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VEISET
LEPPOISAT KESÄTER
NASTAMME!
ELOISASTA KOTIKUN

M ukavaa, että olet päätynyt lukemaan kokoamaamme Polvijärven kesäliitettä!
Haluamme erityisesti tavoittaa
meille tärkeät vapaa-ajan asukkaat. Tuotte Polvijärven kesään vipinää ja eloa. Vakituisesti asuvien
ohella myös te olette niitä,
joille haluamme näkyä ja
kuulua.
Erityisen paljon meiltä on toivottu paperille painettua tietoa
kunnastamme. Tämä
kesäliite on ensimmäisiä vastauksia tähän
toiveeseen.
Kokosimme
liitteeseen tärkeimpien yhteystietojemme lisäksi muun muassa
tietoa liikuntapaikoistamme, luontokohteistamme sekä kaikesta
sellaisesta minkä uskomme Sinua
– olet sitten paljasjalkainen polvijärveläinen tai kesäasukas – kiinnostavan ja hyödyttävän.

” Monet kunnan palvelut ovat myös vapaa-ajan
asukkaiden käytössä ”
Haluan muistuttaa, että monet
kunnan palvelut ovat myös vapaa-ajan asukkaiden käytössä.
Suosittelen esimerkiksi tutustumaan kirkonkylän koulukeskuksen
lähiliikuntapaikkoihin sekä viime
talvena peruskorjattuun Vapariin,
ja erityisesti sen maksuttomaan
kuntosaliin! Lisätietoa näistä löydät liitteen sivuilta sekä verkkosivuiltamme.
Tekemisen puutteesta ei meillä
todellakaan tarvitse kärsiä. Polvijärven kesä on täynnä tapahtumia,
suurimpana Polvijärvi-päivät 19.–
20. heinäkuuta. Perjantaina on

tarjolla iltatoria ja toritansseja, ja
lauantaina toripäivän ohella kisaillaan traktoritaitojen Pohjois-Karjalan mestaruudesta. Itse odotan
kovasti myös Samae Koskisen
esiintymistä torilavallamme lauantai-iltapäivänä.
Polvijärvi-päiviä käynnistellään
jo pitkin viikkoa eri kylien
tapahtumilla. Näissä ja
monissa muissa kesän
tapahtumissa haluamme mahdollisuuksien
mukaan olla mukana
näkyvillä ja ihmisten
tavoitettavissa. Eli jos
bongaat minut jostain
tapahtumastamme, tule
vain rohkeasti nykäisemään
hihasta ja tervehtimään!
Niin kuin kaikesta toiminnastamme, toivomme palautetta myös
tästä uudesta kesäliitteestä. Yhdessähän me näitä asioita teemme
ja kehitämme entistä paremmiksi,
eikös vain?
Tapaamisiin
kesätapahtumissamme!
Terveisin,
Jari Tuononen
Kunnanjohtaja
Puh. 040 104 6001
jari.tuononen@polvijarvi.fi

VETÄVÄ POLVIJÄRVI

– LISÄÄ VIIHTYVYYTTÄ JA HYVINVOINTIA!
Polvijärven retkeily- ja ulkoilupaikkoja sekä paikkakunnan yleistä viihtyvyyttä on kohennettu viimeisen
parin vuoden aikana Vetävä Polvijärvi -hankkeen nimissä.
Leader-rahoitteisen hankkeen aikana Polvijärvellä on muun muassa kunnostettu kylien veneenlaskupaikkoja sekä uimarantoja,
rakennettu katettuja tulipaikkoja
ja laitureita sekä kohennettu yleishyödyllisten virkistyspaikkojen viihtyvyyttä. Kesällä 2019 työnalla ovat
Saarivaaran kylässä sijaitsevan

Tammimajan ulkoilureitin ja majan
kunnostus sekä Viklinsuon suojelualueelle rakennettava pitkospuupolku.
Hankkeessa on myös edistetty
yhteisöllisyyttä, sillä paikalliset kyläyhteisöt ovat päässeet mukaan
ideoimaan ja toteuttamaan omien
lähialueidensa kunnostuskohteita.
VETÄVÄ POLVIJÄRVI -HANKKEEN KESÄÄ VOIT SEURATA FACEBOOKISSA HANKKEEN OMILLA SIVUILLA!

POLVIJÄRVELLÄ
TAPAHTUU!
POLVIJÄRVI-PÄIVÄT
Polvijärven torilla
19.–20.7.
Kylätapahtumia koko viikon!
PERJANTAI
klo 15–21 Iltatori
klo 17–21 Toritanssit
Esiintyjänä Kalle Kaaja & Antti
Tammilehdon orkesteri.
LAUANTAINA
klo 9–15 Toripäivä
klo 10.30 Maakunnalliset traktoritaitoajokisat 2019
klo 13 Samae Koskisen Korvalääke.
WWW.POLVIJARVI.FI/
POLVIJARVIPAIVAT2019

KESÄROKKI 2019
Polvijärven torilla
19.6.
klo 17–21 Esiintyjinä
koulun bändi, joensuulainen
The Rebellion ja Gasellit.

Polvijärven kesätapahtumat
löydät osoitteesta
WWW.POLVIJARVI.FI/
TAPAHTUMAT

NUORISOTILAT OVAT
AVOINNA MYÖS
KESÄLLÄ!

KUIVAN MAAN
MATONPESUPAIKKA
AVATAAN
KESÄKUUSSA

Vapaa-aikatalo Vaparilla (Räätälintie 6) sijaitsevalla nuokkarilla voit
muun muassa pelata Playstation
4:lla sekä biljardia, pingistä ja lautapelejä tai viettää muuten vaan
rennosti aikaa. Tiloissa on käytössä
langaton verkko.

Polvijärven paloaseman ja torin läheisyyteen avataan kesällä 2019
kuivan maan matonpesupaikka.
Pesupaikka valmistuu kesäkuun aikana. Matonpesupaikalle tulee juokseva vesi, viemäröinti, iso ja pieni
allas, mankeli sekä kuivausteline.
Matonpesupaikka on kaikille yhteisessä käytössä.

Nuokkari on avoinna maanantaista
perjantaihin klo 15–20. Kesäaukiolot ovat voimassa 3.6.–11.8. välisenä aikana.
Tilojen aukioloissa saattaa olla
muutoksia kesäaikana. Ajankohtaiset uutiset, aukiolot ja lisätiedot voit
tarkistaa osoitteesta
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POLVIJÄRVEN
KIRJASTO

WWW.NUORTENPOLVIJARVI.FI/
NUORISOTILAT

POLVIJÄRVENTIE 4

S atunnainen

Polvijärvellä vierailija – ja joku vakituinen asukaskin
– saattaa yllättyä siitä tiedosta, että
Polvijärvi on maakunnan mittakaavassa merkittävimpiä lähiruuan tuottajia.

” Ruuan tarina maatilalta
ruokapöytään kiinnostaa.
Näitä tarinoita Polvijärvellä on riittämiin.”
1960- ja 1970-luvuilla oli
aivan tavallista, että viljelijät myivät suoraan
tilalta muun muassa
maitoa, kananmunia ja
perunoita. Sittemmin
tällainen käytäntö väistyi muutamiksi vuosikymmeniksi, mutta onneksemme vain hetkeksi. Uusi
lähiruokabuumi alkoi 2000-luvun alussa kulutustottumusten muutosten ja kasvavan kysynnän myötä,
eikä buumin loppu siinnä lähitulevaisuudessa, päinvastoin.
Lähiruoka, samoin kuin lähiruuan
tuottajat, kiinnostavat jälleen, sillä
ruuan tarina maatiloilta lautaselle
kiinnostaa kuluttajia. Näitä tarinoita meillä Polvijärvellä on riittämiin.
Meillä on toiminut jo pitkään useita
lähiruokayrittäjiä, joiden tiloilta voi
käydä ostamassa suoraan ruokaa
pöytään. Luomunkin suhteen Polvijärvi erottuu edukseen, sillä peltoalastamme noin kolmannes on luomutuotannossa.
Suuret lihanjalostuslaitokset ovat
siirtyneet yhtä lukuun ottamatta maakunnan ulkopuolelle. Tästä johtuen
eri puolille Pohjois-Karjalaa syntyi

pieniä tilateurastamoita ja lihanjalostusyrityksiä. Polvijärven Liha-Aitta
on oiva esimerkki hyvin toimivasta
lähilihan jalostajasta, jonne tuodaan
raaka-ainetta ympäri maakuntaa.
Paikalliset luomulihan tuottajat harjoittavat myös lihan suoramyyntiä.

KESÄAUKIOLOAJAT

Arkipyhien aattopäivinä kirjasto on
auki klo 10–15. Lehtisali avataan
maanantaista perjantaihin klo 9.

Polvijärveltä on lähtöisin – ehkä
syystäkin – myös yksi maakuntamme lähiruokalähettiläs, kauppa-auto
Makuvankkuri. Makuvankkurissa on
tarjolla laaja valikoima ympäri
Pohjois-Karjalaa tuotettuja
lähituotteita, ja uutuutena
kauppa-auton
valikoimiin tulee paikallisesti valmistetut jäätelöt
kesälle 2019. Eli jos
näet
kesälomallasi
kauppa-auton parkissa
torin kulmilla, pistäydy
ihmeessä vilkaisemaan,
mitä kaikkea herkullista Pohjois-Karjalalla on tarjota ruokapöytääsi.

Kirjastossa on käytössä kaksi varattavaa nettikonetta, yksi pistäytymiskone, langaton verkko, kopiokone ja tulostin. Ulko-ovessa on
palautusluukku.

POLVIJÄRVEN PAJA

Kesävieraidemme ei tarvitse lähteä
muittenkaan palveluitten perässä
Höytiäistä edemmäs kalaan. Polvijärveltä löydät ammattilaiset hoitamaan remonttityöt, tien lanaukset,
polttopuut, auton korjaukset ja vastaavat. Ja huomionarvoista on sekin,
että paikallisia palveluita tukemalla
myös varmistetaan, ettei palveluita
tarvitse lähteä hakemaan kauempaa. Pidetään yhdessä huoli siitä,
että näin olisi meillä myös jatkossa.

BREIKKI
Polvijärventie 22 (apteekin vieressä)
Avoinna ma-pe klo 7.30–15

PikkuPutiikista mökille tai viemiseksi pieniä käsitöitä & puutuotteita!
HUOM! Suljettu lomien vuoksi 15.–28.7. välisenä aikana!

@pajabreikki

Teuvo Mutanen
Maaseutuasiamies
Puh. 040 104 6107
teuvo.mutanen@polvijarvi.fi

TERVETULOA!

Rakennuspalvelu ja
Kiinteistöhuolto
H. Kolehmainen
Rakentamiseen ja
kiinteistöhuoltoon
liittyvät työt.

TAKSI JA
TILAUSLIIKENNE
P.J. Toivanen | 83700 Polvijärvi

Myymälä auki kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Vasarakankaantie 17, Polvijärvi p. 050 376 2010
myynti@nordpap.fi

PERHEYRITYKSESTÄ MYÖS ILMALÄMPÖPUMPUT

0500-374808

Pentti Toivanen 0400-240067

Autoyhtiö Sormunen Oy / Polvijärven Maansiirto

-------------------

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!
P. 0400 932 825

MA, KE, PE KLO 10–15
TI, TO KLO 10–18
LA-SU SULJETTU

#Poltsinnuoret
löydät myös
verkosta!

Anttilantie 2 | 83700 Polvijärvi
Puh. 0400 572225 / Seppo Sormunen
S.posti: polvijarvenmaansiirto@hotmail.com | www.polvijarvenmaansiirto.com

- 8 henkilön tilataksi
- Pyörätuoli- ja paarivarustus

Vuodesta 1951 lähtien

• Maanrakennus ja -kuljetus
• Tierakentaminen
• Jätevesijärjestelmien teko
• Sora-, murske- ja
multatoimitukset

Taksipalvelu
Mertanen

Ilpo 0400 372 396
Tuula 0500 634 203

- uudisrakentaminen
- saneeraukset
- julkisivutyöt
0400 976 315

rakennussaukkonen.com

POLVIJÄRVEN
PALVELUJA

POLVIJÄRVEN
MUSEOT
ESINEMUSEO
Polvijärventie 4
Polvijärven kirjaston yläkerrassa
sijaitsevassa esinemuseossa pääsee tutustumaan paikallishistoriaan. Esimerkiksi yhteen museon
huoneeseen on rakennettu kansakoululuokka pulpetteineen ja
opetusvälineineen. Museossa on
myös teemoittain vaihtuvia näyttelyitä sekä hyvin runsas vanhojen
valokuvien kokoelma.
Pääsymaksu 3 €/henkilö.
Avoinna sopimuksen
mukaan.
Ota yhteyttä ja sovi esittelyaika:
Jouko Iivanainen
puh. 046 845 9631
TALOMUSEO
Polvijärventie 29
Museonmäellä sijaitseva talomuseo on 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alun polvijärveläinen
maalaistalo ulkorakennuksineen
ja esineineen. Alueella on myös
muun muassa aitat, paja, riihi ja
tuulimylly.
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Pääsymaksu 2 €/henkilö.
Talomuseo on avoinna
vain kesäisin tilauksesta.

Polvijärveltä löydät nähtävää ja koettavaa moneen makuun. Tarkat osoitteet ja lisätietoja
WWW.POLVIJARVI.FI/RETKEILY-JA-ULKOILU
1. HIEKKASAARI
Hiekkasaari Höytiäisellä on suosittu rantautumiskohde. Saareen
pääsee omalla veneellä sekä M/S
Tuulan kuljettamana.
2. HUHMARISVAARA
Vaaran laella sijaitsi II maailmansodan aikoihin Salpalinjan pohjoisin tykkiasema. Muistomerkkinä
paikalla on 152/45 Canet -rannikkotykki.
3. KARNUKAN MYLLY
1700-luvulta peräisin oleva vesimylly on oletettavasti Polvijärven
vanhin rakennus.
4. LENTOKIVI
Paikallistarinan mukaan vuonna
1871 seppä Adam Wallijus suoritti
yli sadan metrin lennon omalla
lentolaitteella Lentokiven päältä.

5. POLVIJÄRVI-KUOREVAARA-HUHMARINEN
ULKOILUREITTI
Ympärivuotinen 16 km pituinen
ulkoilureitti Polvijärven taajamasta
Huhmariseen.
6. RUKKOVAARAN
NÄKÖALAPAIKKA
Näköalapaikan laelta voi ihailla Rukkojärven ja Viinijärven ympäröimää
metsämaisemaa.
7. RUVASLAHDEN
LINTUTORNI
Lintutorni sijaitsee Höytiäisen Ruvaslahden äärellä, Savirannan toimintakeskuksen pihapiirissä.
8. SALAKKAKOSKI
Salakkakoski on Polvijärven isoin
koski. Keväällä virta on voimakas, ja
koskesta voi saada suuria salakkasaaliita.

9. SOLAN LUONTO- JA
KULTTUURIPOLKU
Polulla on Solanlammen lintutorni,
satupolku, kivikautinen asuinpaikka,
vanhaan kaivokseen syntynyt lampi
sekä Metsäkirkko. Reitin pituus n.
5 km.
10. SOTKUMAN
ULKOILUREITTI
Valaistulla ympärivuotisella ulkoilureitillä voi kulkea 5,3 km ja 1,8 km
reittejä. Reitin varrella on 9-väyläinen frisbeegolfrata sekä metsästysmaja.

POLVIJÄRVEN
TERVEYSASEMA
POLVIJÄRVENTIE 20 A
AUKIOLOAJAT
MA-PE KLO 8-16
AJANVARAUS
ARKISIN KLO 8-16
PUH. 013 330 2254

11. TAMMIMAJA
Tammen vahdin maja on vanha
uittoon liittyvä maja Sukkulajoen
yläjuoksulla. Sopii taukopaikaksi
vaellus- ja kalastusretkillä.

Jos tarvitset ensiapua esimerkiksi
vuotavan haavan tai astmakohtauksen vuoksi, voit tulla suoraan
terveysasemalle tai Tikkamäen
yhteispäivystykseen soittamatta
etukäteen. Henkeä uhkaavissa
tilanteissa soita 112.

12. VIKLINRIMMEN LUONNONSUOJELUALUE
Alueella voi retkeillä Tiaissärkän polulla (8 km) ja Rauanjoen
melontareitillä (15 km). Tiaissärkän
laavulla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.

Jos tarvitset muuta kiireellistä hoitoa, ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tai Tikkamäen yhteispäivystykseen
(puh. 013 330 2121).
Lisätietoa terveysasemista
WWW.SIUNSOTE.FI

POLVIJÄRVELLÄ LOMAILET LIIKKUEN!

OTA
YHTEYTTÄ!

Kaikki liikuntapaikkamme ovat maksuttomia ja vapaassa käytössä!

KIRKONKYLÄN LENKKIPOLKU
Jyrintie 16 C
3 km pituisella latulenkillä voi kesäisin lenkkeillä ja polkujuosta. Maasto on
nousu- ja laskuvoittoinen. Jos ulkoilutat
oheisella reitillä koiraa, muista pitää koira
kytkettynä ja siivota koiran jätökset reitin
varrelta!
KIRKONKYLÄN URHEILUKENTTÄ
Kuorevaarantie 4
Kentällä on tiilimurskapintaiset juoksuradat, kenttäalueella on kivituhkapinta.
SOTKUMAN FRISBEEGOLFRATA
Iivanantie 18
9-väyläinen rata on maastomuodoiltaan
mukavan vaihteleva, osittain hiekkakuopan reunamaa ja metsämastoa kiertävä.
Radan käyttö on maksutonta.
KOIRIEN KOULUTUSKENTTÄ
Juuantie 13-15
Koulutuskenttä on aina avoinna. Polvijärven Koiraharrastajat ry järjestää läpi
kesän koiratreenejä. Katso lisätietoja
Facebook- ryhmästä ”Polvijärven Koiraharrastajat ry”.
SOTKUMAN KUNTOPOLUT
Käsämäntie 6
Sotkuman kuntopolut soveltuvat niin perhelenkkeilyyn kuin vaativampaankin polkujuoksuun. Polut kulkevat kauniissa harjumaisemissa ja rinteissä.

SOTKUMAN URHEILUKENTTÄ
Käsämäntie 6
Sotkuman urheilukenttä sijaitsee koulun ja
päiväkodin läheisyydessä. Kenttä on nurmipintainen.
VAPAA-AIKATALO VAPARI
Räätälintie 6
Avoinna 3.6.–30.8. ma-pe
klo 12–21, la-su suljettu
Vaparin remontti valmistui vuoden 2019
alusta. Vaparissa ovat nuokkarin ja esikoulu- sekä iltapäivätoiminnan tilat, varattavissa oleva kahvio, kolmilohkoinen liikuntasali
sekä kuntosali. Vaparin liikuntasalissa voi
pelata erilaisia sisäpelejä, kuten lento- ja
koripalloa, tennistä ja sulkapalloa. Salista
löytyy myös parin metrin korkuinen kiipeilyseinä.
WWW.POLVIJARVI.FI/VAPAA-AIKATALO

VAPAA-AIKAKOORDINAATTORI
Sirpa Halonen
puh. 040 1046 204
sirpa.halonen@polvijarvi.fi
Lomalla 17.–30.6. ja 5.–25.8.

A-SALI
Polvijärventie 6, A-talo
Avoinna 3.6.–30.8.
ma-pe klo 12–21
VAPARIN LEIKKIPUISTO
Räätälintie 6

NUORISO-OHJAAJA
Päivi Hyytiäinen
puh. 040 1046 208
paivi.hyytiainen@polvijarvi.fi
Lomalla 24.6.–28.7.

LÄHILIIKUNTAPAIKAN
LEIKKIPUISTO
Polvijärventie 6

VAPARIN VASTAAVA
VAHTIMESTARI
Veijo Hiltunen
puh. 040 104 6313 (ma-pe klo 7-15)
Lomalla 15.7.-2.8.2019.

LÄHILIIKUNTAPAIKKA
Räätälintie 6
Lähiliikuntapaikalla on monitoimiareena
hiekkatekonurmipinnoitteella. Areenalla
voit pelata mm. jalkapalloa, petangueta ja
sählyä. Lähiliikuntapaikalla on myös juoksurata ja pituushyppypaikka sekä erilaisia
ulkoleikkilaitteita. Alueella on myös muutamia ulkokuntosalilaitteita.

VAPARIN VAHTIMESTARIT
puh. 040 104 6205
(ma-pe klo 12-21)

Tarkempia tietoja vapaa-ajan
palveluistamme
WWW.POLVIJARVI.FI/VAPAA-AIKA

VAPARIN KUNTOSALI
Kuntosalin aukiolo on kesäkaudella 3.6.–
30.8. ma-pe kello 8–21. Muina kellonaikoina pääsy vain kulkukortilla.

@ VapaaaikapalvelutPolvijarvi

Vaparilla on monipuolinen kuntosali erilaisine uusine kuntosalilaitteineen. Kuntosali
on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Kulkukortin kuntosalille voit lunastaa 20 eurolla
Vaparin vahtimestarilta.

HUOM!

Myös vapaa-ajan asukkaat voivat
varata kesävuoroja Vapariin ja A-saliin.
Vuoroja voit tiedustella
Sirpa Haloselta puh. 040 1046 204

WWW.POLVIJARVI.FI/KUNTOSALI

MUISTA PÄIVITTÄÄ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ!

MÖKIN JÄTEHUOLTO KUNTOON
Mökilläkin syntyy jätettä, joten jätehuolto kannattaa laittaa kuntoon keväällä. Mökkiläisellä on kolme tapaa liittyä jätehuoltoon:
oma jäteastia, jätekimppa naapurien kanssa tai liittyminen aluekeräyspisteeseen. Edullisin jätehuollon järjestämistapa on perustaa jätekimppa naapurien kesken. Aluekeräyspiste on tarkoitettu mökeille, joille oma jäteastia tai jätekimppa ei ole mahdollinen.
Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on vain vuosittaista aluekeräyspistemaksua maksavilla
asiakkailla.
Jätehuoltomääräysten mukaan mökin oma jäteastia tai kimppajäteastia on tyhjennettävä
Polvijärvellä vähintään kolme kertaa kesässä. Tyhjennyskerrat voi sopia Puhaksen asiakaspalvelun kanssa. Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8−16 p. 013 318 198 tai asiakaspalvelu@puhas.fi. Lisätietoa jätehuollosta saa nettisivuilta www.puhas.fi
• Polvijärven jäteasema Ahertajantie 2, palvelee arkisin ti klo 9–13 ja
to 14–18. Palveluaikoina
p. 050 597 0254.
• Liperin jäteasema, Kierrätyskuja 1
(Ylämyllyntie 97) Ylämylly, palvelee
yli kuntarajojen arkisin ti ja pe klo
14–18 ja muina aikoina itsepalveluna joka päivä klo 6 – 22. Palveluaikoina p. 050 516 0634. Ei puutarhajätteiden vastaanottoa.
• Kontiosuon jätekeskus, Kontiosuontie 11 Joensuu, palvelee ma
klo 8–19 ja ti–pe klo 8–17.
p. 050 326 3528.

• Polvijärven jäteasemalta ja Kontiosuon jätekeskuksesta saa puutarhajätepasseja, joilla voi tuoda
joka 3. puutarhajätekuorman veloituksetta.
• Kompostointi- ja jäteneuvontaa
19.7. klo 15–18 Polvijärvipäivillä
• Kompostointiohjeita ja Lajittelun
ABC löytyvät nettisivulta www.puhas.fi.
Käy tykkäämässä Puhas Oy
Facebookissa, Instagramissa ja
Twitterissä.

Jätekeskukseen ja jäteasemille
otetaan vastaan palveluaikoina
veloituksetta
• Vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita
kotitalouksilta
• Metallia, kartonkia, paperia
• Alle 1 kuution määrän kyllästettyä
puuta
• Käyttökelpoisia ja puhtaita vaatteita, kodintekstiilejä, kenkiä, laukkuja, leluja ja urheilutarvikkeita

Polvijärvellä puhdistusvaatimukset
ovat perustasoa ankarammat. Jätevesien puhdistustaso Polvijärvellä
on orgaaninen aine 90 %, fosfori 85
% ja typpi 40 %.
Pohjois-Karjalan Jässi-jätevesineuvontahanke tarjoaa maksutonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

LISÄTIETOJA

• Pieniä määriä lasiastioita, posliinija keramiikka-astioita, kristalliesineitä sekä lamppuja (esim. hehkuja halogeenilamput).

TÄÄLTÄ MEIDÄT LÖYTÄÄ!
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Hajajätevesiasetus tuli voimaan
3.4.2017. Sen myötä viemäriverkostojen ulkopuolisilla ranta- ja
pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee
vastata hajajätevesiasetuksen ja
ympäristönsuojelulain vaatimuksia
31.10.2019 mennessä.

WWW.JATEVESIHANKE.FI/
POHJOIS-KARJALA
WWW.POLVIJARVI.FI/
HAJAJATEVESIASETUS

TOIMIPISTEET OVAT AVOINNA
MA-PE KLO 9-11 JA 12-15

KUNNANVIRASTO
Polvijärventie 15
Puhelinvaihde: 040 104 6000. Puhelinvaihteesta voidaan yhdistää puhelut muille kunnan työntekijöille.
Kunnanjohtaja Jari Tuononen, puh. 040 104 6001, jari.tuononen@polvijarvi.fi
Viestintäsihteeri Anni Lampinen, puh. 040 104 6004, anni.lampinen@polvijarvi.fi
KOULUTOIMISTO
Polvijärventie 4
Suljettuna 8.-21.7. välisenä aikana
Sivistysjohtaja Mirka Nisula, puh. 040 104 6510, mirka.nisula@polvijarvi.fi
TEKNINEN TOIMISTO (rakennusasiat, kuntatekniikka, ympäristönsuojelu)
Välitie 2
Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ari Soikkeli, puh. 040 104 6307, ari.soikkeli@polvijarvi.fi
Kuntatekniikan päällikkö Jussi Hoppula, puh. 040 104 6309, jussi.hoppula@polvijarvi.fi
Kiinteistöpäällikkö Timo Pirhonen, puh. 040 104 6306, timo.pirhonen@polvijarvi.fi
Teknisen toimen päivystys: 040 104 6315, 040 104 6320 tai 040 104 6323.
HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT: WWW.POLVIJARVI.FI/YHTEYSTIEDOT

