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

 Kirjasto avoinna henkilökunnan tyhy-päivän vuoksi

to 22.10. poikkeuksellisesti vain klo 16-19.
Omatoimikirjasto palvelee klo 8-16 ja klo 19-21.
 Neulekahvila ke 28.10. klo 17
Neulekahvila kokoaa käsityön ystävät yhteen. Ota oma käsityö mukaan tai tule katsomaan, mitä muut
värkkäävät! Järjestää Lohtajan kirkonkylän maaseutunaiset ja kirjasto
 Lukurinki ti 3.11. klo 10. Kirjana Joel Haahtelan Adèlen kysymys, joka on arvoituksellinen
pienoisromaani miehestä, joka lähtee luostariin tutkimaan Pyhän Adelen mysteeriä ja ottamaan selvää
myös itsestään. Tervetuloa keskustelemaan kaffikupposen äärelle!
 Muksukirjasto ke 11.10. klo 10. Kirjasto on avoinna kello 10-11.30 kaikille lapsiperheille vapaata
oleskelua ja leikkiä varten. Ota omat eväät ja kirjastokortti mukaan.
Kirjasto/omatoimikirjasto on normaalisti avoinna,
mutta tilanteet voivat muuttua nopeasti,
seuraa tiedotusta!
Muista myös Soiten vahva maskisuositus,
kun asioit kirjastossa – kiitos!

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

Lohtajan Klottumaakarit r.y:n sääntömääräinen SYYSKOKOUS
pidetään Kokkolan kaupunginkirjastossa ke 28.10.2020 klo 13.00. Kokouksen päätyttyä käydään
Renlundin taidemuseossa. Sovitaan kimppakyydeistä. Lämpimästi tervetuloa!
Lohtajan Klottumaakarit r.y. / psta Anita Palola, sihteeri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARIMESSU Sley:n Ohtakarin kappelissa to 29.10. klo 18.30. Kahvit klo 18.00.
Markku Niemelä liturgina, Pasi Palmu saarnaa ja kanttorina Kauko Erkkilä.
Lauletaan Siionin kannelta. Tervetuloa!
Järjestää Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Sley
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huollan ja korjaan tietokoneet, puhelimet, otan passi- ja henkilökorttikuvat hintaan 15 €,
kun kuvaus meillä Alaviirteellä ja hintaan 50 €, jos autoilen kuvaamaan teille.

ICT-huolto Aimo Kallio
Soita 0500 876 466

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä | Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Ilmaiset kausi-influenssarokotukset Soiten alueella
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa maksuttomat kausiinfluenssarokotukset marraskuussa Soiten toimipisteissä.
Tämän kauden influenssarokote suojaa neljää eri influenssavirusta vastaan: kahta A-influenssavirusta ja
kahta B-influenssavirusta vastaan. 2-6-vuotiaille lapsille on tarjolla myös nenäsumuterokote FluenzTetra.
Influenssarokote on THL:n mukaan koronasyksynä erityisen tärkeä, sillä jos sairastaisi molemmat
sairaudet (influenssan ja koronaviruksen) samanaikaisesti, vakavan taudin riski on huomattavasti
suurempi.
Koronavirustilanteen takia tänä vuonna tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin sekä käsi- ja
yskimishygieniaan. Asiakkaiden tulee käyttää kasvomaskia rokotuspisteillä. Flunssaoireisena ei saa tulla
rokotukseen!
Pikkulapset ja raskaana olevat rokotetaan neuvolassa tai yleisinä rokotuspäivinä. Ilmaiseen rokotukseen
oikeutetut koululaiset ja opiskelijat saavat rokotteen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Kotisairaanhoidon ja palvelutalojen sairaanhoitajat rokottavat asiakkaansa. Muut ilmaiseen rokotukseen
oikeutetut rokotetaan joukkorokotuspäivinä tai normaalin tarkastuskäynnin yhteydessä
asiantuntijahoitajien vastaanotolla.

Rokotusaikataulu Lohtajalla
Lohtajan terveysasema, Lohtajantie 3. Terveysasemalla rokotetaan kaikenikäiset maksuttomaan
influenssarokotukseen oikeutetut.


ti 3.11.2020 klo 12-16



ti 10.11.2020 klo 12-16



ti 17.11.2020 klo 12-16

Lohtajan neuvola, Lohtajantie 3. Neuvolassa rokotetaan neuvolaikäiset sekä heidän perheensä.
Rokotukset neuvoloissa alkavat viikoista 45-46 alkaen.


Varaa aika rokotukseen neuvolassa sähköisesti Soiten Omahoito-palvelusta osoitteessa
soite.terveytesi.fi.

Muiden Soiten yksiköiden rokotuspäivät sekä lisätietoa kausi-influenssarokotteesta löydät nettisivuilta
www.soite.fi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraava aluetiedote ilmestyy 18.11.2020. Ilmoitukset tiedotteeseen tulee toimittaa
viimeistään tiistaina 10.11.2020 osoitteeseen aluetiedote.lohtaja@kokkola.fi

