
 

 
 

 

 
4.4.-17.4.  Kirjastossa on esillä Auli Pitkäkosken tekemiä kädentöitä. 

 
5.4.-14.4. Suosittu Taikalattia-peli on taas pelattavissa kirjastolla! Taikalattia koostuu tietokoneesta ja 

videoprojektorista, joka heijastaa kuvaa vaalealle alustalle. Kuva vaihtuu käyttäjän liikkeiden 
mukaan. Laitteen ohjelmavalikoista voi valita itseä kiinnostavia tehtäviä ja pelejä. Taikalattia-
peli on pelattavissa henkilökunta-aikoina. Voit halutessasi varata ajan etukäteen kirjastosta 
puh. 046-8510 970 tai kirjasto@isojoki.fi.  

 
ma-ke 4.-6.4. Kukkapistokkaiden vaihtopäivät kirjastolla. Tuo omat pistokkaasi ja ota mukaasi uusia 

pistokkaita!  Vaihtopäivät ovat asiakaspalveluaikoina ma-ti klo. 11-18 ja ke klo. 9.30-16.30. 

Ota mukaan oma astia pistokkaiden kuljetusta varten.   

 

ti ja to 5.4. ja 7.4. Ilma-aseradalla avoimet ovet (ilma-aseradalle käynti virastotalon takaa, 

sekä 12.4. ja 14.4. kellarikerros). Tervetuloa tutustumaan lajiin! IU / Ampumajaosto  

klo. 17-19 

 

ke 6.4. klo. 18 Wanhanajan iltamat Koulukolmiolla alkaen kahvitarjoilulla klo 17. Elis-kuoron, Tanssipiirin ja 

Mieslaulajien esityksiä ym. Puhujana Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiritoiminnanjohtaja 

Sirpa Jussila. Arpajaiset. Liput 10 euroa, sisältää nisukahvit. Järjestää Eläkeliiton Isojoen 

yhdistys. Pirjo-Liisa Ketola avaa Isojoki-viikot. 

 

to 7.4. klo. 18 Elämänkaari runoin ja tarinoin -ilta kirjaston lehtilukusalissa. Järj. kansalaisopiston runo-

kirjoitusryhmäläiset. 

 

pe 8.4. klo. 16-21 Ilmainen avantouinti Kangasjärven leirintäalueen tilaussaunassa. Järj. Suupohjan 
avantouimarit. 

 
la 9.4. klo. 10-13 Lastenrieha monnarilla ja nuopparilla. Liikuntasali on täynnä hauskoja ja erilaisia 

tehtäväpisteitä (mm. kepparirata, metsästyssimulaattori, askartelua, temppurata). Tule ja 
kierrä kaikki pisteet omaa tahtia läpi, kerää suorituskortti täyteen tarroja ja ansaitse 
palkinto! Yhteistyössä vapaa-aikatoimi, IU, Isojoen-Karijoen 4H, Yhyres liikkeelle-hanke, 
Nurmennukka, MLL, K-market, POP-pankki 

 
la 9.4. klo. 10-13 Kirjaston henkilökunta paikalla. Kokeile pelata vaikka Taikalattia-peliä! Voit varata 

halutessasi ajan etukäteen Taikalattian pelaamiseen kirjastosta puh. 046-8510 970 tai 
kirjasto@isojoki.fi. 

 

su 10.4. klo. 14 Suuret klassikot soolokitaralla - konsertti - Tomi Paldanius nuopparilla. Paldanius soittaa 

tunnetuiden kappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti. 

Konsertissa kuullaan suomalaisia ja kansainvälisiä klassikoita. Luvassa mm. Lapin Kesä, 

Finlandia, Myrskyluodon Maija, Bohemian Rhapsody ja Samba Pa Ti. Liput 10€ ovelta, tai 

ennakkovarauslomakkeella osoitteessa www.tomipaldanius.com (ennakkovaraus ei edellytä 

ennakkomaksua ja aikaa menee alle minuutti). Konsertti järjestetään yhteistyössä Isojoen 

kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa.  

 
 
 



 
 
 
 

ti 12.4. klo. 18 Dekkaristi ja tietokirjailija Christian Rönnbacka kertoo nuopparilla Hautalehto-
dekkareistaan ja tietokirjoistaan. Entiseltä ammatiltaan hän on poliisi, mutta on nykyisin 
vapaa kirjailija. Järj. Isojoen kirjasto. 

 

ke 13.4. klo 17.30-19 Tarvitsetko apua älypuhelimesi, tietokoneesi tai tablettisi kanssa? Haluatko päästä 

paremmin sisään internetin ihmeelliseen maailmaan? Aki Pitkäkoski antaa henkilökohtaista 

digiohjausta kirjaston Oppimispesässä. Seuraavat ohjaukset ovat noin 2 viikon välein, jos 

tarvetta on. Voit varata ajan etukäteen kirjastosta puh. 046-8510 970 tai sähköpostitse 

kirjasto@isojoki.fi. Voit myös tulla vain suoraan paikalle laitteesi kanssa. 

ke 13.4. klo. 19-20 Äänimaljarentoutus Koulukolmion salissa. Läsnäolon hetki maljojen harmonisia sointuja 

kuunnellen ja tuntien mitä omassa kehossa tapahtuu, rentoutuen turvallisesti omalla 

alustalla viltin alla. Tämä on yksi keino lisätä omaa hyvinvointia.  Äänet, värähtelyt tulevat 

tiibetiläisistä käsintaotuista maljoista, tuulikelloista, sadekepeistä ym. Maljat tasapainottavat 

olotilaamme, hetki ilman huolta, murhetta.  Illan hinta 10€/hlö, joka lahjoitetaan sen 

hetkisen tarpeen mukaan Isojoelle sotaa paenneiden ukrainalaisten tukemiseen. Järjestäjä 

Länsirannikon joogakerho. Ennakkoilmoittautuminen Hillalle numeroon 0400 488811.  

 

la 16.4. klo. 19.30 Pääsiäiskokko Möykyssä Pontelan markilla. Kokko sytytetään klo 19.30. Puffetista kahvia, 
lättyjä, vohveleita ym. Arpoja, pääpalkintona Ylläs-arpa. Järj. Möykyn maa- ja 
kotitalousseura. 

 
su 17.4. klo. 17 Metsäkirkko Siiroon Sarvessa, osoitteessa Vesijärventie 732. Tarjoilua. Tervetuloa! Järj. 

Vesijärven metsästysseura ja Isojoen seurakunta. 

 

to-pe 21.-22.4. Isojoen mestaruusammunnat ilma-aseilla 2022 

klo. 18-20 & Kyläyhdistykset, hirviporukat ym. ryhmät haastakaa toisianne myös 3 hengen 

la-su 23.-24.4. joukkuekilpailuun. Lajit: pistooli, kivääri, ilmahirvi, IOP. Huom! Ei tarvitse olla 

klo. 12-15 lisenssiä eikä omaa asetta. Tervetuloa! Käynti radalle virastotalon takaa, kellarikerros. IU / 

Ampumajaosto ja Hyvinvointilautakunta.  

 

 

*** 
Kirjastolla on juuri aloittanut Isojoen ensimmäinen lukupiiri, joka on kaikille halukkaille avoin. Voit tulla mukaan 

toimintaan missä vaiheessa vain. Lisätietoja kirjastosta 

puh. 046-8510 970 tai kirjasto@isojoki.fi. 

 

*** 
TERVETULOA MUKAAN ISOJOKI-VIIKKOJEN TAPAHTUMIIN! 

-ISOJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNTA – 
 

Huom! Jos haluat järjestää ohjelmaa ensi vuoden Isojoki-viikoille, niin ilmoita tapahtumasi tammi-helmikuun 2023 aikana 
kirjastolle! Isojoki-viikkojen ohjelma löytyy myös netistä 

www.isojoki.fi → Vapaa-aika ja matkailu → Kulttuuri→Kulttuuritapahtumat→Isojoki-viikot. 
 

Isojoen Koulukolmio, Nuoppari, Monitoimitalo ja Kirjasto, osoite: Kristiinantie 17, 64900 Isojoki 

 


