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KUULUTUS – EDUSKUNTAVAALIT
Eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2019. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (27.2.2019), johon otetaan ne henkilöt, jotka
ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevissa eduskuntavaaleissa. Väestörekisterikeskus laatii
jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään
21.3.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä Sisä-Suomen maistraattiin viimeistään
29.3.2019 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 2.4.2019.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Henkilön, joka
haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle
joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 014 459 7811). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi kohdasta lomakkeet. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina
2.4.2019 klo 16.00.
Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).
Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan,
sillä se nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.
Ennakkoäänestys
Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A ja äänestys
tapahtuu ensimmäisessä vaalissa




3. - 5.4.
6. - 7.4.
8. - 9.4.

klo 09.00 - 16.00
klo 10.00 - 14.00
klo 09.00 – 16.00

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ennakkoäänestys tapahtuu Saarikan asumispalveluyksiköissä Hopearannassa ja Wallesmannissa
vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Kivijärven kunta
Virastotie 5 A
43800 Kivijärvi

Puhelin 014 459 7811
Telefax 042 11 459 7818

Sähköposti:
Kotisivut

kunta@kivijarvi.fi
www.kivijarvi.fi

Asiointipiste avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 15.00
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Vaalipäivä
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019 klo 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain
ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven
kunnanvirasto, Virastotie 5A.
Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044
459 7861.
Kivijärven keskusvaalilautakunta Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUULUTUS - EUROPARLAMENTTIVAALIT
Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa toukokuussa 2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaaleissa
valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta EP:n jäseniä valitaan
14.
Äänioikeus
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat:


Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (26.5.2019) täyttävät 18 vuotta



Suomessa asuvat muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä
(26.5.2019) täyttävät 18 vuotta. Tämän edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut Suomen
äänioikeusrekisteriin 7.3.2019 klo 16 mennessä.

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (10.4.2019), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat
äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevassa europarlamenttivaalissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 2.5.2019 niille
äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on
oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen.
Oikaisuvaatimus on jätettävä Sisä-Suomen maistraattiin viimeistään 10.5.2019 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 14.5.2019.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Henkilön, joka haluaa
äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti
tai puhelimitse (vaihde 014 459 7811). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi kohdasta lomakkeet. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 14.5.2019 klo 16.00. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).
Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan, sillä se
nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.
Ennakkoäänestys
Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu
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15. - 17.5.
18. - 19.5.
20. - 21.5.

klo 09.00 - 16.00
klo 10.00 - 14.00
klo 09.00 - 16.00

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ennakkoäänestys tapahtuu Saarikan asumispalveluyksiköissä Hopearannassa ja Wallesmannissa
vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.
Vaalipäivä
Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain
ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5 A.
Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459
7861.
Kivijärven keskusvaalilautakunta, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martan pyykkikori -näyttely 15.4. – 15.5. Kivijärven
kirjastossa
Martan pyykkikori -näyttely kertoo kuvataulujen ja pyykinpesuun
liittyvien välineiden avulla arjen muutoksia pyykkärin silmin.
Tervetuloa!

Kivijärven Martat ry

Puutarhapäivä pe 7.6. klo 10 – 15 Kivijärven torilla
Myynnissä puutarhakalusteita, kesäkukkia, taimia, yrttejä, hunajaa, lettuja, makkaraa, kahvia, teetä
ja myös muita tuotteita.
Kukkasidontanäytös luonnonmateriaaleista klo 11 ja klo 13

Tervetuloa!

Järj. Kivijärven Martat ry ja Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys ry
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KIVIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Su 17.3.

Ma 18.3.
To 21.3.
Pe 22.3.
Su 24.3.
Ti 26.3.
Ke 27.3.
Su 31.3.
Ke 3.4.

Su 7.4.
Ke 10.4.
To 11.4.
Pe 12.4.
Su 14.4.
Ma 15.4.
Ke 17.4.
To 18.4.
Pe 19.4.
Su 21.4.
Ti 23.4
Ke 24.4.
Ti 25.4.
Su 28.4.
Ma 29.4.
Su 5.5.
Ke 8.5.
To 9.5.
Su 12.5.
Ke 15.5.

klo 10 Kansanlaulumessu, Eläkeliiton kirkkopyhä, mukana
Kirkkokuoro ja Kivijärven kansalaisopiston lauluryhmä, Kari
Keurulainen
klo 12.30
seurat Ry:llä
klo 12
Seurakuntakerho srk-talossa! Huom. aika! Saarikan kuulumisia;
varhaisentuen palveluvastaava Anna-Kaisa Manninen
klo 11.30
Omaishoitajien päiväkahvit srk-talossa
klo 18.30
myyjäiset Ry:llä nuorisotyön hyväksi
klo 10
Sanajumalanpalvelus
klo 12
Lähetyksen päiväkahvit srk-talossa, Liisi Niemelä Kylväjästä
klo 17.30
Kirkkokuoro srk-talossa
klo 18.30
seurat Ry:llä
klo 11.30-12.30 Yhteisvastuulounas srk-talossa, aikuiset 8 €, lapset 2 €.
klo 12.30
Seurakuntakerho srk-talossa, kirkkoherra Jarmo Autonen.
klo 15-19
rippikoululaisten yhteisvastuu-keräys
klo 10
Messu
klo 18.30
Ry:n seurat srk-talossa
klo 17.30
Kirkkokuoro srk-talossa
hartaudet ja ehtoollinen klo 13 Hopearanta ja klo 13.45 Wallesmanni
klo 10
Lähetyksen pääsiäismyyjäiset
klo 10
Sanajumalanpalvelus
klo 18
Ry:n ahtisaarna
klo 16
Kirkkokuoro srk-talossa
klo 10
Lasten pääsiäishartaus
klo 18
Kiirastorstain messu
klo 10
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, Kirkkokuoro
klo 18.30
Lauluilta ja iltahartaus Ry:llä
klo 10
Pääsiäismessu
klo 12.30 ja 18.30 seurat Ry:llä
klo 18
Yhteisvastuutapahtuma srk-talossa, lahjoituksia otetaan vastaan
klo 17 alkaen.
klo 17.30
Kirkkokuoro srk-talossa
klo 11.30
Omaishoitajien päiväkahvit srk-talossa
klo 18.30
seurat Ry:llä
klo 18.30
Julkaisuilta Ry:llä
klo 16
Kirkkokuoro srk-talossa
klo 10
Sanajumalanpalvelus
klo 17.30
Kirkkokuoro srk-talossa
klo 18
Kerhojen kevätkirkko srk-talossa
klo 10
Messu
klo 12
Seurakuntakerho srk-talossa. Tärkeää asiaa liikunnasta kertomassa
Hannu Ahonen
klo 16
Kirkkokuoro srk-talossa
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To 16.5.

klo 12

Su 19.5.
Ke 22.5.
To 23.5.
Pe 31.5.

klo10
klo 17.30
klo 11.30
klo 12.15

Yhteissynttärit 70, 75 ja 80 -vuotta tänä vuonna täyttäville
puolisoineen srk-talossa. Ilmoittautumiset 9.5. mennessä Mirjalle p.
040 520 1451
Sanajumalanpalvelus, Kirkkokuoro
Kirkkokuoro srk-talossa
Omaishoitajien päiväkahvit srk-talossa
Koulun kevätkirkko

Kivijärven srk-talossa
Maanantaisin
klo 10-13
Keskiviikkoisin
klo 13-15

Lähetyksen käsityöpiiri srk-talossa
päiväkerho srk-talossa

Srk-talon alakerta ei ole käytettävissä 1.4. – 30.9. Tilaisuudet ja tapahtumat pidetään
mahdollisuuksien mukaan srk-talon yläkerrassa
Jumalanpalvelukset ja messut pidetään Kirkon maalauksen vuoksi syyskuun loppuun
srk-talossa
Diakoni Mirja Salo toimii parillisilla viikoilla Kivijärvellä. Kotikäyntipyynnöt ja muut asiat voi soittaa
milloin vaan puh. 040 520 1451.
……………………….

KIVIJÄRVEN KIRKON JA TAPULIN MAALAUS KESÄLLÄ 2019
Tausta ja valmistelu
Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus toteutuu kesällä 2019, mutta takana on pitkä valmisteluvaihe.
Kirkko on valmistunut vuonna 1875 ja on suojeltu rakennus. Siksi sen kunnostaminen pitää toteuttaa kirkkolain mukaisesti Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2017 Saarijärven seurakunta kilpailutti ja valitsi Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen toteuttamaan kirkon ja tapulin kunnostussuunnitelman. Tuolla suunnitelmalla ja siihen perustavalla kustannusarviolla seurakunta
haki ja sai keväällä 2018 Kirkkohallitukselta avustuksen kirkon maalaukseen. Suunnitelmia täsmennettiin vuoden 2018 aikana ja esimerkiksi kappelista toteutettiin värianalyysi kaikista sen
maalikerroksista. Syksyllä 2018 kirkkovaltuusto varasi vuodelle 2019 Kivijärven kirkon ja tapulin
maalaukseen on varattu 450.000 euroa. Koska maalausurakka ylitti hankintalain kansallisen kynnysarvon rakennusurakan osalta, se kilpailutettiin HILMA -Julkiset hankinnat palvelut –ilmoituskanavassa.
Määräaikaan mennessä maalausurakasta saatiin kolme tarjousta, joista kaksi ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 31.1.2019 maalausurakan toteuttajaksi
Maalausliike K. Salo Oy:n, joka on maalannut mm. Saarijärven kirkon sisäpuolen ja Uuraisten kirkon sisä- ja ulkopuolen. Hankkeen valvojaksi kirkkoneuvosto valitsi rakennusmestari Keijo Sirosen.
Toteutus
Työt alkavat kappelin osalta 1.4. ja kirkon osalta 15.4. ja päättyvät syyskuussa 2019. Tänä aikana
kumpaakaan rakennusta ei käytetä, vaan kaikki jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet järjestetään joko Kivijärven seurakuntatalolla tai Juurikkaharjun kappelissa. Hautaan siunauksen ajaksi
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työskentely työmaalla pysäytetään ja työskentely on kokonaan kielletty sunnuntaisin. Seurakuntatalon alakerta on urakoitsijan tauko- ja sosiaalitilana ja siten myös se on 1.4. alkaen pois käytöstä. Alakertaa yleensä käyttävät ryhmät voivat kokoontua seurakuntatalon yläkerrassa.
Maalausurakka alkaa maalinpoistolla. Kirkon ja tapulin pinnasta on otettu materiaalinäytteet,
joista löytyi raja-arvot ylittävät määrät lyijyä, mikä aiheuttaa erityisvaatimuksia suojautumisessa
maalinpoistossa ja jätteenkäsittelyssä.
Kappelin ympärille rakennetaan telineet ja se huputetaan kokonaisuudessaan. Kirkon osalta telineiden rakentaminen ja huputtaminen tapahtuvat sakara kerrallaan. Myös kirkon vesikatto huoltomaalataan ja ikkunoiden karmit ja listojen ulkopinnat korjataan ja maalataan.
Maalattavaa puupinta-alaa kirkossa on noin 1400 m² ja tapulissa 520 m². Lähtökohtana on säilyttää kirkon ja tapulin nykyinen värimaailma.
Tiedotus
Hankkeen valvojana toimii rakennusmestari Keijo Sironen. Käytännön järjestelyistä seurakunnan
puolesta vastaa Olavi Hakkarainen. Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy on hankkeen suunnittelija. Kivijärven kirkon ja tapulin maalaustyöryhmässä jäseninä ovat Eero Sekki (pj), Heikki Tarvainen, Kari Hiekkavirta, Emilia Jalomäki, Keijo Sironen, Tuula Kinnunen, Timo Kemppainen ja Olavi
Hakkarainen (varajäsen).
Huhtikuussa 2019 kivijärveläisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille järjestetään info myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Lisäksi seurakunta rekrytoi Kivijärveläisen nuoren some -toimittajaksi päivittämään seurakunnan facebook-sivulle kuvia ja tietoja maalaustyön etenemisestä. Itse
maalaustyömaalle ei ulkopuolisilla tahoilla ole mahdollisuutta tutustua, mutta Kivijärven kylän
raitilta jokainen pääsee seuraamaan aitopaikalta remontin etenemistä.
Kappalainen Timo Kemppainen
Diakoni Mirja Salo
Suntio Mervi Turpeinen
vs. Suntio Olavi Hakkarainen
Kanttori Sanna Linna

040 183 4594
040 520 1451
040 848 5485
040 561 9841
040 848 3192

Järvenhelmi avoinna sunnuntaisin huhtikuun alusta
(ei pääsiäisenä, vappuna, juhannuksena)
Toukokuusta – elokuun loppuun ruokala avoinna klo 11-14
arkisin ja sunnuntaisin (ei lauantaisin)
Terveisin Järvenhelmen henkilökunta 044 459 7844
KANSALASIOPISTON NÄYTTELY 11.-16.4. KIRJASTON AULASSA
Avajaiset to 11.4 klo 18.00. Kahvitarjoilu.
Karstulan kansalaisopisto
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Kannonkosken Oiva on nyt
Muistathan, että OivaTyöstä saat kotiapua arvonlisäverottomasti, jos
toimintakykysi on heikentynyt iän, sairauden tai vamman vuoksi !

Soita ja kysy lisää, meillä on aikaa juuri Sinulle!
Kotiapu, pihan syystyöt, avustaminen ja muu seniorityö p. 044 438 8301
Rekrytoinnit, henkilöstönvuokraus, HR-konsultointi p. 044 438 8330

TIEDOKSI: Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen Saarijärven toimipisteen
ympäristötarkastajat (terveystarkastajat)
 Sanna Hovi
 Jonne Kinnunen
 Janne Litmanen ja
 Vs. Carita Lahtinen
muuttavat Saarijärven terveysasemalta uusiin toimitiloihin.
22.2.2019 alkaen uusi osoitteemme on
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi
ympäristötarkastaja
Kauppakatu 5 b 43100 Saarijärvi
Muutamme Saarijärvellä ns Säästökeskuksen kiinteistöön 2.kerroksen toimistotiloihin
Tokmannin myymälän yläpuolelle.
Ympäristötarkastajien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot eivät muutu.
Pohjoisen
Keski-Suomen
ympäristötoimen
Viitasaaren
toimipisteen
ympäristötarkastajien ja Ympäristötoimen eläinlääkäreiden toimipisteet eivät
myöskään muutu.
Janne Litmanen, vastaava ympäristötarkastaja
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi puh: 044 4598 563 janne.litmanen@viitasaari.fi
www.pkyt.fi
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UIMAHALLI- JA CRAZY ACTION MATKAT PIISPALAAN
kevätkaudella vielä tiistaina 19.3 ja 2.4.
Lähtö Kahvila Lumipullan edestä klo 17.00.
Uimahallimatkan hinta 8 euroa (sis. kyydin, uimahallimaksun ja 30 min. vesijumpan)
Ei ennakkoilmoittautumista.
Tiedustelut Hannu Ahonen 044-459 7872 tai hannu.ahonen@kivijarvi.fi

MESTARIPYÖRÄILIJÄ 2018
Suoritusvaatimuksena on 1000 kilometrin pyöräily 29.4. - 15.9.2019
välisenä aikana. Mestaripyöräilijät palkitaan tyylikkäällä pystillä ja rajan
saavuttaneiden kesken arvotaan viisi 20 euron lahjakorttia.
Kampanjajakson aikana eniten pyöräillyt mies ja nainen palkitaan
pokaalilla. Lisäksi kaikkein eniten pyöräillyt saa 50 euron lahjakortin.
Kaikkien vähintään 300 kilometriä pyöräilleiden kesken arvotaan viisi 20 euron lahjakorttia ja 15
pakettia Kulta Katriina-kahvia.
Vahvemmalle paperille painettuja suorituskortteja saatavana juhannukseen saakka kunnanviraston
infosta ja Salesta. Suorituskortiksi käy myös oma vapaamuotoinen pyöräilypäiväkirja. Korttien
palautus samoihin paikkoihin viimeistään 27.9.
Huom! Kuntatiedotteessa tulokset ja palkintoarvonnan voittajien nimet julkaistaan tietosuojaasetuksesta johtuen vain suorituskortissa annetun suostumuksen (merkitään rastilla) perusteella.
Kampanjaan ja arvontaan osallistuminen ei edellytä suostumuksen antamista.

IKÄÄNTYNEIDEN LIIKUNTASALIVUORO
parittomien viikkojen keskiviikkoina 27.3 ja 10.4 klo 13-15. Bocciaa, sisäcurlingia,
koripallon heittoa sekä mahdollisesti muitakin lajeja.

KIVIJÄRVEN HIIHTOLATUVERKOSTO
käytössä sääolosuhteiden sallimissa rajoissa. Latutilanne päivitetään säännöllisesti
kunnan kotisivuille (etusivulla linkki)

KANSANHIIHTOKAUSI 2018-19
Suorituskorttien palautus viimeistään 3.5. kunnanviraston infoon. Hiihdot voi
ilmoittaa myös sähköpostilla hannu.ahonen@kivijarvi.fi
Kaikkien suorituksensa kansanhiihtovihkoihin, lumella liikkuen-kortteihin tai vapaamuotoisiin
kortteihin kirjanneiden kesken arvotaan kolme 30 euron lahjakorttia sekä 15 x 1 pakettia kahvia (tai
vastaavasta arvosta suklaata). Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Nimiä ei julkaista
tietosuoja-asetuksesta johtuen kuntatiedotteessa tai kunnan nettisivuilla.
Kaksi eniten kilometrejä hiihtänyttä palkitaan pokaalilla ja voittaja saa lisäksi 50 euron lahjakortin.
Vapaa-aikatoimi
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Palvelua Kivijärvellä

Perusturvaliikelaitos Saarikka
Kivijärven kunta

Hyvinvointipiste, SAARIKKA
KAHVILA LUMIPULLA, KIVIJÄRVI

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO
kerran kuukaudessa torstaisin klo 9-15
ilman ajanvarausta, maksuton
Kevät 2019: to 4.4., 2.5., 6.6.
TERVEYDENHOITAJAN MAKSUTON VASTAANOTTO
myös ajanvarauksella p. 044 4598 755
Hyvinvoinnin lisääminen. Terveyden edistäminen.
Elämänhallinnan vahvistaminen. Toimintakyvyn ylläpito.
Omassa kodissa asumisen mahdollistaminen.

Mittauksia:
- paino, vyötärönympärys, painoindeksi
- verenpaine, verensokeri
Tutkimuksia (esim. korvien tutkiminen korvalampulla)
Terveyteen liittyviä testejä
mm. FIT-indeksi, luustotesti, muistitesti, masennustesti (varatulla
vastaanottoajalla).
Ohjausta, neuvontaa ja tukea
- ravitsemus, liikunta
- painonhallinta, elämäntapamuutos, elämäntilanteeseen sopeutuminen
- hakemusten/erilaisten lomakkeiden täyttäminen, ym.
Lähikuulopalvelu (kuulolaitteen ongelmat, kuulolaitteen patterit)

TERVEYDENHOITAJA KIRSI RÜHLMANN puh. 044 4598 755

10
Kuntatiedote 1 /2019

SULUT KANNONKOSKEN, KIVIJÄRVEN JA KYYJÄRVEN VASTAANOTOILLA
Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot sekä
laboratorionäytteidenotto ovat kiinni 22. - 28.4.2019 sekä 1.5.2019
Keski-Suomessa otetaan käyttöön 1.3.2019 valtakunnallinen Päivystysapu
116 117 -numero. Samalla vanha keskussairaalan päivystyksen puhelinneuvonnan numero
0100 84 884 poistuu käytöstä.

Saarikan omat päivystysajat ja päivystysnumerot pysyvät ennallaan.

VETKUN KEVÄTPÄIVÄNTASAUSAJO 23. - 24.3.2019
Vuoden 2019 Kevätpäiväntasausajo kokoaa vanhojen kuormurien harrastajat kautta maan
Keski-Suomen maakunnan pohjoisosaan.
Reitti:

Kivijärvi-Kannonkoski-Karstula-Saarijärvi
Ajoreitti lähtee Kivijärven koulukeskuksen piha-alueelta lauantaina 23.3.2019 klo 10:00

Tervetuloa tutustumaan vanhoihin kuorma-autoihin koulukeskuksen piha-alueelle
lauantaina klo 8-10 välisenä aikana, vapaapääsy.
Lisätietoja antaa Eero Pasanen, 0400 542 235

TENHOLAN KOULUSTA YHTEINEN KIVIJÄRVI-TALO
Kivijärvi-talon toiminnasta kiinnostuneet yhdistykset ja muut toimintaryhmät kokoontuivat ke 6.3.2019 koululle ideoimaan, miten entisen Tenholan koulun tiloista saadaan
elinvoimaiset yhdistystilat. Paikalla oli lähes 30 henkilöä 16 eri yhdistyksestä/ryhmästä. Paikalla olleet (ja myös muut kiinnostuneet) tutustuvat
Tenholan koulun – eli tulevan Kivijärvi-talon - tiloihin TO 21.3. klo 18.
Tervetuloa!
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Kutsu kuntasi tilaisuuteen 28.3.: Elinvoimapajat innostavat kuntia ja
järjestöjä luomaan hyvää yhdessä.
”Sain valtavan vahvistuksen, että yhdessä tekemällä saamme paljon hyvää aikaan.” Näin
kuvaili eräs osallistuja innostuneita tunnelmiaan elinvoimapaja-tapahtuman jälkeen viime
keväänä. Nyt Keski-Suomen kuntien ja yhdistysten elinvoimapajat vauhdittavat jälleen
hyvän kierrettä!
Toivotamme Sinut yhdistys-, seura- ja järjestötoimija lämpimästi tervetulleeksi
oman kuntasi Hyvän kierteellä hyvinvoinnin voittajaksi! -elinvoimapajaan!
Pajat kokoavat järjestöjä sekä kuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä yhteistyön
kehittämisen äärelle seitsemällä alueella Keski-Suomessa. Kannonkosken, Karstulan,
Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven yhteinen tilaisuus on torstaina 28.3.2019
Wanhoissa Wehkeissä Karstulassa. Lisätietoa ja ilmoittautumisen löydät
Yhdistystorilta: www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat.
Viime kevään tilaisuuksissa syntyi lähes 30 yhteistyön kehittämisideaa, joita onkin jo
hienosti viety useassa kunnassa eteenpäin. Tänä keväänä yhteistyötä lähestytään
erityisesti siitä näkökulmasta, miten voimme edistää asukkaiden arjen hyvinvointia
vahvemmalla yhteistyöllä.
Elinvoimapajat ovat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) hallinnoiman KeskiSuomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen ja KYT-järjestöpalveluiden järjestämä kiertue,
jonka toteutuksessa kumppaneina ovat kaikki Keski-Suomen kunnat sekä Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri.
#elinvoimapajat2019 #hyvänkierre
Tiesitkö, että Kivijärvellä on kaikkiaan 48 rekisteröitynyttä yhdistystä? Kunta ylläpitää
yhdistysrekisteriä. Kun yhdistys järjestää kaikille avoimen kulttuuritapahtuman, se voi
hakea kulttuuritoimelta 100 euron avustusta per vuosi. Lisätietoja kirjastosta.
Kirjoittaja: Anu Hätinen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat
järjestöt -hanke

Kivijärven kunnanvaltuuston KOKOUS pidetään maanantaina 08.04.2018 klo 19.00
alkaen Kivijärven kunnan valtuustosalissa. Kokouksen asialista on nähtävillä
kunnanviraston ilmoitustaululla ja esityslista kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla
15.04.2019. Pöytäkirja on luettavissa myös kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.
Kivijärvellä 12.03.2019
Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

