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Niin, miten maa makaa, kun talouden suhdanne on hiljen-
tynyt? Kasvu ei siis ole kokonaan loppunut, ainoastaan 
hiljentynyt. Kansainvälinen talous on epävarmuuden ti-
lassa, eikä vähiten presidentti Trumpin tekemisistä ja te-
kemättä jättämisistä johtuen, mutta uudenlainen taloudel-
linen tilanne on joka tapauksessa nyt käsillä. 

Euroaikana ovat korot perinteisesti toimineet suh-
danteiden tasaajana. Hiljaisena aikana matalat korot ja 
kovan kasvun hillintään korkeammat korot. Nyt ma-
tala korkotaso on kestänyt taloussuhdanteen yli, mut-
ta rahamarkkinat eivät ole kokeneet ”riittävää” talous-
kasvua, vaan korkoelvytyksellä on menty koko sykli.                                                      
Nyt kun talouden kasvu hiipuu, niin millä keinoilla talo-
utta tuetaan, kun korkopoliittista asetta ei enää ole. Ne-
gatiiviset korot on jo käytössä, joten mitä seuraavaksi? 

Halparaha ei kuitenkaan saisi oikeuttaa huonojen in-
vestointien rahoittamiseen, vaikka siitä jonkinlainen het-
kellinen hyöty saataisiinkin, sillä pitkällä aikavälillä siitä 
aiheutuvat ongelmat olisivat kuitenkin liian suuret. Niin, 

ja saatiinko valtion velkaa lyhennettyä kasvusuhdantees-
sa? No ei. Koska velkaa siis  voidaan maksaa?

Biotalous on yksi tulevaisuuden aloista. Miten Sievi 
voisi olla osa tätä uutta ekosysteemiä? Muutamia tut-
kimisen arvoisia mahdollisuuksia olemme tunnistaneet: 
biohiili- ja biokaasu-tuotanto. 

Biohiiltä voidaan käyttää maataloudessa maanparan-
nusaineena. Samoin biohiiltä voidaan käyttää myös ra-
vinteiden kierrättämiseen ja vesien puhdistamiseen. Jos 
tuotanto suunnitellaan siten, että lopputuotteesta saadaan 
aktiivihiiltä, voidaan sitä käyttää mm. akku- ja paristo-
teollisuudessa eristeenä. 

Biohiilen valmistamiseen käytettävää teknologiaa voi-
daan hyödyntää myös, esimerkiksi autonrenkaiden kier-
rätyksessä. Prosessissa syntyy käytettäväksi biokaasua ja 
tislaamalla kumiteollisuuden käyttöön kierrätysraaka-ai-
netta.  Lisäksi syntyy kierrätysmetallia, biohiiltä ja mah-
dollisesti kobolttia, jos sen talteenottoon löytyy talou-
dellisesti kestävä ratkaisu. Tämä voisi olla tarkemman 

tutkimisen arvoinen asia.
Sievissä on myös yrityksiä, joilla sukupolvenvaihdos 

on lähitulevaisuuden asia. Uuden yrittäjäsukupolven olisi 
nyt hyvä astua esiin ja ottaa ohjat näissä yrityksissä. Sie-
vin Teollisuuspuisto voi toimia yrittäjän tukena kummas-
sakin tilanteessa, kun olet luopumassa tai hankkimassa. 
Ole rohkeasti yhteydessä. Mekään emme tiedä, emmekä 
osaa kaikkea, mutta yhdessä löydämme tarvittavan avun 
eri tilanteisiin. Ole rohkeasti meihin yhteydessä.

Mikroyritysten ydinryhmätoimintaa herätellään myös 
Sieviin. Jos olet kiinnostunut vertaisryhmätoiminnasta ja 
yrityksesi kehittämisestä niin tule tutustumaan toiminta-
tapaan 29.10. klo 18-20 kunnantalolle. Tarjolla on kah-
via ja pullaa, sekä erinomaista seuraa. Ilmoitathan osal-
listumisestasi meille, niin osaamme varautua tarjoiluun.

Mikroyritysten ydintoimintaryhmä alkaa

Ilmainen liikuntavuoro
työttömille monitoimihallilla
joka toinen tiistai klo 13-15

(1.10., 15.10., 29.10.,
12.11., 26.11. ja 10.12.)

Lauantai 12.10.
Teatteri-/jääkiekko-

ottelumatka Ouluun. Lähtö
Sievistä klo 16. Hankkeen

maksamia paikkoja
rajatusti.

Tiistai 22.10.
Ilmainen

keilailu-/uintireissu Nivalan
Uikkoon. Lähtö Sievistä

klo 13.30. Paikkoja
rajatusti.

Maanantai 4.11.
Opastettua ruoanlaittoa
Sievin Marttojen kanssa

Miitillä klo 12-16.
Tapahtuma on ilmainen.

Paikkoja rajatusti.

Tiistai 19.11.
Jouluaskartelua ohjaajan
opastuksella kunnantalon
alakerrassa, Taitotuvalla
klo 13-16. Tapahtuma on

ilmainen

Maanantai 2.12.
Joulubingo Sievinkylän

nuorisoseuralla klo 18-21.
Osallistumismaksu

maksetaan hankkeen
puolesta.

Tiistai 17.12.
Pikkujoulu 

 Kiurunkankaalla klo 16
alkaen. Ilmainen

jouluruokailu. Ruokailun
jälkeen illanviettoa

yhdessä. Luolasauna ja
palju myös käytettävissä.

Lisätietoja sievin kunnan tapahtumakalenterista
www.sievi.fi/tapahtumat/ ja työllisyypalveluiden facebook-

sivuilta http://bit.ly/2EP8RQd

Ilmoittautumiset joko Kimmo Sarjalle 044 4883 487 /
kimmo.sarja@sievi.fi, Jani Haavistolle 044 4883 320 /

jani.haavisto@sievi.fi tai Karoliina Satomaalle 044 4883
322 / karoliina.satomaa@sievi.fi

Lauantai 23.11.
Matka Seinäjoen uuteen
Ideaparkiin. Hankkeen

maksamia paikkoja
rajatusti.

VAPAA-AIKATOIMI
JALKAUTUU KYLILLE

KERTOMAAN TOIMINNASTAAN

Road trip saapuu
Kiiskilän koulun saliin

ma 14.10. klo 15-19

Road trip saapuu Lylyn talolle
ke 16.10. klo 15-19

Kirjastoauto paikalla klo 15-19,

ota kirjastokortti mukaan

ja tuu lainaamaan.

Kirjastoauto paikalla  klo 16-19,

ota kirjastokortti mukaan

ja tuu lainaamaan.

Kirjasto - kulttuuri - liikunta - nuoriso - työllisyys

*arvontaa  *tarjoilua *kisailua
 
*Sievi-tuotteita myynnissä,
varaathan käteistä mukaan

*arvontaa *tarjoilua *kisailua
 
*Sievi-tuotteita myynnissä,
varaathan käteistä mukaan

Teollisuuspuiston kuulumisia

Ari Mickos 
ari.mickos@sievi.fi 
044 4883 203 

Jarmo Pudas 
jarmo.pudas@sievi.fi
044 4883 211

kuntat iedote

3 
2019

ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa
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on täällä taas
19.-20.10.2019

Tapahtuma on avoinna molempina 
päivinä klo 10-18 seuraavasti: 

 
klo 10-14 2lk:lle ja sitä nuoremmille
klo 14-18 kaikki ovat tervetulleita

Tapahtumassa mukana sieviläisiä yhdis-
tyksiä, jotka pitävät touhupisteitään.

Tänä vuonna uutena taaperoille
oma touhualueensa. 

 
Tapahtumassa maksuvälineenä käteinen.

2€ 
/LAPSI/2H

LAPSET VAIN
AIKUISEN

VALVONNASSA,
AIKUISILLE 
ILMAINEN

SISÄÄNPÄÄSY.

Kioskista suolaista ja makeaa
purtavaa pikkurahalla.

”Jokaisella lapsella tulee olla päivittäi-
nen mahdollisuus liikkumiseen ja liikun-
nan iloon.”

Sievin varhaiskasvatus on 
mukana Varhaiskasva-
tuksen Ilo kasvaa liik-
kuen -ohjelmassa, joka 
on laaja asiantuntija-
verkoston ja satojen 
pilottipäiväkotien 
yhteistyöllä kehitet-
ty valtakunnallinen 
liikkumis- ja hyvin-
vointiohjelma. Oh-
jelman tavoitteena on 
mahdollistaa jokaiselle 
lapselle liikkumisen ilo 
sekä riittävä päivittäinen 
fyysinen aktiivisuus.

Valtakunnallinen ohjelma tarjoaa 
varhaiskasvattajille välineitä lasten liikku-
misen lisäämiseen sekä oman työn kehittä-
miseen varhaiskasvatussuunnitelman sekä 
varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suo-

situsten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konk-
reettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivi-

sen oppimisympäristön sekä 
toimintakulttuurin luomi-

seen.
Ilo kasvaa liik-
kuen -ohjelma 
on osa Liikkuva 
koulu -ohjelma-
kokonaisuutta. 
Ohjelman stra-
tegisesta johta-
misesta vastaa-
vat opetus- ja 
kulttuuriminis-

teriö ja Opetus-
hallitus. Ohjelmaa 

toteutetaan oman 
yksikön lähtökohdis-

ta, pienten askelten ide-
ologialla sekä jatkuvan kehit-

tämisen mallia hyödyntäen. 
Käy tutustumassa Ilo kasvaa liikkuen –

ohjelmaan osoitteessa: https://www.ilokas-
vaaliikkuen.fi/ilokasvaaliikkuen 

Sievin varhaiskasvatuspalveluiden järjestä-
mä VAKA kerho 3-5 vuotiaille lapsille ko-
koontuu torstaisin ja perjantaisin klo 9-12 
osoitteessa Jussintie 41 A 1 (myöhemmin 
päiväkoti Linnunlaulussa). Kerhoryhmän 
koko on 16 lasta ja kerhon asiakasmaksu 
on 20e/lapsi/kk ja lapsen mahdollinen oi-
keus kotihoidon tukeen säilyy.

Varhaiskasvatuskerhossa lapsella on mah-
dollisuus tutustua toisiin lapsiin, saada kave-
reita ja opetella toimimaan ryhmässä. Ker-

hotoimintaan sisältyy leikkiä, ulkoilua sekä 
ohjattua toimintaa. Evästauolle lapsi voi ot-
taa kotoa omat eväät mukaan. Kerhon ve-
täjinä toimivat lastentarhanopettaja ja las-
tenhoitaja. 

Kerhohakemuksen löydät Sievin kunnan 
nettisivuilta ja päivähoitotoimistolta. Ha-
kemuksen voit palauttaa kunnantalon neu-
vontaan. 

Lisätietoja: Kirsi Salonen puh. 044-4883 
350 ja Kristiina Korpi puh. 044-4883 351

Tatu ja Patu, syömään!- esitys saapuu Sievin Vääräjokisaliin 
su 6.10.2019 klo 16.00. Esityksen kesto n. 50 min. Liput 5/hlö.

Näytelmä on kiertuenäytelmä, 
jonka toteutuksesta vastaa:

Lipunmyynti alkaa kunnantalon neuvonnassa ma 9.9.2019 klo 9.00. Lisäksi lippuja myydään
Vääräjokisalin ovella tuntia ennen esitystä.

Kunnantalolla maksuvälineenä käyvät käteinen ja kortti. Vääräjokisalin ovella 
otamme vastaan vain käteistä. Suosittelemme hankkimaan liput etukäteen.

Erja Sandberg piti koulutuspäivän Sievin 
varhaiskasvatuksen, koulujen ja vapaa-ai-
katoimen henkilöstölle teemalla Huomaa 
hyvä arjessa.

Erja kertoo aiheesta: ”Me kaikki haluam-
me positiivista palautetta ja onnistumisen 
kokemuksia. Me kaikki haluamme tietää 
hyvät puolemme. Meidän jokaisen on mer-
kityksellistä tietää omat vahvuusalueemme. 
Me haluamme käyttää vahvimpia puoliam-
me osana osaamistamme.

Vahvuuksia on erilaisia. On tiedollisia ja 
taidollisia vahvuuksia. On myös persoo-
naan liittyviä luonteenvahvuuksia. Näi-
tä kaikki tarvitaan niin lapsuudessa, nuo-
ruudessa kuin aikuisuudessakin. Jokainen 
meistä tekee esimerkiksi persoonallamme 
töitä. Meidän tulee siis tuntea itsemme, jotta 
voimme hyödyntää potentiaalimme.

Positiivinen kasvatus ja pedagogiik-
ka painottavat yksilön vahvuuksia ja hy-
vien puolten näkemistä lapsessa, nuoressa 
tai aikuisessa. Sen tavoitteena on ihmisen 
onnellisuuteen ja kukoistukseen vievää ja 
kannattelevaa hyvinvointia – riskien kar-
toittamisen ja ongelmakeskeisyyden sijaan.

Vahvuusperustainen pedagogiikka poh-
jaa positiiviseen psykologiaan, joka taa-
sen kuuluu persoonallisuuspsykologian 
osa-alueeseen. Positiivisessa pedagogii-
kassa tarkastellaan siis ihmisen persoonaa 

ja kehitetään ja tullaan tietoisemmaksi it-
semme eri puolista. Teoreettisena lähtökoh-
tana tieteenalalla on keskittää näkökulma 
siihen mikä toimii. ”

Sievissä järjestetään tänä vuonna jo toi-
sen kerran ”Huomaa Hyvä” teemaviikko 
marraskuussa viikolla 45. Viime vuoden 
teemaviikko näkyi varhaiskasvatuksen ja 
peruskoulun arjessa, järjestöjen tuottamissa 
toiminnoissa sekä kunnan eri työpisteillä. 
Tänä vuonna haluamme kutsua teemaviik-
koon mukaan niin pienemmät kuin isom-
mat työyhteisöt läpi Sievin kunnan. Positii-
visen psykologian menetelmien tuominen 
osaksi työyhteisöä vahvistaa yhteenkuulu-
vuutta ja edistää työssä jaksamista. Hyvän 
huomaamista tehdään työpaikoilla jo luon-
nostaan. Tällä teemaviikolla näitä tehtyjä 
asioita tehdään näkyväksi ja tuodaan lisäksi 
uusia keinoja hyvän huomaamiseen.

Huomaa hyvä –teemaviikkoa koordinoi 
Sievin kunnan vapaa-aikatoiminnan ohjaaja 
Marika Ahonniska. Teemaviikon toteutta-
minen ei vaadi suuria järjestelyitä. Valmiita 
materiaaleja on olemassa ja vapaa-aikatoi-
minnan ohjaajalta löytyy tarvittaessa val-
miita työyhteisölle soveltuvia materiaaleja. 
Toivomme niiden yritysten, jotka kiinnos-
tuvat teemaviikon järjestämisestä ilmoit-
tautuvan Marikalle (marika.ahonniska@
sievi.fi tai 044 488 3491). 

Varhaiskasvatus mukana 
valtakunnallisessa 
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa

Positiivinen pedagogiikka painottaa 
vahvuuksia

Varhaiskasvatuskerho 3-5 -vuotiaille 
lapsille

kuntat iedote
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Valtakunnallista vanhustenviikkoa viete-
tään tänä vuonna 6.10.-13.10.2019 tee-
malla Varaudu vanhuuteen.  Teemaa 
juhlistetaan koko vuoden ja sen 
tarkoituksena on kannustaa or-
ganisaatioita, järjestöjä ja yh-
teisöjä järjestämään toimin-
taa ikääntyneille ihmisille 
erityisesti Vanhusten-
viikolla. 

Vanhustenviikon 
ohjelma Sievissä: 

Su 6.10. 
Mummut ja pa-
pat! Nyt on ti-
laisuus lähteä 
viettämään laa-
tuaikaa lapsen-
lapsen kans-
sa Linnateatterin 
esittämään Tatu 
ja Patu, syömään! 
teatteriesitykseen 
Vääräjokisaliin klo 
16. Lippu 5 €/hlö.

Ma 7.10. 
Hyvinvointipäivä kunnanta-
lon valtuustosalissa klo 12.30–
15. Tule kuuntelemaan vapaa-ai-
katoiminnanohjaaja Jenni Tuomen 
ikäihmisten ravintoluentoa. Luen-

non jälkeen Sievin Sydänkerho kertoo 
Tunne pulssisi -kampanjasta ja opetel-
laan pulssin tunnustelun abc.

Ti 8.10. 
Varaudu vanhuuteen ja tule 

kuuntelemaan ajankohtais-
ta tietoa edunvalvonnasta 

kunnantalon valtuusto-
saliin klo 13-14. Luen-
non pitää Jukka Ko-
timäki Ylivieskan 
oikeusaputoimis-
tosta.

Ke 9.10. 
Kallion alueen 
yhteinen Vanhus-
tenviikon pääjuh-
la Vääräjokisalis-
sa klo 13-16.

To 10.10. 
Ongelmia tietoko-

neen tai älylaitteen 
kanssa? Nyt on tarjol-

la apua ja opastusta tie-
tokoneen, älypuhelimi-

en ja tablettien käyttöön. 
Hankevastaava Sami Vuol-

teenaho tarjoaa digineuvontaa 
sähköisten palvelujen ja laitteiden 

käyttöön kirjastolla klo 10-13. Ota 
halutessasi mukaan oma kännykkä, 

tabletti tai tietokone. Muista, ettei tyhmiä 
kysymyksiä ole!

Pe 11.10.
Tule liikkumaan yhdessä!  Penkkilenkki ja 
puistojumppaa vapaa-aikatoiminnanohjaa-
ja Jenni Tuomen vetämänä. Kokoontumi-
nen liikuntapuisto Puuhaparkille. Penkki-
lenkki alkaa klo 13 ja puistojumppa klo 14.

La 12.10. 
Kirjanäyttely kirjastolla klo 11-14. 

Su 13.10. 
Vanhustenviikon päätösmessu Sievin kirkos-
sa klo 10, jonka jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntatalolla.

Tänä vuonna Kallion alueen yhteistä Van-
hustenviikon pääjuhlaa vietetään Sievissä 
Vääräjokisalissa keskiviikkona 9.10.2019 
klo 13.00. 

Juhlassa mm. juhlapuhe arjen turvaami-
sesta, vuoden 2019 Teräsmuorin ja Teräsvaa-
rin julkistaminen sekä lauluesityksiä. Juhlan 
jälkeen klo 14.00 on juhlakahvitus, jonka ai-
kana on mahdollista tutustua toiminnallisiin 
työpajoihin klo 16.00 asti. 

Vanhustenviikon pääjuhlan järjestäjinä toi-
mivat Sievin kunta ja Sievin vanhus- ja vam-
maistoimikunta.  Juhlaan kyytiä tai muuten 
lisätietoja tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä 
Anne Huhtalaan, p. 044 4883 207, anne.huh-
tala@sievi.fi. 

Kallion alueen yhteinen vanhustenviikon pääjuhla  
ja valtakunnallinen vanhustenviikko 6.-13.10.2019

Ilmoittaudu matkalle mukaan vapaa-aikatoiminnan ohjaajille: 
Jenni 044 4883 495, jenni.tuomi@sievi.fi

Marika 044 4883 491, marika.ahonniska@sievi.fi
 

Reissuun lähdetään klo 16.00 S-marketin parkkipaikalta, ottelu alkaa
klo 18.30. Paluumatkalle lähdemme välittömästi ottelun päätyttyä.

Samalla kyydillä matkataan myös teatteriesitykseen, mihin
ilmoittautuminen on jo päättynyt.

 

TERVETULOA!

JÄÄKIEKKO-OTTELUUN
KÄRPÄT-TAPPARA

 
Jääkiekko-ottelun hinta:

28€, puupenkkikatsomo tai
40€, areenaistuin.

Hinta sisältää kyydin ja
lipun valittuun katsomoon.

 
Ilmoittaudu jääkiekko-otteluun

to 3.10. mennessä! 
 

SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMI JÄRJESTÄÄ
MATKAN OULUUN LA 12.10.2019 

Ota ohjelma talteen!

kuntat iedote

Vanhustenviikon juhla on katsottavissa suorana netistä https://www.paikal-
listv.fi/vanhustenviikonpaajuhla2019/. Juhla on vielä katsottavissa tallentee-
na muutama tunti tilaisuuden päättymisen jälkeen. Linkki löytyy myös Sievin 
kunnan kotisivuilta www.sievi.fi kohdasta ajankohtaista.
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Se on kysymys, johon usein törmää. Yksi keino löytää vaihtoehtoja arkeen on Sievin 
kunnan kotisivuilta löytyvä tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenteriin kootaan kaikki 
ilmoitetut tapahtumat, mitkä järjestetään Sievissä tai reissut jotka alkavat Sievistä, 
ovat suunnattu sieviläisille. 

TAPAHTUMAKALENTERIIN SAA KUKA TAHANSA ILMOITTAA TAPAHTUMANSA!
Tapahtumakalenteriin on mahdollista lisätä Sievissä järjestettäviä tapahtumia, olivat-
pa ne toistuvia tai kertaluontoisia. 
Tapahtumakalenterin käyttäminen 
on ilmaista. Tapahtumakalente-
riin syötetyistä tiedoista Sievi-
läinen-lehti koostaa joka viikko 
menovinkki-osion lehteen (ilmes-
tymispäivästä seuraavan viikon 
tiistaihin). Lehdessä tapahtumat 
julkaistaan vain otsikkotasolla ja 
tarkemmat tiedot löytyvät aina 
internet-sivujen tapahtumakalen-
terista.

Tapahtumien syöttäminen tapah-
tumakalenteriin onnistuu sivulta 
löytyvän linkin kautta. Mikäli tarvit-
set apua tapahtuman syöttämisen 
kanssa, ole yhteydessä tapahtu-
makalenterista vastaaviin kunnan 
työntekijöihin osoitteen  
tapahtumat@sievi.fi kautta.

MITÄS TÄLLÄ VIIKOLLA TEKISIN? Kirjaston syystiedote

Skannaa koodi ja siirry suoraan 
tapahtumakalenteriin!

Kesälukukampanja
 

Sievin kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjesti jälleen koululaisille kesälu-
kukampanjan. Tänä kesänä ylitettiin edellinen kesä kirkkaasti. 

Lukupasseja palautui kaikkiaan 139 kpl ja yhteensä 63 lasta 
osallistui lukukampanjaan. Kirjasto on 

arponut kivojen palkintojen voittajat 
(yht. 13 kpl) ja heille on ilmoitet-
tu henkilökohtaisesti. Lisäksi kir-
jasto- ja kulttuuripalvelut palkit-
see erikseen neljä eniten passeja 
palauttanutta: 1. Adelia Silverin, 2. 

Lasse Tervamäen, 3. sijalla Matias 
Leppäsen ja 4. sijalla Meea Kesäsen. 

Lämpimät onnittelut voittajil-
le ja kiitos kaikille osallis-
tuneille!

Lasten 
sarjiskurssi

 
Kirjaston tiloissa alkoi uutena Tii-
na Konttilan pitämä lasten sarjiskurs-

si syyskuun lopussa, keskiviikkoisin klo 
17.30 - 19.30 Kurssilla on vielä muutama paikka vapaana. Ilmoit-
tautumiset Ylivieskan seudun kansalaisopistoon www.opistopal-
velut.fi/ylivieska/ tai puh. 044 4294 899.

Lukemisen loputon tärkeys 
- kirjasto kehittää lasten palveluja

Kirjastossa käynnistyi syyskuussa Kruununjalokivi kiiltämään -hanke, 
jossa korostetaan pienille lapsille lukemisen merkitystä. Lukukipinä sy-
tytetään yhdessä ja siksi luvassa on erilaisia tapahtumia, joissa lukemi-
sen äärelle päästään koko perheen voimin. Lisäksi kirjaston lasten ja 
nuorten tiloihin suunnitellaan uudistusta. Jos Sinulla on hyviä ideoita 
tai toiveita lasten- ja nuortenosaston viihtyvyyden parantamiseksi, ole 
yhteydessä! Hanketyöntekijä Essin tavoittaa numerosta 044 4883 493 
tai sähköpostilla essi.mayra@sievi.fi. 

Digiklinikka
Digiklinikka kirjastolla to 10.10 
klo 10 - 13 tukee sähköisten pal-
veluiden ja laitteiden käytössä. 
Jos kaipaat apua erilaisten säh-
köisten palveluiden käytössä, 
tule piipahtamaan kysymykse-
si kanssa. Ota halutessasi mukaan 
oma kännykkä, tabletti tai tietokone. 
Neuvontaa antaa Sami Vuolteenaho Ai-
kuisten digitaidot -hankkeesta.

Satutuokiot
 

Kirjaston syyskauden satutuokiot pidetään pe 18.10. klo 9.30, pe 15.11. 
klo 9.30 ja pe 13.12. klo 9.30. Tervetuloa satujen maailmaan!

Syysloma- eli lukulomaviikon 
tapahtumia 
Lukukoira Martta vierailee kirjastolla ti 22.10. klo 17-18. Va-
raa lukuaika (n. 10 min) kirjaston tiskiltä tai puh. 044 4883 238.  
 
Kirjastolla pidetään pelipäiviä ma 21.10. klo 12 – 15, ti 22.10. klo 12 
– 15 ja ke 23.10. klo 12 – 15. Voit käyttää virtuaalikypärää tai tulla pe-
laamaan joko lautapelejä tai mobiilipelejä tabletilla. Varmista 30 tai 60 
min peliaika vr-kypärälle varaamalla aika kirjastolta etukäteen, tiskiltä 
tai puh. 044 4883 238. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat pelaamiseen huolta-
jan luvan, lupalapun saa kirjastolta. 

Myös marraskuussa, peliviikolla, voit tulla pelaamaan. Peli-iltapäi-
vät ovat ma 4.11. klo 15 - 18 ja ti 5.11. klo 15 - 18.

  Tervetuloa kirjastoon!

kuntat iedote


