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EK19 Oittila 1 (11,00 km)
EK20 Ruuhimäki 1 (11,12 km)
EK21 Oittila 2 (11,00 km)

Kokoomatauko, Toivakka keskusta

EK22 Ruuhimäki 2,
Wolf Power Stage (11,12 km)

08:23
09:38
11:01

11:56

13:18

OHJELMA SU 7.8.

TULE NAUTTIMAAN RALLI-
TUNNELMASTA TOIVAKAN KESKUSTAAN!

Seuraa tarkempaa
ilmoittelua: toivakka.fi

LAVAKAULUSVILJELYKURSSI 
tiistaina 17.5.2022 klo 17-19.30 

Anneli Niemisen pihassa, 
(Keihäsniementie 77, Kankainen)

Ohjaajana Riitta Peräinen. 
Kimppakyydit lähtevät K-Market Perälän pihasta klo 16.30. 
Kurssi on osallistujille maksuton. 
Ilmoittautumiset Maritta Korhoselle, p. 040 8486063 
tai marimummo@outlook.com

järj. Toivakan Martat

Muista kesän tapahtumista 
kerromme myöhemmin, 
seuraa ilmoitteluamme!

YhTEISLAULUILTA 

Vanhassa Pappilassa  
tiistaina 21.6. klo 18 

laulattajana 
KAIJA LUSTILA

TERVETULOA!

järj. Kulttuuritoimi ja 
Toivakan pitäjäseuraKuva: Tom Lahti / FoTom

yhteistyössä 
Toivakan 

seurakunnan 
kanssa

Järj.

toivakankamarimusiikki.com
Liput:holvi.com/shop/toivakankamarimusiikki 

Toukosiunaus 
to 19.5. klo 12 Nisulassa 

Lautasillan tilalla 
helena ja Markku Järvenpään luona 

Kimppakyydit. 
Ilmoittaudu Kivistön Raijalle 

p. 040 5069 512



 » Keskiviikkona 11.05.2022 » Sivu 06 PAIKALLISUUTISET toimii

Valtakunnallinen Suomen kylät ry:n 

AVoimet Kylät -päiVä 
lauantaina 11.6.2022

tapahtuu toivakassa:

perälän pihassa
• klo 9–12 peräKonttiKirppiS 
• klo 9–12 4H-kesäkahvila 
• klo 9–18 pomppulinna

• klo 10–13 Avoimet ovet, Kampaamo Venla ja 
hieroja TäsmäReetta. Toivakantie 34.
 - Kahvitarjoilu ja tuotetarjouksia.

• klo 10-15 AVoimeT oVeT VAnHAn PAPPilAn 
KotiSeutumuSeoSSA,  klo 10–13 toivakka 100 
vuotta-videoesityksiä, Veteraanikorsussa pako-
peli lottien SAlAiSuuS (pelivarausten mukaan). 
toivakantie 20.

• klo 15–17 toiVAKAn KirKKo avoinna
 
• klo 12–15 KesäKAHVilA nisulan kylätalolla 
(niemelä 19), Raijan kirppari avoinna koko päivän.

• klo 14–16 Ruuhimäen kylätalon (Pittääntie 45) pi-
hapiirissä perinnepörinät, vanhojen koneiden 
ja kulkuneuvojen näyttely ja kahvio.

• klo 16–18 Kankaisten koulun laavulla (Punaisen-
torintie 62) jätskitarjoilu ja pihapelejä.

ruokapaikat avoinna:
• Huikon Helmi, klo 10–20, Huikontie 446.
• sun Toive, klo 12–02, Toivakantie 30.

Kaupat avoinna:
• sale Toivakka, klo 7-21 
 - tikkakisa, Apsi Apinan vierailu
• K-market Perälä, klo 8-21
 - klo 12 kakkukahvit, lähiruokamaistiaisia
 - rawan raakakakkumyynti
• miian Kukkapalvelussa KesäKUKKATARJoUKsiA

ohjelma tarkentuu lähiaikoina, muutokset mahdollisia.  
mukaan mahtuu vielä, kaikki ovat tervetulleita 
järjestämään Avoimet Kylät -päivää! 
lisätiedot/ilmoita tapahtuma tai käyntikohde 
30.5.2022 mennessä osoitteeseen 
kati.markkanen@gmail.com! 

Avoimet Kylät 
-päivän aattona 
tarkista 
ajankohtaiset 
tiedot 
www.toivakka.fi



 » Keskiviikkona 11.05.2022  » Sivu 07PAIKALLISUUTISETtoimii
TEKNINEN TOIMI

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan 
uusi sähköinen asiointipalvelu on 
auennut

Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuut-
tamansa henkilö voi hakea rakennus-, toimenpide-, 
purkamis- ja maisematyölupia sekä jättää ilmoi-
tusasian käsiteltäväksi sähköisen asiointipalvelun 
kautta. Myös poikkeamishakemuksen jättäminen 
onnistuu jatkossa sähköisesti. Palvelun käyttö vaatii 
vahvan tunnistautumisen.
Palvelu kattaa koko rakennusaikaisen toiminnan 
hakemuksen täyttämisestä liitetietoineen lupapää-
tökseen saakka sekä katselmuksista rakennustyön 
aikaiseen tarkastusasiakirjaan. 
Rakennusvalvonnan henkilöstö tarjoaa kuntalaisil-
le rakentamisen yleistä neuvontaa ja ohjausta sekä 
opastaa asiakasta siten, että lupakäsittely on mah-
dollisimman sujuvaa. Uutta rakennusta suunnitelta-
essa suositellaan varaamaan aika ennakko-ohjausta 
varten.
Sähköisen asiointipalvelun löydät osoitteesta  
kartta.jkl.fi/ePermitToivakka/

Toivakan kunnan 
rakennusjärjestyksen päivittäminen

Toivakan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys 
on tullut voimaan 7.6.2018 alkaen.
Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on käsit-
teitä, joiden merkitystä tulee täsmentää ja selkeyt-
tää sekä lainsäädännön muutosten tuomia velvoit-
teita rakennusvalvonnalle, joita on hyvä huomioida 
myös rakennusjärjestyksessä. 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee ja 
hallitus on sopinut asioista, jotka maankäyttö- ja 
rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 
alkusyksystä 2022, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024. Esi-
tys käsittää esityksen uudeksi rakentamislaiksi RakL 
sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla 
nykyiset rakentamisen pykälät kumottaisiin ja lakiin 
lisättäisiin säännökset alueidenkäytön digitaalisuu-
desta. Lisätietoja Maankäyttö- ja rakennuslaki uu-
distuu -sivustolta (mrluudistus.fi).
Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 25.4.2022 
(§ 102) päättänyt käynnistää rakennusjärjestyksen 
päivittämisen ja asettaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtäville. Osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.
Nähtävilläoloaikana 11.5.-31.8.2022 osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman lisäksi pyydetään mielipitei-
tä voimassa olevasta rakennusjärjestyksestä, vii-
meistään 1.9.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 
kirjaamo@toivakka.fi tai postitse osoitteeseen Toi-
vakan kunta, ympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 
41660 Toivakka.
Lisätietoja ja aineistot toivakka.fi/rakennusjarjes-
tyksen-paivittaminen-2022-2023/ 

TOIVAKAN KUNTA
YLEISTÄ
• Sosiaalipäivystys: Yleinen hätänumero 112
Virka-aikainen sosiaalipäivystys on kunnan sosiaa-
litoimen henkilöstöllä p. 014 267 4100 (arkisin klo 
8–16)
• Sosiaalitoimen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäi-
vystys (klo 16–8) 014 2660 149 jyvaskyla.fi/hatatilan-
teet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys
• Elämän akuuteissa kriisitilanteissa palvelee Kriisi-
keskus Mobile 044 7888 470 (24h/vrk) os. 
Matarankatu 2 (D-ovi), 40100 Jyväskylä

PUUTARHAJÄTTEIDEN MAKSUTON 
VASTAANOTTO KÄYNNISSÄ 

TOUKOKUUN AJAN

TOIVAKASSA JÄTTöPAIKKA SIJAITSEE 
AJAKANTIEN VARRESSA

Ei aukiolorajoituksia

Lisätietoja: 
mustankorkea.fi/2022/03/puutarhajatteet-mak-

sutta-toukokuussa-2022/

MIKÄ ON 
VAKKARI?

Toivakan kunta on hankkinut käyttöönsä 
uuden kiinteistön nykyisen päiväkoti 

Touhuvakan vierestä (Jussilanpuisto 5B). 
Kiinteistölle pidettiin nimikilpailu 

ja nimeksi valittiin VAKKARI. 

Vakkariin sijoitetaan varhaiskasvatuksen 
ryhmä sekä toiseen päähän kiinteistöä 

Toivakan nuorten oma nuorisotila. 
Nuorisotilan puolta on mahdollista hyödyntää 

myös kolmannen sektorin toiminnassa. 

Syksymmällä Vakkarissa järjestetään 
avointen ovien päivä!

VAPAA-AIKATOIMI
LIIKUNTASALI
Liikuntasalissa on normaalit vuorot käytössä 7.6.-
31.7. Seuraa salivuorojen peruutuksia salin ilmoitus-
taululta. 
Liikuntasali on kiinni 4.6. (koulun kevätjuhla) ja  
1.-5.8.  (suursiivous).
Liikuntasalin ja kuntosalin VAKIOVUOROJEN HAKU 
syyskaudelle 2022 ja kevätkaudelle 2023 23.6. 
mennessä satu.paalanen@toivakka.fi

ULKOKENTTIEN KESÄVUOROT
Vapaa-aikatoimelta voi hakea vakituisia kesävuoro-
ja 27.5. mennessä ulkoliikuntapaikoille. (Vakkaree-
na, tenniskenttä, urheilukenttä, beachvolleykenttä, 
hiekkatekonurmikenttä). 

KUNTOSALI
Toivakan kuntosalin aukioloajat löytyvät 
www.toivakka.fi sivuilta. 
Kuntosali on suljettu 4.6. (koulun kevätjuhla) ja  
1.-5.8. (suursiivous)
KUNTOSALIN VAKIOVUOROJEN HAKU syyskau-
delle 2022 ja kevätkaudelle 23.6.2022 mennessä  
satu.paalanen@toivakka.fi

UIMAKOULU
Toivakan uimakoulu on viikolla 26. Tarkempaa tietoa 
tulossa lähiaikoina www.toivakka.fi

NUORISOTILA-TOIMINTA 
Nuorisotila saa uudet tilat Vakkarista 
(Jussilanpuisto 5B).

KIRJASTO
Iltaruskontie 4A, Toivakka
Aukioloajat 1.6.2022 alkaen
 Palveluajat Omatoimiajat
Ma klo 13–19 klo 19–23
Ti klo 12–16 klo 7–12, klo 16–23
Ke klo 12–16 klo 7–12, klo 16–23
To klo 12–16 klo 7-12, klo 16–23
Pe -  klo 7–23
La -  klo 7–23
Su -  klo 7–23

Aattojen aukioloaika on klo 12-15, jonka jälkeen 
omatoimiaika klo 15-23. Arkipyhinä kirjastossa on 
omatoimiaika klo 7-23.

asiakaspalvelu (ma-to), p. 050 551 7514 
toimisto, p. 050 551 7515 
kirjasto@toivakka.fi
toivakka.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
keski.finna.fi

OMATOIMIKIRJASTO TÄYTTÄÄ 1.6.2022 
JO 7 VUOTTA!
Päivän kunniaksi luvassa pientä yllätysohjelmaa
ja tarjoilua klo 12–16. Huomaa myös, että omatoimi-
aikaa on lisätty 1.6. alkaen.

Katso lisää 
toivakanrivakka.fi

VARHAISKASVATUS
VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA KÄYNNISTYY 
VAKKARISSA 16.5. 1-2-vuotiaiden ryhmällä Touhuva-
kan alaisena toimintana. 

VARHAISKASVATUSPAIKKOIHIN ON KÄYNNISSÄ 
JATKUVA HAKU ja että toivotaan pikaisesti hake-
muksia, mikäli syksyn aikana lapsen/lasten olisi tar-
koitus aloittaa varhaiskasvatuksessa.   

PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 
TOIVAKAN KYLÄLLÄ VAPAUTUU
HEINÄKUUN 2022 LOPUSSA 
2 VAPAATA PAIKKAA, 
TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN!
ANNI MIKKOLA 
p. 045 8873 495.
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Toivakan seurakunTa

Jumalanpalveluksia (poimintoja) 
pyhäpäivisin kirkossa klo 10, ellei muutoin ilmoiteta. 
sTriimiT: facebook.com/toivakan.seurakunta 
su 15.5. kaaTuneiTTen muisTopäivän messu. 
seppeleen lasku, kirkkokahvit. 
su 22.5. suomalainen messu. Jumalanpalvelus seuraa 
lasse Heikkilän teosta, joka ammentaa vaikutteita suo-
malaisen kansanmusiikin perinteestä.  
su 26.5. HelaTorsTain ilTamessu klo 17. isosten ja kou-
luun lähtevien siunaus. messun jälkeen tarjoilua seuriksella.
su 29.5. Diakoniaryhmän sanajumalanpalvelus. 
la 25.6. Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus. 
su 25.6. messu, nimikkolähetti samuel laukkanen.  
su 14.8. konfirmaatiomessut (kellonajat ilm. myöhemmin). 
su 28.8. perinneJumalanpalvelus kirkossa. 
Juhlimme Toivakan kirkon 140-vuotisjuhlavuotta.  

musiikkia 
16.-19.6. Toivakan kamamarimusiikkifestivaali. 
su 21.8. klo 14 kirkkokonsertti: musiikkiperhe lavrenchuk. 
vapaa pääsy, kolehti seurakunnan työlle. 

muuTa ToiminTaa 
To 19.5. klo 12 Toukosiunaus lautasillan tilalla nisulassa, . 
Yhteistyössä eläkeliiton kanssa. katso etusivun mainos.
To 19.5. klo 18 Yhteiskristillinen ilta Teema Hostelilla. 
partanen, pauli särkkä. 
su 26.6. klo 13 Juhannussunnuntain perinteinen lähetys-
juhla Huikossa. nimikkolähetti samuel laukkanen vierai-
lee. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
To 2.6. klo 13 papintorstai ruuhimäessä, martinkodalla. 

kasvaTus:
• 15.–23.7. Partiolaisten suurleiri kaJo Hämeenlinnassa.
• 27.7.–2.8. rippikoululeiri kannonkosken piispalassa.
ilmoita lapsesi päiväkerHoon touko-elokuun aikana. 
maksuton kerho on tarkoitettu 3-5-vuotiaille lapsille.
lisätietoja eijalta p. 040 3566543, eija.kinnunen@evl.fi

DiakoniaTYö
• Pe 13.5. klo 11–12 keiTTo/puuropäivä srk-kodilla. mak-
suton.
• Ti 17.5. klo 13–15 omaisHoiTaJarYHmä srk-kodilla.
• Ma 23.5. klo 10–12 Talousneuvontaa srk-kodilla.  
varaa aika diakonilta, mahdollisuus taloudelliseen tukeen.
• Ti 24.5. klo 11 – 13 senioriToiminTaa srk-kodilla. mart-
tojen valmistamaa ruokaa 8 €/hlö tai pelkkä kahvi 2 €/hlö.
• Pe 27.5. klo 11 – 12 keiTTo/puuropäivä srk-kodilla. mak-
suton.
• Pe 3.6. klo 9 reTki muTasen leirikeskukseen korpi-
lahdelle. mahtuu 20 henkilöä. ilmoittautumiset diakonille.
 

City-City-
leirilleleirille

6 .6 .  
klo 10- 15

v .  1 6  -  1 8  syntyneet
h inta 10 €

 
6 .  -  7 .6  (klo 10 - 10 )

eskari t ,v - 15  synt
h inta 1 5  €

 
i lm ja info E ija

040 3566543

Varkkariyöt:
I : 7. - 8.6. ( 1-3 lk) 

klo 12-14 / 25 €
 

I I :  8. - 10.6. (4 - 6 lk)
klo 17-13 / 35€

 

ilm ja info Minski
0405167089

ps. ikäjako vain suositus

Leirit ja leiripäivät
järjestetään seuriksella.
majoitus lattialla omilla

patjoilla. 
isojen Leirillä myös

telttamajoitus mahdollinen.
 

ilmoittautuneille lisätietoja.
 

SEURIKSELLE

meTalliromunkeräYs 
20.5.-24.6.2022 

kerättävä materiaali: kattopellit, 
metallirakenteet, polkupyörät, kiukaat, 

tynnyrit, maatalouskoneet ym. metalliromu. 
Huom! 

keräykseen ei kelpaa: renkaat, vaaralliset 
jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

keräyspaikat:
• Toivakka, Toivakantie 36, talon takapihalla 
oleviin romukontteihin!
• Ruuhimäki, Peltolan piha. 

Jätä romu vain nauhoin 
merkatulle rajatulle alueelle!

iTä-päiJänTeen rasTi
suunnistusseura, joka toimii Joutsan ja Toivakan alueilla. 
katso lisää itapaijanteenrasti.fi

lC-Toivakka
• LC Toivakka ja Toivakan seurakunta järjestävät miesTen 
illan 19.8. klo 17.30–21 Rutalahden Letkaliiterissä. 
lisäTieToJa lctoivakka.fi, 
toimikunnan puheenjohtaja pertti ahonen, 
p. 0400 735 760 ja info@lctoivakka.fi
• Huom! LC Toivakka ei järjestä markkinahuutokauppaa ke-
sällä 2022.

mll Toivakka
• Ke 18.5. Yhdistyksemme 
kevätkokous klo18 seurakuntakoti 
majakassa olkkari-illan yhteydessä 
(Olkkari auki klo 17.30–19.30).
esillä sääntömääräiset asiat.
Tarjolla iltapalaa. Tervetuloa kaiken ikäiset!
• perHeiDen puisToTreffiT kesämaanantaisin klo 10–12
kirkonkylän leppispuistossa. paikalla ei ohjaajaa yhdistyk-
sen puolesta. Halutessaan voi ottaa omat eväät mukaan.
• Elokuussa MLL avaa aamuperHekaHvilan ovet uusissa 
vakkarin tiloissa. Tarkempaa tietoa loppukesästä.
• Yhdistyksellämme vuokrattavana:
4 x 4 m telttakatos, kantorinkka 6 kk - n. 3 v. lapselle, pelas-
tusliivejä 2 kpl lapsille, matkasänky.
Tiedustelut ja varaukset p. 050 5431 563.

HaluaisiTko sinä olla mukana Tukemassa mll:n 
Tärkeää vapaaeHToisTYöTä Toivakassa?
Yhdistyksessämme voit toimia esimerkiksi lukumummona 
tai -vaarina kirjastossa ja perhekahvilassa, toimia omien 
lastesi kanssa perhekahvilaohjaajana tai nuorteniltojen 
ohjaajana, osallistua tapahtumien kahvioihin myyjänä, lei-
poa tapahtumiimme ja perhekahvilaan tai osallistua vaikka 
lipaskerääjäksi keräyksiimme. ota rohkeasti yhteyttä toi-
vakan.yhdistys@mll.fi tai p. 050 5431 563 (susanna) mll:n 
toiminnassa pääset tutustumaan toisiin perheisiin, löydät 
vertaistukea ja ystävystyt.
olet lämpimästi tervetullut toimintaamme ja jäseneksem-
me.

eläkeliiTTo, Toivakan YHDisTYs
• Kuntosalilla on keskiviikkoisin klo 15–16 yhdistyksen jä-
senten oma vuoro. Lauantaisin klo 8–11 on avoin maksuton 
vuoro kaikille toivakkalaisille eläkkeellä oleville (vapaa-
aikatoimi).
• Toukosiunaus 19.5. klo 12 nisulassa. katso etusivun 
mainos. 
• MäMMiniEMEn RETKi 1.6. kimppakyydein, lähtö perälän 
pihasta klo 11. perillä tutustumme alueeseen, heitämme 
tikkaa, pelaamme mölkkyä, paistamme makkaraa nuoti-
olla, syömme evässämpylät ja juomme kahvit. uidakin voi, 
ei saunaa. eritasoisia lyhyitä polkuja. ilmoittaudu liikunta-
vast. olli syvälälle p. 045 6515 970 viim. 25.5. makkara- ja 
kahvikassa.
• SOKKOMaTKa 7.7. klo 9. vain raija tietää (ja toivottavasti 
kuski), mihin ollaan matkalla ja mikä matkalaisia odottaa! 
ruokaa, juomaa ja elämyksiä sopivissa suhteissa! ilm. rai-
jalle kesäkuun loppuun mennessä. Jos 35 lähtijää, hinta 69 
€, jos 40 lähtee, hinta 66.
• kesäTeaTTeri kulkukoiraT kangasniemellä 10.8. 
ilm. raijalle. lähtö 16.30, Huikon kautta. Hinta 49 €, jos 30 
osallistuu, 46 € jos 40 €.
• ranTakala Huikon kartanossa 18.8. klo 12. lounaan hin-
ta 15 €. ilm. viim. su 14.8. anneli niemiselle p. 050 3139 242.
kaikki osallistumismaksut maksetaan yhdistyksen tilille 
fi11 5242 5220 0010 73. rantakalan viitenumero 20255, 
kesäteatterin 20271 ja sokkomatkan 20268.
mahdollisista muutoksista ilmoitetaan viikottain paikalli-
suutisissa ja kotisivuillamme elakeliitto.fi/toivakka tai fB 
eläkeliiton Toivakan yhdistys.
Hyvää kesää kaikille!

Toivakan-JouTsan 4H-YHDisTYs
4H-kerHoT jäävät kesätauolle 13.5. alkaen.
4H-YriTTäJäT tarjoavat apuaan arjessa ja juhlassa. 
Tutustu yrittäjiin: toivakka-joutsa.4h.fi/4h-yritykset
lisää ToiminnasTamme 
toivakka-joutsa.4h.fi, toivakka-joutsa@4h.fi tai p. 040 511 8491

nisulan kYläseura
• La 11.6. klo 12-15 avoimet kylät tapahtuma, nisulan kesä-
kahvila.
• Su 12.6. Klo 17 ”Kevyttä ja kaunista” lauluja ja draamaa 
rakkaudesta, Teatteri kuhaus ja viihdekuoro karpalot. kat-
so etusivun mainos.
• Su 3.7. niina Järvisen kahvikonsertti
• 20.5.-24.6. Metalliromunkeräys
KYLäTaLO – Juhlatalo lähellä Jyväskylää! 
kylätalo soveltuu hyvin perhejuhlien ja muiden tilaisuuksi-
en järjestämiseen  (100-150 hlö).
www.nisula.fi, facebook: nisulan kyläseura

Toivakan piTäJäseura
• TaLKOOT MaananTaiSin vanhassa pappilassa klo 9.
• YHTEiSLauLuiLTa tiistaina 21.6., laulattajana kaija lusti-
la. katso etusivun mainos.
• VanHan PaPPiLan VuOKRauS yrityksille, yhteisöille ja 
yksityishenkilöille toivakanpitajaseura.fi
• Seuraa tiedotteita ilmoitustauluilta mm. pihapelit

ruuHimäki-seura
ruuHimäen kYläTalo, piTTäänTie 46, ruuHimäki
• Keskiviikkona 18.5. klo 18 Johanna Purojärvi Mustankor-
kealta tulee kertomaan kierrätyksestä. kyläkahvila avoinna 
tapahtuman aikana. 
• Helatorstaina 26.5. klo 10–14 Taimien vaiHTopäivä, 
kirppiksellä mm. mielenkiintoisia ja hyödyllisiä löytöjä 
koulun ullakolta ja kellarista. peräkonTTikirppis, kahvi-
la. Tiedustelut leena p. 041 528 2231.
• Lauantaina 11.6. avoimet kylät -tapahtuma, pe-
rinnepörinäT alkaen klo 10. vanhat kulkuneu-
vot kokoontuvat ruuhimäen urheilukentälle.  
ohjelma tarkentuu, seuraa ilmoittelua ruuhimaki.fi

Toivakan HellunTaiseurakunTa
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.
• Lähetystilaisuuksia, rukousiltoja ja muuta toimintaa.
osoite: palosentie 8, Toivakka p. 050 3678755, 
toivakkahsrk@gmail.com, 
facebook: Toivakan Helluntaiseurakunta


