KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2018
Julkinen tiedote jokaiseen talouteen
150 vuotta pomarkkulaista kunnallishallintoa - POMARKUN KUNNANVALTUUSTON
JUHLAKOKOUS sunnuntaina 4.2.2018 klo 15 kunnanvirastolla. Tervetuloa seuraamaan
valtuuston juhlakokousta, asialistan löydät kunnan nettisivuilta. Juhlapuhujana maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, lisäksi musiikkiesitys Emilia Lahti ja Jaakko Aromaa, sekä Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien luovutus kunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille.
ILMOITTAUTUMINEN ODOTETTUUN POMARKUN PÄIVÄÄN ON ALKANUT. Jo seitsemännet Pomarkun Päivä messut järjestetään lauantaina 26.5. Monitoimihallilla. Messuilla esitellään pomarkkulaista osaamista mahdollisimman monipuolisesti niin kuntalaisille,
kesäasukkaille sekä ulkopaikkakuntalaisille. Näyttelyosastojen lisäksi messuilla on monipuolista ohjelmaa. Messuille osanotto on ilmaista ja todella helppoa: järjestämme puolestanne näyttelytilan, osastot ja pöydät! Messut on oiva tapa tuoda yritysten palveluja ja yhdistysten toimintaa laajan yleisön tietoisuuteen. Pomarkun Yrittäjät ry järjestää tarvittaessa
pienille yrityksille yhteisosaston, joten kynnys osallistua messuille on tehty todella matalaksi! Lisätietoja saa kunnanjohtaja Eero Mattssonilta puh.040 582 4242, sähköposti: eero.mattsson@pomarkku.fi. Voit ilmoittautua hänelle tai kunnanviraston keskukseen, puh.
02 550 5666 tai sähköpostitse kirjaamo@pomarkku.fi. Varaa osasto 30.4. mennessä. Tervetuloa messuille! Järjestäjinä Pomarkun kunta ja Pomarkun Yrittäjät ry.
OPASTUSTA VERKKOPANKIN KÄYTÖSTÄ tabletilla tai älypuhelimella sekä tietoa mobiilimaksamisesta tiistaina 20.2. klo 13-15 Osuuspankin kerhohuoneessa. Alussa ryhmäopastus. Jos haluat henkilökohtaista neuvontaa, ota oma laite mukaan. Kahvitarjoilu. Järjestäjänä Pomarkun vanhusneuvosto.
Hyvät kuntalaiset, Pomarkun kunnanviraston ja kirjaston aukioloaikoihin tulee pieniä
muutoksia helmikuun alusta. Tervetuloa asioimaan! Uudet aukioloajat 1.2. alkaen ovat:
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KIRJASTO TIEDOTTAA: PressReader uusi lehtipalvelu käyttöön Pomarkun kirjastossa.
Kansainvälinen lehtipalvelu, joka sisältää yli 7 000 lehteä noin 120 maasta yli 60 kielellä.
Noin puolet sisällöstä on sanomalehtiä ja puolet aikakauslehtiä. Lehdet ovat luettavissa
ilmestymispäivänä ja siitä 60 päivän ajan. Palvelu toimii tällä hetkellä kirjaston tiloissa
asiakaspäätteillä sekä omilla laitteilla kirjaston langattomassa verkossa osoitteessa
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https://www.pressreader.com/ ja myöhemmin keväällä myös etänä. Satakirjastojen verkkokirjastossa www.satakirjastot.fi on nyt mahdollista maksaa maksuja verkossa. Siellä
voi myös kytkeä päälle oman lainahistorian tallennuksen, joka kerää talteen tiedot lainatuista teoksista.
KIINNOSTAISIKO VAPAAEHTOISTOIMINTA mielenkiintoisessa ryhmässä ja hankkeessa? Pomarkun kunta on käynnistämässä LUMON - 5000 TEKOA -hankkeen yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vertaisohjaajakoulutukseen mahtuisi vielä muutama
kiinnostunut mukaan. Toiminta pyörii päiväsaikaan ja edellyttää esim. kerran viikossa osallistumismahdollisuutta. Tervetuloa tekemään yhdessä hyvää! Lisätietoja vapaa-aikasihteeri
Reijo Peltomaalta puh 040 523 7758.
TERVETULOA UUDET OPPILAAT JA ESIKOULULAISET! Uusien oppilaiden ilmoittautuminen esiopetukseen ja kouluun on 8.2. mennessä. Ilmoittautumiset tehdään kotiin lähetettävällä lomakkeella, joka palautetaan Kirkonkylän kouluun tai päiväkodille. Koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuaika on 8.2.-8.2. Tarkemmat tiedot löydät kunnan nettisivuilta sekä Luoteisväylästä. / Sivistystoimi
Tammikuun alussa on aloittanut kuntalaisten palveluksessa uusi NUORTEN TYÖPAJAN
VALMENTAJA Anni Vahlqvist, puh 040 750 1193 , anni.vahlqvist@pomarkku.fi. Annin
löydät kunnanvirastolta. Pomarkkulaiset nuoret pääsevät osallistumaan myös juuri avautuneeseen Satakunnan Nuorten ohjaamon toimintaan. Avajaiset Pomarkussa pidetään maaliskuussa, lisätietoa maaliskuun kuntatiedotteessa!
ASUNTOJEN KORJAUSNEUVONTAA Vanhustyön keskusliiton alueellinen korjausneuvoja avustaa sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.
Tarvittaessa saat apua myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausavustuksissa on nyt jatkuva haku ja hakemukset lähetetään suoraan Asumisen rahoitus -ja
kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksen saamisen kriteerit ja tulorajat ovat samat kuin
vuonna 2017. Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut asiakas maksaa itse. Satakunnan korjausneuvoja on Tiina E. Toivonen, puh. 0400 852 727 tai 0400 533 573, tiina.toivonen@tetconsulting.fi

LIS ÄÄ MENOVINKKEJ Ä
Satutunnit kirjastossa 8.2., 22.2. ja 5.3. klo 9.30 - 10.15.
Kirjaston lukupiiri 7.2. ja 7.3. klo 17–18.
Pomarkun yhteiskoulun ja lukion kuvataiteen opetusryhmien näyttely ”Kaikki onnistuvat
kuviksessa!” Pomarkun kirjastossa 1.2.–26.2.
Omaisten ja omaishoitajien avoin kahvila Pomarkun srkkodilla tiistaina 20.2. klo 13 – 15
aiheena Edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Puhujana varatuomari Sanna Löytökorpi.
KAIKILLE AVOIN – TERVETULOA! Lisätiedot: Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminta
puh. 040 861 0748 tai Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry puh. 044 026 6300.
Lisätietoa Pomarkun tapahtumista tapahtumakalenterista www.pomarkku.fi
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