1

2

Oppaan käyttäjälle
Pomarkun kuntaan on perustettu LAPE-työryhmä, jonka tehtävänä on edistää kunnan lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa nousi esille tarve yhteiselle oppaalle, jota eri toimijat voivat
käyttää. Syntyi opas lasten ja perheiden palveluista.
Tähän oppaaseen on koottu mahdollisimman kattavasti tietoja Pomarkun harrastustoiminnasta, liikuntapaikoista ja erilaisista julkisista palveluista lapsille ja perheille. Opasta pyritään jakamaan sähköisenä eri kanavissa.
Kunnassa toimii kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvointilautakunta. Lautakuntien
tehtävänä on kehittää kasvatus- ja opetussektoria sekä kuntalaisten hyvinvointia. Löydät
lautakunnan jäsenten yhteystiedot tästä oppaasta.
Toivomme, että oppaasta on iloa sen käyttäjille ja eri palvelut löytyvät helpommin.

LAPE-työryhmä
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Kunnan palvelut
LAPE-työryhmä

Laura Leppämäki

laura.leppamaki@pomarkku.fi

Jussi Heervä

jussi.heerva@edu.pomarkku.fi

Jori Lilja

jori.lilja@edu.pomarkku.fi

Minna Nenonen

minna.nenonen@pomarkku.fi

Reijo Peltomaa

reijo.peltomaa@pomarkku.fi

Sirkku Granholm

sirkku.granholm@edu.pomarkku.fi

Anja Jalonen

anja.jalonen@evl.fi

Susanna Korpilammi

susanna.korpilammi@pomarkku.fi

Anne Liinamaa

anne.liinamaa@edu.pomarkku.fi

Pia Heikkilä

pia.heikkila@eposa.fi

Päivi Rouhelo

paivi.rouhelo@eposa.fi

Lauri Helmi

lauri.helmi@pomarkku.fi

Janne Päiviälä

janne.paiviala@pomarkku.fi
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Hyvinvointilautakunnan kokoonpano 2018

Lauri Helmi

pj

Janne Päiviälä,

vj

vpj

Oskari Rajakangas

vj

Jouko Rosendahl

vj

Mari-Ella Juhola

vj

Anne Puutio

vj

Susanna Korpilammi

vj

Teemu Inberg

vj

jäsen

Pirkko Kujansuu

vj

jäsen

Jaana Heininen

vj

lauri.helmi@pomarkku.fi
Ari Granroth

ari.granroth@pomarkku.fi
Joonas Tuomisto

jäsen

joonas.tuomisto@pomarkku.fi
Miia Hietanen

jäsen

miia.hietanen@pomarkku.fi
Anna-Kristiina Rosendahl jäsen
anna-kristiina.rosendahl@pomarkku.fi
Heidi Kyrö-Anttila

jäsen

heidi.kyrö-anttila@pomarkku.fi
Mikko Huida

jäsen

mikko.huida@pomarkku.fi
Pia Jokinen
pia.jokinen@pomarkku.fi
Timo Ronkainen

timo.ronkainen@pomarkku.fi
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Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano 2018
Janne Päiviälä

pj

Joonas Tuomisto

vj

Sauli Setälä

vj

Laura Peltomäki

vj

Anna-Mari Salmio

vj

janne.paiviala@pomarkku.fi
Markku Koskinen

vpj

markku.koskinen@pomarkku.fi
Anna Isoviita

jäsen

anna.isoviita@pomarkku.fi
Susanna Korpilammi

jäsen

susanna.korpilammi@pomarkku.fi
Satu Koskela

jäsen

Anna-Kristiina Rosendahl vj

satu.koskela@pomarkku.fi
Jarkko Lehtolammi

jäsen

Teppo Myllymäki

vj

Jaakko Jaakkola

vj

Niina Liukonen

vj

Aila Salmela

vj

jarkko.lehtolammi@pomarkku.fi
Teemu Inberg

jäsen

teemu.inberg@pomarkku.fi
Satu Vuorisalo

jäsen

satu.vuorisalo@pomarkku.fi
Timo Ronkainen

jäsen

timo.ronkainen@pomarkku.fi

Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia kehittämällä nuorille
suunnattuja vapaa-ajanpalveluja sekä osallistua kunnassa tehtäviin nuoriin vaikuttaviin
päätöksiin. Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii kunnan hyvinvointikoordinaattori.
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Kunnan yhteystiedot
Pomarkun kunta

Aukioloajat

Vanhatie 14

ma, ti ja to

klo 9–17

29630 Pomarkku

ke

klo 9–18

pe

klo 9–14

Palveluneuvoja
Pirjo Schulze

Asiointipisteellä saatavilla mm:

p. 02 550 5666

– Kopiointipalvelut

pirjo.schulze@pomarkku.fi

– Neuvonta ja opastuspalvelut
– Matkailuneuvonta
– Kela / avustavat palvelut
– Verohallinto / avustavat palvelut

Pomarkun kunnan kirjasto
Kirjasto toimii asiointipisteen välittömässä läheisyydessä.
Kirjaston lukusalin löydät kunnanviraston aulasta.

Kirjaston palvelupäällikkö

Aukioloajat

Elena Iso-Oja

ma, ti, ja to

klo 10–17

p. 044 550 5642

ke

klo 10–18

elena.iso-oja@pomarkku.fi

pe

klo 10–14

Kotiseutumuseo
Kotiseutumuseon esineistö käsittää jokapäiväiseen elämään liittyneitä käyttötavaroita, kuten koti- ja ruokatalousvälineitä, käsi- ja puhdetöihin liittynyttä esineistöä sekä metsästykseen ja kalastukseen liittynyttä esineistöä.
Koulutie 4

Avoinna sopimuksen mukaan

29630 Pomarkku

p. Elena Iso-Oja 044 550 5642
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Sivistyspalvelut
Sivistysjohtaja

Hyvinvointikoordinaattori

Laura Leppämäki

Reijo Peltomaa

p. 040 563 3254

p. 040 523 7758

laura.leppamaki@pomarkku.fi

reijo.peltomaa@pomarkku.fi

Pomarkun Kirkonkylän koulu sekä Yhteiskoulu ja lukio
Kirkonkylän koulu

Yhteiskoulu ja lukio

Rehtori

Rehtori

Jori Lilja

Jussi Heervä

p. 044 550 5681

p. 044 094 0792

jori.lilja@edu.pomarkku.fi

jussi.heerva@edu.pomarkku.fi

Oppilashuoltoryhmät
Kouluissa kokoontuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmät, joiden tavoitteena on turvallisen
ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen sekä mielenterveyttä suojaavien tekijöiden
edistäminen. Ryhmiin kuuluvat mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettaja, rehtori ja ko. oppilaan opettaja. Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan asioita, huoltajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua palaveriin. Myös oppilas voi osallistua.

Kirkonkylän koulu
Kouluterveydenhoitaja Elina Nordvall

040 652 4311 elina.nordvall@eposa.fi

Koulukuraattori Mirja Santahuhta

044 5772 748 mirja.santahuhta@kankaanpaa.fi

Koulupsykologi Katja Väljä

040 6535 808 katja.valja@kankaanpaa.fi

Pomarkun Yhteiskoulu ja lukio
Kouluterveydenhoitaja Pauliina Kähtävä 040 652 4310 pauliina.kahtava@eposa.fi
Kouluterveydenhoitaja Elina Nordvall

040 652 4311 elina.nordvall@eposa.fi

Koulukuraattori Mirja Santahuhta

044 5772 748 mirja.santahuhta@kankaanpaa.fi

Koulupsykologi Katja Väljä

040 6535 808 katja.valja@kankaanpaa.fi
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Oppilaskunnat
Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien
suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Kouluilla on sen oppilaista
muodostuvat oppilaskunnat. Yhteyden oppilaskuntiin saa oppilaskunnan ohjaavan opettajan kautta.

Kirkonkylän koulu

Jori Lilja

jori.lilja@edu.pomarkku.fi

Yhteiskoulu

Antti Turja

antti.turja@edu.pomarkku.fi

Lukio

Mari Lehtonen

mari.lehtonen@edu.pomarkku.fi

Pomarkun aamu- ja iltapäiväkerho
Kirkonkylän koulu järjestää Pomarkussa aamu- ja iltapäiväkerhon. Kerhojen ohjelmassa
on leikkejä, pelaamista, aamu- ja välipalaa, yhdessä oloa, läksyjen tekemistä ja erilaista
toimintaa vuoden aikojen mukaan.
Ikäryhmä: 1 lk ja 2 lk sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaat.
Klo 7.00–8.30 ja 11.30–17.00
Vastuuohjaaja

Esimies

Terhi Sippola

Jori Lilja

p. 050 545 2532

p. 044 550 5681

terhi.sippola@edu.pomarkku.fi

jori.lilja@edu.pomarkku.fi
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Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys
Vanhempien läsnäolo koulutyössä on tärkeää. Yhdessä pystymme enempään, voimme
osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässään
sekä vaikuttaa perheitä koskeviin päätöksentekoihin.
Vanhempainyhdistys toimintamme avulla pystymme tukemaan myös sinun lapsesi, teidän
vanhempien ja koulun välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa koulun ja kodin välillä. Huolehdimme siitä, että teidän vanhempien äänet tulevat kuuluviin ja meidän jäsenenä tai jäsenien kautta voikin ehdottaa käsiteltäviä asioita kokouksiimme. Vanhempainyhdistyksemme toiminta onkin siten yhdessä tekemistä ja vaikuttamista - vapaaehtoistyötä parhaimmillaan, joka tuottaa myös paljon iloa meille tekijöille.

Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan!

Puheenjohtaja
Susanna Korpilammi
p. 044 294 3741
susanna.korpilammi@gmail.com
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Kunnallinen perhepäivähoito
Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä. Käytännössä
varhaiskasvatusta järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut
yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma. Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä (enintään 10h/vrk) tai osapäiväistä. Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Varhaiskasvatus on maksullista.
Pomarkussa toimii 6 perhepäivähoitajaa.
Ikäryhmä: 10kk-5v
Perhepäivähoidossa: leikitään, lauletaan, askarrellaan, tehdään retkiä ja ulkoillaan.

Lähiesimies
Minna Nenonen

Päiväkoti
Päiväkoti toimii kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa Törmälänmäellä.
Päiväkotitoiminnassa harjoitellaan kouluun valmistautumista, liikuntaa, äidinkieltä, vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja, lauletaan, leikitään ja pelataan.
Ikäryhmä: 1-6-vuotiaat
Ma–pe

klo 6.30–17

Ryhmät
Kiurut
p. 044 750 1169

Peipot
p. 044 750 1196

Pääskyset
p. 044 541 1332

Tiitiäiset
p. 040 725 6848

Päiväkodin johtaja
Minna Nenonen

Päiväkoti 1

Päiväkoti 2

p. 044 7501 195

Heikinpolku 1

Pitkäkuja 7

minna.nenonen@pomarkku.fi

29630 Pomarkku

29630 Pomarkku
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Terveyspalvelut
Alueelliset terveyspalvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntyhtymä PoSa.
Asukkaiden toivotaan soittavan arkipäivisin ensin omalle terveysasemalle ja tiedustelevan
sieltä päivystysaikoja.

Pomarkun peruspalvelukeskus
Vastaanotto- ja lääkäripalvelut
Takaisin soittojärjestelmä
p. 040 652 4340

Pitkäkuja 9

Aukioloajat

29630 Pomarkku

ma–to

klo 8–16

pe

klo 8–14

Kankaanpään Peruspalvelukeskus
Pomarkun lisäksi potilaat voivat ottaa yhteyttä äkillisissä sairastumisissa
Kankaanpään Peruspalvelukeskukseen.
Tapalankatu 20

Aukioloajat

38700 Kankaanpää

ma–pe

p. 02 577 326
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klo 8–20

Perheiden terveyspalvelut

Pomarkku

Perhesuunnittelu-, lasten- ja äitiysneuvola.
Äitiysneuvola

(soittoaika klo 11.30–12.30)

p. 044 577 3232

Terveydenhoitaja

Yhteiskoulu ja lukio

p. 040 652 4310

Terveydenhoitaja

Kirkonkylän koulu

p. 040 652 4311

Satasairaalan yöpäivystys

Pori

Sairaalantie 3

Päivystys

28500 Pori

p. 02 627 6868

Laboratoriopalvelu

Pomarkku ja Kankaanpää

SataDiag
ma–pe

klo 22–8

klo 10–15

p. 02 627 6410
Ajanvarauksen voit tehdä myös internetin kautta.
www.satadiag.fi
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Kuvantaminen

Kankaanpää

Tutkimuksia suoritetaan vain lääkärin lähetteellä.
Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät tutkimukset ovat maksullisia PoSan hinnaston mukaisesti.
Tavalliset röntgenkuvaukset

ma–pe

klo 8–16

p. 02 577 3265

ma–pe

klo 8–16

p. 044 577 3280

Muut kuvantamiset
Ultraäänitutkimukset

Ultraääniohjatut toimenpiteet (kudosnäytteet, solunäytteet, vatsaontelon ja keuhkopussin
punktiot/tyhjennykset).

Diabetes, terveysneuvonta ja sairaanhoito

Pomarkku

Sairaanhoitaja
Iida Vanhatalo
p. 040 652 4303

Puheterapia

Pomarkku

Maija Kanniainen
Lasten puheterapia, lastenneuvola
puhelinaika pe klo 12–13

p. 044 577 3363

Leila Hakala
Aikuisten puheterapia, kunnanvirasto
Vastaanotto sovitaan puhelimitse

p. 050 5984 310
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Sosiaalipäivystys

Kankaanpää

Kiireelliset lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön asiat
ma–pe

klo 8–16

p. 044 577 2523

Aikuissosiaalipalvelut

Pomarkku

Sosiaaliohjaaja
Pia Heikkilä
p. 040 652 4312
Palveluohjaus, toimeentulotuki, aktivoinnit
Päivystysvastaanotto perjantaisin klo 9–11, muina aikoina ajanvarauksella

Pomarkun Hammashoitola
Ajanvaraus peruspalvelukeskuksen aukioloaikoina
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p. 040 652 4308

Seurakuntapalvelut
Pomarkun seurakunta
Kirkkoherranvirasto

Aukioloajat

Tornitie 1

ma

klo 9–12

29630 Pomarkku

ke

klo 9–12

p. 02 541 1004

Seurakuntakoti

Aukioloajat

Törmäläntie 1

Tilaisuuksien mukaisesti.

29630 Pomarkku

Pomarkun kirkko
Kirkkokuja 2
29630 Pomarkku
Auki tilaisuuksien mukaisesti, sekä kesäisin kesäkirkon aukioloajoin.

Perhekerho
ma klo 9.30–11.30 seurakuntakodilla.
Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen kerhohetki, jossa askarrellaan, lauletaan, leikitään, hiljennytään ja tavataan muita perheitä.
Tarjolla aamupalaa, tarjoilumaksu 2,50€/perhe
Ohjaaja
Elina Rajamäki
p. 044 730 9716
elina.k.rajamaki@evl.fi
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Päiväkerho
Ikäryhmä: 4–5-vuotiaille
ke klo 8.45–11.15 seurakuntakodilla
Päiväkerhossa harjoitellaan ryhmässä toimimista, kädentaitoja, leikitään ja opitaan kertomusten ja hiljentymisen kautta Taivaan Isästä ja Jeesuksesta.
Lisätiedot
Anja Jalonen
p. 050 338 7533

s-posti: anja.jalonen@evl.fi

Pyhäkoulu
Ikäryhmä: 3–13-vuotiaille
Pidetään erikseen ilmoitettavina päivinä jumalanpalveluksen saarnan aikana kirkon sakastissa. Seuraa ilmoittelua Luoteisväylä, Kankaanpään seutu ja www.pomarkunseurakunta.fi.
Lisätiedot
Anja Jalonen
p. 050 338 7533

s-posti: anja.jalonen@evl.fi

Sählykerho
Ikäryhmä: ala-asteikäisille
ke klo 16.00–17.00 Monitoimihallilla
Pelivälineitä saa lainaksi ohjaajilta.
Ohjaajat: Anja Jalonen ja Niko, Akseli ja Joni.
Lisätiedot
Anja Jalonen
p. 050-3387533

s-posti: anja.jalonen@evl.fi
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Kyyhkyskuoro
Ikäryhmä: lapsille ja varhaisnuorille.
Lisätiedot
Hilkka Toikka
p. 050 339 8427
hilkka.toikka@evl.fi

Tulossa:
18.- 20.2.2019 Tyttö-poikaleiri 7-12v. Silokalliolla.
Ohjaajina: Anja Jalonen, Maija Hannonen ja Anniina Nylund.
Hinta 25€.
Ilmoittautuminen alkaa 14.1. ja loppuu 28.1. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella: kirkkoporissa.fi/osallistu/leiritoimintaan
Lisätiedot
Maija Hannonen
p. 040 030 9 772
maija.hannonen@evl.fi

19

Pomarkun Helluntaiseurakunta
Seurakuntamme on koti, jonne saat tulla omana itsenäsi kohtaamaan jumalaa henkilökohtaisesti. Otamme sinut lämpimästi vastaan tilaisuuksiimme. Paikallisseurakuntamme koostuu noin sadasta pomarkkulaisesta ja sen lähiympäristössä asuvasta jäsenestä.
Seurakuntamme järjestää varhaisnuorille mm: Action night toimintaa.
Perheen pienimmille pyhäkoulua ja kesäleirejä.
Katso lisää tapahtumistamme www.pomarkunhelluntaisrk.fi

Henri Peltomäki
p. 050 558 6325 (tekstiviestit)
info@pomarkunhelluntaisrk.fi tai info@phsrk.fi
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Yhdistykset ja järjestöt
Pomarkun Pyry
Pomarkun Pyryn toiminnan tavoitteena on tarjota urheilu- ja kuntoilumahdollisuuksia kaikenikäisille pomarkkulaisille. Perinteinen päälaji on pesäpallo, alajaostoina boccia ja yleisurheilu. Pyryn alaosastona on Honkakosken Kiri.
Joukkueet F-junnuista D-ikäisiin, poikia ja tyttöjä
Ikäryhmät: 2004–2010 syntyneet
Pesiskerho kokoontuu tiistaisin klo: 17.30–18.30 monitoimihallilla ja sinne on tervetulleita
kaikki tytöt ja pojat ikävuosista 2011–2013.
Puheenjohtaja
Juha Räihä
p. 050 599 4040
juha.raiha@pomarkunpyry.fi

Pomarkun Ura
Pomarkun Ura toimii kilpa- ja kuntourheilun parissa. Salibandya pelataan kahdella miesten
kilpajoukkueella 4 ja 5 divisioonassa Salibandy-liiton länsi-rannikon lohkoissa. Kuntourheilua harrastetaan pienellä salibandyn, sulkapallon ja jalkapallon muodossa. Ikäjakauma
pelaajilla on 14 - 60 vuotta. Tällä hetkellä Uralla ei ole ohjattua juniori toimintaa. Harrastus
paikkana toimii Pomarkun Monitoimihalli.
Puheenjohtaja
Jari Jokinen
p. 050 088 0669
jari.jokinen@pomarkku.fi
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Pomarkun Naisvoimistelijat
Pomarkun Naisvoimistelijat järjestävät liikunnallista toimintaa kaikenikäisille. Liikuntamuotoja on monia, aina aerobic- jumpasta joogaan. Naisvoimistelijat järjestävät myös erilaisia
tapahtumia ja näytöksiä. Jumppakausi sijoittuu syys- ja kevätlukukausiin.
Ikäryhmä: 4–6v ja 7–10v
maanantaisin klo 17.30–16.30
Leikitään, pelataan ja opetellaan liikunta muotoja.
Tavoitteena on saada iloa liikkumisesta.
Puheenjohtaja
Minna Nenonen
p. 044 750 1195
mihene@suomi24.fi

Pomarkun Polunkävijät
Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia,
vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.
Partio on kaikille avoin harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Partio on mukaansa tempaava harrastus myös aikuisille.

Ikäryhmä: 7 ikävuodesta ylöspäin
Tällä hetkellä toimintaa on kahdessa ryhmässä (sudenpennut ja seikkailijat) ovat samassa
ryhmässä ja tarpojilla on oma ryhmä.
Nuoremmat kokoontuvat keskiviikkoisin ja vanhemmat perjantaisin nuorisotalon yläkerrassa.
Tämän lisäksi lukio- ja opiskelijaikäisillä on oma ryhmä, joka kokoontuu pidempien viikonlopputapaamisten merkeissä.

Lippukunnanjohtaja
Jenni Heikintalo
p. 050 511 391
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Pomarkun VPK
Pomarkun VPK ry on Satakunnan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Sen ydintehtävä
on tuottaa turvallisuuspalveluja pomarkkulaisille ja muille satakuntalaisille.
VPK:n hälytysosasto vastaa sammutus- ja pelastustoiminnasta sekä ensivastetehtävistä
alueellaan tukikohtanaan Pomarkun paloasema. Hälytystehtävien ja niihin valmistautumisen ohella muu aktiivinen palokuntatoiminta tuo pieneen kuntaan mahdollisuuksia käyttää
vapaa-aikaa hyödyllisesti koko yhteisön hyväksi.

Nuoriso-osasto Pomarkun VPK
Nuoriso-osastoon kuuluu 35 nuorta ja kouluttajaa. Osasto harjoittelee neljässä ryhmässä
kerran viikossa. Kesällä ja joulukuussa harjoituksista pidetään lomaa. Kesäaikana päätapahtumana ovat leirit, joihin palokuntanuoret ovat osallistuneet aktiivisesti.
Ikäryhmä: 7–17
Maanantaisin klo: 18–19
Palokunnan harjoitusohjelma ja muita palokunta tehtäviä.
Tulossa kilpailupäiviä, sählyturnausta, teemamatka, kesällä leirejä (ilmainen leirimaksu)
Maksuton
Nuoriso- ja varhaisnuoriso-osasto
Antti Lehtimäki
p. 040 095 7896

23

Pomarkun Metsästysseura
Hyvä ampumataito on metsästyksen perusedellytys. Metsästysampumalajit tarjoavat tehokkaan ja turvallisen tavan harjoitella metsästystilanteita.
Metsästysammuntaa harrastaa tuhansia nuoria. Nuoria osallistuu vuosittain kaikkien metsästysammuntalajien kilpailuihin. Erityisesti ilma-aseammunta on nuorten suosiossa, sillä
se on suhteellisen edullinen harjoituslaji kiväärillä tapahtuvaa metsästystä varten.
Oman alueesi metsästysseurassa pääset tutustumaan metsästysharrastukseen.
Hirviseurat järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa. Pomarkun seurassa on kaksi eri
hirviporukkaa.
Lisätietoja saat metsästysharrastuksesta Pomarkun alueella.
Puheenjohtaja
Pekka Vanhatalo
p. 0400 468 691
pekka.vanhatalo@dnainternet.net

Pomarkun Martat ry
Pomarkun Martat ry on perustettu v. 1950, Pomarkun Martat toimivat Pomarkun alueella.
Tehdään retkiä kesäteattereihin, osallistutaan Pomarkku päiville (vohvelin paistoa) ja Joulumarkkinoille, järjestetään vanhuksille virkistys- ja hyvinvointipäiviä, sekä järjestetään
puutarha-ilta puutarha hoidosta ja kukista ja pensaista. Keväisin tehdään retkiä puutarhoihin. Syksyllä järjestetään marja- ja sieniretkiä. Ruokakurssit järjestetään keväällä ja syksyllä.
Tapahtumista ilmoitetaan Luoteisväylässä ja kauppojen ilmoitus tauluilla.
Yhteyshenkilö
Päivi Aaltonen
p. 050 047 0656
paivi.aaltonen@ppa.inet.fi
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Pomarkun Kalajussit ry
Pomarkun Kalajussit on perustettu vuonna 1988
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vapaa-ajan kalastuksen, kalavesien hoidon sekä
kalastuksen tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän
ja oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajankalastajiin.
Yhdistys järjestää mm: kalastuskilpailuja, kalapäiviä koululaisille joissa opetetaan erilaisia
kalastusmuotoja, sekä kalan käsittelyä.
Yhteystiedot
Jari Vettenniemi
p. 040 746 0511
jari.vettenniemi@dnainternet.net
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Hyvinvointitalo
Pomarkun hyvinvointitalo tarjoaa kaiken ikäisille ihmisille, sekä erilaisille toimijoille yhteisen
tilan. Hyvinvointitalon toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, sekä yhteisen tekemisen
iloa. Hyvinvointitalo on pomarkkulaisten uusi kohtaamispaikka, josta löydät uusia ystäviä,
sekä erilaisia vertaisryhmiä.
Hyvinvointitalo
Törmäläntie 4
29630 Pomarkku
Hyvinvointitalo toimii ajanvarausperiaatteella. Hyvinvointitalon tiloja voi varata kunnanviraston neuvonnasta aukioloaikoina.
ma, ti, to

klo 9–17

ke

klo 9–18

pe

klo 9–14

Lisätietoja hyvinvointitalosta antaa
Hyvinvointikoordinaattori
Reijo Peltomaa
p. 040 523 7758
reijo.peltomaa@pomarkku.fi

Hyvinvointitalon Galleria
Pomarkun Hyvinvointitalon galleria toimii vaihtelevien näyttelyiden esittelypaikkana.
Avoinna
ti

klo 14–16

to

klo 14–17
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Hyvinvointitalossa toimintaa järjestää tällä hetkellä seuraavat toimijat:

Petäjä-opisto
Petäjä-opisto järjestää hyviä opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Perinteisten kansalaisopistokurssien lisäksi tarjonnassa on lapsille ja nuorille suunnatut kuvataidekoulu ja käsityökoulu. Yhteisöasiakkaille tehdään lisäksi räätälöityä tilauskoulutusta.
Tuotoksiin voi tutustua kevätnäyttelyissä, konserteissa ja teatteriesityksissä. Suurimmat
oppiaineet ovat kädentaidot, kuvataide, kielet, musiikki, hyvinvointi sekä tietotekniikka.
Toimisto avoinna ma–pe klo 9-15
Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää
044 5800 520
Nettisivut https://sasky.fi/petaja
Kurssitarjonta https://opistopalvelut.fi/petaja
Facebook: Petäjä-opisto

Noormarkun - Pomarkun sydänyhdistys ry
Toimii Satakunnan Sydänpiiri ry:n jäsenenä piirin vahvistamalla toiminta-alueella.
Yhdistyksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä sydän- ja verisuonisairauksien syntyä sekä
tukea jo sairastuneiden hyvinvointia ja jäljellä olevia voimavaroja.
Yhdistys toimii piirin perusyksikkönä järjestäen paikallisesti Noormarkun ja Pomarkun alueella erilaisia tapahtumia liittyen terveisiin elämäntapoihin edistääkseen sydänterveyttä.
Yhdistyksessä on kaksi vertaistukihenkilöä, joihin jo sairastuneet ja heidän omaisensa voivat niin halutessaan ottaa yhteyttä.
Vertaistukihenkilöt
Puheenjohtaja
Kati Joutsenlahti

Pirjo Ahola

p. 040 706 0038

p. 040 541 5711

kati.joutsenlahti@hotmail.com

pirjoanneli.ahola@gmail.com
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MLL Pomarkku
Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea lasten ja lapsiperheiden arkea vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kautta. Lapsiperheille suunnattu toiminta korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen
kasvun ja kehityksen turvaamisessa.
Toimintaa läpileikkaavat lapsivaikutusten arviointi, lapsen ja nuorten kuuleminen, innostaminen, osallistaminen, sosiaalinen vahvistaminen, yhteisöllisyys, kulttuurien kohtaaminen
ja monikulttuurisuustyö, perheiden moninaisuus ja tasavertaisuuden edistämistä.
Ikäryhmä: Lapsiperheet ja lapset
Tiistaisin klo 17.30–19.30 Pomarkun Hyvinvointitalolla
Tulossa mm. ensiapujuttuja ja teemailtoja.
Susanna Korpilammi
p. 044 294 3741
susanna.korpilammi@gmail.com
Facebook: MLL Pomarkun Paikallisyhdistys

4H-kerho
4H-harrastuksen voit aloittaa 6-vuotiaana, silloin pääset kerholaiseksi.
Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa lapsista ja nuorista kasvaa itsetuntoisia aikuisia,
joilla on monipuoliset valmiudet toimia ja selviytyä muuttuvassa maailmassa. He saavat
yrittäjyysvalmiuksia ja kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka pystyvät suunnittelemaan ja
toteuttamaan konkreettisia hyviä tekoja.
Toimintamme perustana ovat 4H-järjestön kansainväliset arvot Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi, sekä tekemällä oppimisen käytännönläheinen menetelmä. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.
Pomarkun kerho kokoontuu Hyvinvointitalon Tunnelma tilassa.

Kerhonohjaaja

Järjestöpäällikkö

Tanja Raukola

Anna-Kaisa Valaja

p. 040 480 3320

p. 044 783 0310

tanja.raukola@gmail.com

kaisa.valaja@4h.fi

www.4h.fi
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Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva ry
KaSeVa on yhteistyöjärjestö, joka toiminnoillaan pyrkii aktivoimaan ja tukemaan jäsenyhdistyksiä, ehkäisemään syrjäytymistä ja luomaan mielenvireyttä erilaisilla virkistystapahtumilla, kursseilla, keskusteluryhmillä sekä edunvalvonnalla.
Avoin vesijumppa
Ti

11

Pe

14

Kuntoutuskeskuksella

Lasten ja nuorten turboryhmä torstaina klo 17
Vapaaehtoistyö koulutus huhtikuussa
Ystäväkahvila erityisnuorille (lisätietoa kahvilasta www.ystäväkahvila.fi)

Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja

Liikunta- ja virkistystoiminnan ohjaaja

p. 040 7717425

p. 044 7611302

tsto.kaseva@gmail.com
http://kasevary.fi/

Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva ry
Taipaleenkatu 5,

Aukioloajat

38700 Kankaanpää

Ma - Pe klo 10–15
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Vapaaseurakunta
Vapaaseurakunnan toiminta Kankaanpäässä ja sen lähipiirissä on monipuolista ja aktiivista. Pomarkun kohdalla toiminta on vasta aloitettu, sillä Hyvinvointitalolla tänä syksynä oli
ensimmäinen Iltahetki Sanan ja kahvikupposen seurassa - ilta. Tarkoitus on järjestää, joka
kuukauden ensimmäinen maanantai (klo 18) tällainen ilta, jossa on pieni hartaushetki, musiikkia, kahvittelua ja keskustelua. Seuraavat tilaisuudet ovat 3.12 ja 7.1.
Kankaanpään Vapaaseurakunta järjestää myös Karviassa vakituisesti Raamattupiiriä, sekä tietenkin Kankaanpään omissa tiloissa vakituisia sunnuntai ja keskiviikkotilaisuuksia,
jotka ovat kaikille avoimia.
Ev.lut srk:n ja Hell.srk:n kanssa on yhteiset Leipätilaisuudet vuoroviikoin, eli joka kolmas
maanantai on Vapaakirkossa tilaisuus, jossa jaetaan kaupoista lahjoitettuja ruokakasseja
ja pidetään pieni hengellinen tilaisuus.

Pomarkun Työttömät ry
Yhdistyksen tarkoitus on järjestää työttömille tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneille yhteistä toimintaa. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä ja tukea oman elämänpolun löytymisessä. Kokoonnumme Pomarkun Hyvinvointitalolla Onnela tilassa yläkerrassa pääasiassa joka maanantai klo 10–14. Tiedotamme muutoksista sivuillamme
Yhteystiedot
Miia Sandberg-Mäkeläinen
p. 046 948 8024
pomarkuntyottomatry@gmail.com
Facebookissa: Pomarkun työttömät ry.

Pomarkun Kulttuuripaja
Hyvinvointitalolla kokoontuvat Taika-ryhmät ma klo 17–19 (7-vuotiaat) ja ke klo 17–19 (yli
14-vuotiaat). Ryhmissä askarrellaan, leivotaan, tehdään kuvataidetta ja käsitöitä. Ryhmät
on tarkoitettu ensisijaisesti erityislapsille/erityisnuorille. Mukaan ryhmiin pääsee ilmoittautumalla vertaisohjaajille.
Vertaisohjaaja
Sanna Kahri

p. 044 518 1202
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Satakunnan Omaishoitajat ry - OmaisOiva
Satakunnan Omaishoitajat ry toimii koko Satakunnan alueella ja sen kotipaikkana on Pori.
Yhdistys toteuttaa Veikkauksen tuotoilla OmaisOiva-lähialuetoimintaa. OmaisOiva- toiminta on kaikilla avointa ja maksutonta ja sen tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista
tarjoamalla henkilökohtaista keskustelutukea, tietoa, ohjausta ja vertaistukea, unohtamatta
myöskään virkistystä ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa!. Toimintaan osallistuminen
ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kunnan kanssa tehtyä sopimusta omaishoidon tuesta.
Pomarkussa OmaisOiva-toimintaa on tehty tunnetuksi Hyvinvointitalolla, jossa tullaan
myös ensi vuonna pitämään muutaman tunnin kestäviä Omaishoidon pysäkkejä. Pysäkit
tarjoavat tietoa, tukea ja henkilökohtaista keskustelua erilaisiin omaishoidon tilanteisiin. Me
olemme tulevia, nykyisiä ja entisiä omaishoitajia sekä omaishoidosta kiinnostuneita
varten! Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan! Lisää tietoa saat nettisivuiltamme.

Omaishoidon pysäkit - Hetket läheistään auttaville Pomarkun Hyvinvointitalolla jälleen ensi
vuonna:
7.2. klo 10–13 (ajanvarauksella 13–14)
11.4. klo 10–13 (ajanvarauksella 13–14)
19.9. klo 10–13 (ajanvarauksella 13–14)
14.11. klo 10–13 (ajanvarauksella 13–14)

Omaistoiminnan ohjaaja

Satakunnan Omaishoitajat ry

Mari Hellsten

Eteläkauppatori 4 B

OVET – ohjaaja

28100 Pori

p. 050 566 2369
mari.hellsten@sataomaishoitajat.fi
www.sataomaishoitajat.fi
Facebook: Satakunnan omaishoitajat ry
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Liikunta ja ulkoilu
Pyöräilylenkit Pomarkussa. Reitit merkitty karttaan värikoodein.

Uudenkylän lenkki (24 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä Kiilholmantie (7 km) on kestopäällystetty sekä m valtatie 23 takaisin kylälle. Mahdollisuus jatkaa Honkalahden Leveälahden tietä PoriVaasa –tielle (Honkalahdentien varressa Lomakallion leirintäalue).

Ruokejärven lenkki (19 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä alkupätkä Riuttantietä päällystetty (2km) ja loppuosuus
Valtatie 23. Retkeilyreitin Sulkkijärven tauko/nuotiopaikka käytettävissä. Mahdollisuus laajentaa retkeä Sauvakosken tietä yli Sauvakosken sillan Haukijärventietä
Porin puolelle Rudanmaalle ja edelleen Lassilaan tai Noormarkkuun.

Harjankosken lenkki (29 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä Harjantie (10km) päällystetty. Riuttansalmentien varrella Kynäsjoen lupakalastusalue, jonka taukopaikat käytettävissä. Lenkki kulkeemyös Riuttansalmen leirikeskuksen vierestä, jonka vuokrauksesta vastaa Pomarkun Kalajussit ry.

Pikku-valkjärven lenkki (14 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä valtatieosuus n.4 km päällystetty. Pikku-Valkjärvellä
kunnan uimaranta.

Pyrstöjärven lenkki (25 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä Kivijärventietä n. 10 km päälltstetty. Reitin varrella Kerimanninitien varressa Galleria-Kerimanni/Taiteilija Sirpa Ojalan taidetta ja luontokuvaaja Pentti Ojalan valokuvia. Saman tien päässä Kerimannin uimaranta. Ennen
Valkjärvelle saapumista pikkupätkä metsäpolkua. Matkan varrella Lomakylä Korpirämäkkä www.korpiramakka.fi sekä Rakennusliiton Särkinokan lomakylä Särkinokantien varrella (vuokrataan mökkejä myös muille kuin rakennusliiton jäsenille.
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Saarikosken lenkki (35 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä alkupätkä sama kuin Pikku-Valkjärven lenkki. Valkjärven tien päästä pohjoiseen pätkä polkua. Lenkillä kannattaa kiertää myös idyllinen
Honkakosken kylätie.

Peltoniementien lenkki (39 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä alkupätkä Harjantie päällystetty 5 km. Peltoniementie
ja Tuunajärventie päällystämätön. Honkakosken kylä myös tämän lenkin varrella.

Kynäslahden lenkki (41 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä Harjantie päällystetty (12 km). Kynäslahdentien varressa mm. Kynäslahden talo, josta kaatui sodassa neljä poikaa (muistolaatta).
Tuunajärven kylässä monitoimitalo, josta isommat ryhmät voivat kysyä taukotilaa
(Laitila-Tuunajärven kyläyhdistys). Matkan varrella taas Honkakosken kylä. Mikäli
ei halua pyöräillä valtatie 23:a, voi ajaa mm. Korvenkyläntie-RajaviidantiePeltoniementien kautta takaisin Harjantietä Kirkonkylään.

Kirvesjärven lenkki (20 km)
Kirkonkylästä lähdettäessä Harjantie päällystetty (5 km). Peltoniementien ja
Lammelantien kautta kirvesjärventietä Valtatie 23:lle.

Kevyenliikenteenväylät VAIN kirkonkylässä. Safa-palkittuun kylänraittiin tulee parhaiten
tutustuttua pyörällä.
.
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Pyöräilylenkkien kartta.
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Pomarkun Monitoimihalli
Pomarkun monitoimihalli on vuonna 2015 valmistunut liikunta- ja vapaa-ajan keskus.
Halli tarjoaa laajat mahdollisuudet ja nykyaikaiset tilat harrastaa liikuntaa; sisäpalloilusali,
aerobic-sali sekä kuntosali laitteineen. Kuntosalissa treenaat laadukkailla ja turvallisilla
DAVID- kuntosalilaitteilla. Valikoimastamme löytyy mm. kuntopyörät, crosstraineri, soutulaite sekä DAVID CoreZone selkä- ja vatsalihaslaitteet. Monitoimitalossa on mahdollisuus
mm. seuraaviin lajeihin: kuntosalitreenit, ryhmäliikunta, salibandy, lento- ja sulkapallo, tennis sekä lyöntipressu pesäpalloilijoille.

Monitoimihallin kuntosali on avoinna joka päivä klo 06.00-22.00. Peilisali ja monitoimisali
aukeavat klo 8.30 – poikkeuksena maanantai, jolloin ovet aukeavat vasta 9.30.
Monitoimihallin palloilusalia ja peilisalia käytetään varattujen vuorojen mukaisina aikoina.
Hallilla ei ole henkilöpäivystystä. Palloiluhalli on heinäkuun suljettu.
Harjantie 1
29630 Pomarkku
Lisätietoja monitoimihallin käytöstä ja tilavaraukset:
Pomarkun Kunta
Palveluneuvoja
Pirjo Schulze
p. 02 550 5666
pirjo.schulze@pomarkku.fi
www.pomarkku.fi
Instagram: pomarkun_monitoimihalli
Facebook: Pomarkun kunta

Retkeilyreitti
Maastoretkeilyyn luontoelämyksiä tarjoaa kunnan ylläpitämä retkeilyreitti, joka sijaitsee
Isonevan Soidensuojelualueen parkkipaikkaa vastapäätä tien 23 varrella, 4 km Pomarkusta Porin suuntaan. Merkitty 2,8 km pitkospuureitti. Reitillä Katajamäen laavu sekä puucee
ja nuotiopaikka.
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Isoneva
Isonevan suo on kooltaan noin 800 hehtaaria ja se on sekä linnustoltaan että kasvistoltaan arvokas. Maisemia voi ihastella helposti kuljettavalla pitkospuureitillä jonka varrelta
löytyy paljon opastetauluja sekä lintutorni. Alue sijaitsee valtatie 23:n varrella 4 km Pomarkusta Porin suuntaan. Polun alussa on suuri pysäköintialue.
Opastukset
Alueilla opastaa luonto-opas ja valokuvaaja
Pentti Ojala
p. 040 063 5287

Isojärvi
Isojärvi on Pohjois-Satakunnan suurin järvi ja sen luonto ja monet saaret houkuttelevat
turisteja uimaan ja virkistäytymään. Kauniin luonnon lisäksi myös Plootuluoto-saari on tutustumisen arvoinen. Siellä sijaitsee pakolaisluola 17. vuosisadalta.
Lisää tietoa järvestä ja veneilykartoista Isojärvi-seuran sivuilta.
www.isojarviseura.fi/

Pomarkun rautatieasema
Pomarkun Rautatieasema kunnostettu pienempienkin ryhmien elämysmatkailuun.
Pyöräretken lisäksi voi tehdä resiinaretken. Resiinoiden vuokraamisesta ja Rautatieaseman majoitustiloista vastaa Satakunnan Elämysrautatie ry.
www.pomarkku.fi/elämämysrautatie

Asematie
29630 Pomarkku
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Asemamäen kuntorata
Aseman valaistu kuntorata on 2,2 km. Kuntoradan alueella sijaitsee myös suosittu frisbeegolfrata. Alueella on myös ulkokuntoilulaitteet.
Asematie
29630 Pomarkku

Hiihtoladut
Talvisin asemamäen kuntorataa kiertävät niin perinteisen kuin luistelutyylin hiihtäjät.
Maastolatuja ylläpidetään, lumitilanteesta riippuen elämysrautatiellä välillä Honkakoski –
Keskisjoki, Isonevan soidensuojelualueella sekä Tuunajärvellä.

Luistelupaikat
Kirkonkylän koulun pihassa luistelurata ja nuorisotalon pihassa on kaukalo, joita jäädytetään kelitilanteesta riippuen.
Retkiluistelu on mahdollista Isojärvellä, jonne aurataan erilaisia luistelureittejä jää- ja lumitilanteesta riippuen.

Jalkapallokenttä
Nurmipintainen jalkapallokenttä.
Granrothintie
29630 Pomarkku

37

Keskusurheilukenttä
Pomarkussa käytetyimpiä liikuntapaikkoja kesäaikana on Monitoimihallin yhteydessä oleva
keskusurheilukenttä, jonka uudehko hiekkatekonurmi tarjoaa erinomaiset olosuhteet varsinkin pesäpalloon.
Harjantie 1
29630 Pomarkku

Uimarannat
Kerimannin uimaranta
Kerimannintie
29630 Pomarkku
Uimarannalla on grillikatos, WC ja pukukopit.
Uimarannan vieressä venepoukama.

Pikku-valkjärven uimaranta
Pikkuvalkjärventie
29630 Pomarkku
Uimarannalla on pukukopit ja WC. Rannalla on rajattu uima-alue pienemmille lapsille.

Kylänlahden uimaranta
Kylänlahdentie
29630 Pomarkku
Uimaranta sijaitsee jokirannassa. Uimarannalla on pukukopit ja venelaituri.
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