KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2017
Julkinen tiedote jokaiseen talouteen
KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET ovat julkisia ja kaikilla on mahdollisuus
saapua kuuntelemaan kokousta. Seuraava valtuuston kokous on keskiviikkona
18.10. klo 18 alkaen. Tervetuloa seuraamaan kokousta kunnanvirastolle valtuustosaliin!
YÖ-YHTYEEN KONSERTTI la 2.12. Pomarkun monitoimihallilla. Showtime klo
20.00 / ovet avautuvat klo 19.30. Liput ovat nyt myynnissä kunnanviraston neuvonnassa, (suosimme pankkikorttimaksua kaikissa maksuissa). Lippujen hinta on 25 €.
Lippuja saa myös Tiketti.fi/Lippu.fi kautta. Ohjelmassa: klo 20 MeluValli, klo 21
Rautalankayhtye The Spectre, klo 22–23.30 Olli Lindholm ja Yö. Järjestäjinä Suomi
100 vuotta ja Pomarkku 150 vuotta – juhlatoimikunta.

Tuletko toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Pidätkö lapsista ja voisit ajatella työtä
heidän parissaan? Sopisiko työ omassa kodissa perheellesi ja elämäntilanteeseesi? POMARKUN KUNTA HAKEE PERHEPÄIVÄHOITAJIA. www. kuntarekry.fi
Matalan kynnyksen YRITTÄJÄNEUVONTAA soita Pomarkun kuntavastaavalle,
Prizztech Oy yrityskehittäjä Heikki Perkolle 044-7105361 tai kunnanjohtaja Eero
Mattssonille 040-5824242.
Uusia henkilöitä on aloittanut lokakuussa kuntalaisten palveluksessa: ruokapalvelupäällikkö Päivi Mäki-Leppilampi puh 044 05106171 ja toimistosihteeri (oppisopimuskoulutus) Heidi Särkipaju puh 044 7501186. Molempien spostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pomarkku.fi.
POMARKKU 150v – ELINVOIMAA LIIKUNNASTA –hankkeen avulla järjestetään
kuntalaisille monipuolista liikuntaa ja toimintaa, tule mukaan mm. Äijäsählyyn, kuntolentikseen ja matalan kynnyksen sisäliikuntaryhmiin (lisätietoa Reijolta). Yhteistyössä Satakunnan sydänpiirin ja Noormarkun - Pomarkun sydänyhdistyksen kanssa järjestetään Verenpaine teemailta ma 16.10. klo 17 – 19.30 Pomarkun paloasemalla (Palokuja 1). Luennoimassa mm. yleislääketieteen erikoislääkäri Tarja
Köymäri-Seilonen. Tervetuloa!
Osuuspankki tiedottaa: OP:n kohtaamispaikka Pomarkussa (Vanhatie 17) on
avoinna ajanvarauksella pe 13.10. alkaen, ja jatkossa aina parittomien viikkojen
perjantaisin. Maksupalvelukuoria saa myös kunnanviraston neuvonnasta.
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PoSan kehyskuntien peruspalvelukeskuksien lääkäreiden ja hoitajien ajanvaraukset ovat siirtyneet yhteiseen keskitettyyn takaisinsoitto/ ajanvarausjärjestelmään 28.9.2017 alkaen. Kehyskuntien uusi ajanvarausnumero on 040 6524340.
Pomarkun hammaslääkärin ajanvarausnumero on 040 6524308,
Kankaanpään hammashoitolan ajanvaraus numerosta 02 5773550
Sosiaaliohjaajan tavoittaa numerosta 040 6524312
INFLUENSSAROKOTUKSET Pomarkun peruspalvelukeskuksessa:
Ilman ajanvarausta ke 8.11. klo 12 - 15.30 ja ke 22.11. klo 12 - 15.30.
Muuna aikana ajanvaraus etukäteen puh 040 6524340.
Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden rokotukset hoidetaan neuvolassa ja koululla,
raskaana olevat äitiysneuvolassa. Ajanvaraus omalta terveydenhoitajalta.
Ystävällisin terveisin, Pomarkun peruspalvelukeskuksen henkilökunta

LISÄÄ MENOVINKKEJÄ
Syksyn satoa näyttely 1.-23.10. kirjastossa. Näyttelyssä on esillä Tiilituvan ja Etelärinteen palvelukotien asukkaiden sekä palvelukodilla työ- ja viriketoiminnassa kotoa
käyvien töitä syksyn varrelta.
Satutunnit kirjastossa 5.10., 19.10. ja 2.11. klo 9.30 - 10.15.
DIGIPAJA Pomarkun kirjastossa maanantaisin 30.10.–27.11. klo 13–16/ Minna
Salmi. Ajat varataan kirjastolta 1-2 tuntia kerrallaan puh. 044 750 1170. Digipajassa
voi muuntaa vanhoja aineistoja (videot, C-kasetit, valokuvat) nykylaitteiden ymmärtämään muotoon. Järj. Petäjä-opisto ja Pomarkun kirjasto
Omaisten ja omaishoitajien avoin kahvila ti 31.10. klo 13-15 seurakuntakodilla /SPR
Pomarkun kirjaston lukupiiri kunnanvirastolla 1.11. klo 17-18.
Yökylässä kotikirkossa 7-14 – vuotiaille 14.10. klo 13. - 15.10. klo 12. Ilmoittautuminen Irenelle 10.10.mennessä puh 0503249873/ Pomarkun srk
Kaikenikäisten yhteinen iltapäivä 25.10. srk-kodilla klo 14-18. /Pomarkun srk.
Kunnan nettisivujen uudistamisen myötä uudistui myös Kuntatiedote. Löydät nyt
lisää
tietoa
Menovinkeistä
kunnan
nettisivujen
tapahtumakalenterista
www.pomarkku.fi sekä kunnan facebook –sivuilta.
Käythän tykkäämässä!
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