakakkuja sekä piirakoita, p. 044 555 1695.

• METsäPOLKU tarjoaa suunnistusopetusta, 
metsäisiä palveluita ja tekee karttoja, p. 040 410 2104.

• by MAIJA tekee koruja ja käsitöitä myyntiin, p. 045 697 9096.

• InKa ompelee kierrätyskankaista erilaisia käsityötuotteita.

• KUvAsI käy ottamassa kauniita valokuvia tilauksesta, p. 0440 270 607.

• HIIREnLOUKKU tekee puusta käsin tehokkaita hiirenloukkuja, 
Facebookissa hiirenloukkukauppa.

PakopelitJoutsa julkaisee kesäksi uuden ”aikamatka” pakopelin Joutsan 
talomuseolle. Pelivuoron voi tilata: pakopelitjoutsa@gmail.com.

4h-kerhOT ovat jääneet kesätauolle. 
liSÄÄ TOiMiNNaSTaMMe 
www.toivakka-joutsa.4h.fi, toivakka-joutsa@4h.fi tai p. 040 511 8491.   

Järj. Toivakan vapaa-aikatoimi ja 4H
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TOIVAKAN SEURAKUNTA KESÄ 2021

Toivakan seurakunnan tilaisuuksiin voi tällä hetkellä osallistua kirkkoon 
enintään 100 hlöä ja seurakuntakodille 50 hlöä. Muissa tiloissa sovelle-
taan ohjetta tilakoon ja turvallisuusmääräysten mukaan. Jumalanpalve-
lukset ja konsertit striimataan (facebook.com/toivakan.seurakunta).

Jumalanpalvelukset (klo 10 kirkossa ellei muutoin mainittu)
• Su 30.5. messu / Pyhän Kolminaisuuden päivä. Partanen, Sievänen.
• Su 6.6. jumalanpalvelus / 2. sunnuntai helluntaista. 
Elina Sarlund, Ahopelto, diakoniaryhmä. Kirkkokahvit.
• Su 13.6. messu / 3. sunnuntai helluntaista. Partanen, Ahopelto.
• Su 20.6. messu / 4. sunnuntai helluntaista. 
Seppo Rahkonen, Sievänen.
• La 26.6. jumalanpalvelus / juhannuspäivä. Seppo Ojala, Sievänen.
• Su 27.6. messu / 5. sunnuntai helluntaista. Ojala, Sievänen.
• Su 4.7. messu / apostolien päivä. Ojala, Sievänen.
• Su 11.7. messu / 7. sunnuntai helluntaista. Vesa Nuorva, Sievänen.
• Su 18.7. messu / kirkastussunnuntai. Ojala, Sievänen.
• Su 25.7. jumalanpalvelus / 9. sunnuntai helluntaista. 
Elina Sarlund, diakoniaryhmä, Ahopelto.
• Su 1.8. messu / 10. sunnuntai helluntaista. Vesa Nuorva.
• Su 8.8. klo 11 & klo 13 konfirmaatiomessut. 
Partanen, Sievänen, Kivimäki ja nuoret. 
• Su 15.8. jumalanpalvelus / 12. sunnuntai helluntaista. Ojala, Sievänen.
• Su 22.8. messu / 13. sunnuntai helluntaista. 
Ojala, Sievänen. Kirkkokahvit, nimikkolähetti Samuel Laukkanen.
• Su 29.8. messu / 14. sunnuntai helluntaista. Seppo Ojala, Sievänen.

MUSIIKKIA 
• Su 30.5. klo 18 kirkkokonsertti: Suloisen suven saapuessa. Kyösti 
Kytöjoki, Emilia Liimatainen & Juho Leppänen. Vapaa pääsy, kolehti 
seurakunnan työlle.

Toivakan kamarimusiikkifestivaali 2021 (mainos etusivulla)
• 17.6. Avajaiskonsertti kirkossa klo 19.
• 18.6. Lastenkonsertti seurakuntakodissa klo 10, 
Vierailukonsertti Jyväskylässä klo 19.
• 19.6. Salonkikonsertti seurakuntakodissa klo 15, 
Myöhäisillan konsertti kirkossa klo 21.
• 20.6. Päätöskonsertti kirkossa klo 19.
Liput ja muut tiedot: toivakankamarimusiikki.com

DIAKONIA 
• To 27.5. klo 10 - 17 Yhteisvastuukahvit ja arpajaiset K-Perälän edessä.
• Ma 31.5. ; 14.6. ; 28.6. klo 10-12 EU-ruokajako srk-kodilla. 

MUUTA 
• To 10.6. 18 rukouspiiri srk-kodilla, jatkuu parittomin torstaisin. 
• Su 25.7. klo 13 rantahartaus Nisulan uimarannalla (kehnolla
säällä kylätalolla). Kyläseura tarjoaa kahvit ja grillimakkarat. Partanen.

Suloisen suven saapuessa 
KIRKKOKONSERTTI TOIVAKAN KIRKOSSA 
SU 30.5.2021 KLO 18

Kyösti Kytöjoki, 
Emilia Liimatainen 
& Juho Leppänen

Vapaa pääsy, 
kolehti seurakunnan 
työlle 

Toivakan Helluntaiseurakunta perustettiin 
vuonna 1937. 
Seurakunnassamme on hieman yli 
100 jäsentä ja toimintaa järjestetään 
kaikille vauvasta vaariin.

• Jumalanpalveluksia koko perheelle
• Royal Rangers -kerho ja pyhäkoulua lapsille
• FNC-illat nuorisolle
• Soluja sekä pienryhmiä aikuisille ja nuorille
• Päivähartauksia senioreille
• Kirppiskahvio

Lisäksi eri aiheisia lähetystilaisuuksia, 
rukousiltoja ja muuta toimintaa

SEURAKUNTAMME 
VISIO

• Kasvamme 
yhteydessä Jumalaan 
ja lähimmäisiimme
• Kasvamme 
yhteydessä Jumalaan, 
elämän lähteeseen
• Rakastamme ja 
rohkaisemme 
toisiamme Pyhän 
Hengen voimassa
• Jumalan valtakunta 
laajenee kauttamme 
pelastukseksi 
toivakkalaisille ja 
maailman kansoille.

Toivakan heLLunTaiSeurakunTa
Palosentie 8, Toivakka
p. 050 3678755
toivakkahsrk@gmail.com
Facebookissa: Toivakan helluntaiseurakunta


