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Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto
Metsäpellontie 2, 68230 LOHTAJA puh. 06-828 9111

Lohtajan terveysasema tiedottaa
Lohtajan terveysasema on kesäsulussa 22.6.-26.7.20 välisen ajan.
Laboratorion näytteenotto palvelee Lohtajalla kesäsulun aikana
22.6.-26.7.20 maanantaisin (22.6.,29.6.,6.7.,13.7.,20.7.).
Ajanvaraus NordLab joko puhelimitse 020 198 019 tai www.norlab.fi
Hoitotarvikejakelu Kokkolassa palvelee puhelimitse ma-pe klo 9-11, puh. 044-730 7611
Hoitoa vaativissa asioissa ottakaa yhteyttä pääterveysasemalle, puh. 06-828 7310.

Lohtajan neuvola tiedottaa
Koronatilanteesta johtuvien toimintamuutosten vuoksi Lohtajan neuvolan toiminta on siirretty
Kälviän neuvolan tiloihin 31.8.20 saakka.
Kesäsulkujen vuoksi neuvolatoiminta on keskitetty Isonkylän neuvolaan 19.6.-17.7. välisen ajan.
Joukkoseulonnat otetaan Lohtajan terveysasemalla.
Neuvolan puhelinpalvelu on auki koko kesäajan ma-to klo 8-13, p. 06-826 4477.

Aurinkoista kesää!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lohtajan kk:n maaseutunaiset KEVÄTKOKOUS ke 10.6. klo 18.30 Lohtaja-talolla
Sääntömääräisten asioiden lisäksi K-P:n maaseutunaisten Niina Vihelä esittelee Bokashikotikompostoria. Osallistujen kesken arvomme yhden kompostorin.
Tule mukaan, sinä maaseudun nainen ja ota mukaan ystäväsikin! Täytekakkukaffit.
Tervetuloa!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MTK LOHTAJAN KEVÄTKOKOUS Lohtaja-talo to 11.6.2020 klo 19
Kahvitus klo 18.30
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat sekä
päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
Tervetuloa!

Johtokunta

Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat jälleen avoinna!
Ota huomioon seuraavat ohjeet:
• aineisto suositellaan palautettavaksi palautusluukkuun tai -automaattiin
• varausten nouto omatoimisesti varaushyllystä
• aineiston lainaus automaatilla mahdollisuuksien mukaan
• uusia myöhästymismaksuja ei myöhässä palautetusta aineistosta tule juhannukseen saakka
• maksut mielellään pankkikortilla
• tietokoneen käyttö, kopiointi ja tulostaminen on mahdollista
• vältä tarpeetonta oleskelua tiloissa
Aineistoa voit varata verkkokirjastosta anders.finna.fi; sähköpostitse tai puhelimitse.
Jos kaipaat aineiston kotiinkuljetusta, kysy lisää kirjastosta.
Noudata yleisiä hygienia- ja kokoontumisohjeita, muista turvaväli:
• Älä tule, jos sinulla on sairauden oireita.
• Vältä turhia lähikontakteja, huolehdi 1-2 m turvavälistä.
• Muista oikea yskimis- ja käsihygienia. Korona leviää erityisesti pisaratartuntana.
Seuraa tiedotusta, tarpeen tullen voimme joutua rajoittamaan palveluja tai aukioloaikoja!
 Kirjastossa on myytävänä runsaasti poistettuja aikuisten romaaneja 0,50 € / kpl tai 1 € /
kolme kirjaa.
 Tiedoksi: Suvi-illan vieno tuuli –runokonsertti 1.7. Lohtaja-talolla on peruttu.
 Kirjaston lukudiplomin suorittajille on jaettu pienet muistamiset, käytä kaakaolahjakorttisi
1.8. mennessä kirjastossa, niin osallistut palkinnon arvontaan. Kirjastosta voit myös noutaa
tämän kesän Lukubingon!

Nähdään turvallisesti kirjastossa!
Aukioloajat: ma klo 10-16, ti, ke, to klo 12-19 ja pe klo 10-16
Omatoimikirjasto: ma-pe klo 8-21, la-su klo 8-18
lohtajan.kirjasto@kokkola.fi p. 040-806 5229
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lohtajan nuorisotila on suljettu kesän ajan ja toiminta käynnistyy taas elokuussa.
Wauto-liikkuva nuorisotila jalkautuu myös Lohtajalle.
Seuraa meitä instagramissa: nuorten_ kokkola, tiedotamme myös Lohtaja-facebook ryhmässä
aikatauluista.

Aurinkoista ja lämmintä kesää!
toivottaa Kokkolan nuorisopalvelut

Lohtajan Vanhustentaloyhdistys ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
ti 16.6.20 klo 10 Marinkaisten Nuorisoseurantalolla, Vanha Rantatie 143.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lohtajan Klottumaakarit r.y. KEVÄTKOKOUS ti 23.6.2020 klo 18.00
Lohtajan kirjastossa, Metsäpellontie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Lohtajan Klottumaakarit r.y.
psta Anita Palola, sihteeri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suuret kiitokset sotaveteraani Paavo Palolaa 100-vuotispäivänä muistaneille sukulaisille ja ystäville!
Paavo piti kovasti Kurkikartanossa talonväen kanssa pidetystä 100-vuotisjuhlastaan. "Tämä oli
ikimuistettava juhula", hän kertoi onnellisena.
Onnittelumuistamisten varat kohdistuvat Kurkikartanon asukkaiden virkistystoimintaan.
Kiittäen
Paavo Palola ja pojat perheineen
Sotaveteraanien Lohtajan osasto

Olen kesälomalla ajalla to 16.7.-su 2.8.2020. Liike on avoinna sopimuksen mukaan.
Mukavaa kesää!
Parturi-kampaamo JesseJanes
Sysimetsäntie 3, Marinkainen, puh. 0440 585 400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUOKRATAAN siisti rivitalon pääty-yksiö Lohtajan keskustassa.
Iso piha ja hyvät autopaikat, rauhallisessa rivarissa. Vapautuu heinäkuussa.
Tiedustelut puh. 050 537 5788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraava aluetiedote jaetaan 8.7.2020. Ilmoitukset tiedotteeseen tulee toimittaa
viimeistään tiistaina 30.6.2020 osoitteeseen aluetiedote.lohtaja@kokkola.fi

