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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 28.2.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keski-

viikkona 26.2.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa 

Liikuntakerho jatkuu totuttuun tapaan koulun liikuntasalilla keskiviikkoisin klo 15.45-16.45 ja 

kuntosalilla on eläkeläisten vuoro maanantaisin ja torstaisin klo 11.30-12.30. 

 

4.2. Karaokeilta nuopparilla klo 18.00 alkaen, arvontaa 

11.2. Kerhopäivä kunnantalon auditoriossa klo 12.00 alkaen. Katsotaan valokuvia viime vuoden 

toiminnasta (Urho). Puheenjohtaja järjestää tietovisan. 

13.2. Äijävirtaa -kerho kokoontuu nuopparilla klo 12.30 

18.2. Karaokeilta nuopparilla klo 18.00 alkaen 

25.2. Porinapiiri käsityön merkeissä Ukonojan kerhohuoneella klo 12.00 alkaen 

26.2. Eläkeliiton 50-vuotisjuhlan seuraaminen suorana lähetyksenä isolta näytöltä kunnantalon 

audiotoriossa. Tarjolla täytekakkukahvit juhlan kunniaksi. Tilaisuus alkaa klo 13.00 

28.2.-1.3. Retki Härmän kylpylään yhdistyksen jäsenille.  Bussi lähtee Iisakintorilta klo 10.00. 

Retken hinta on 150-160 euroa sisältäen: 

- bussikyydin, 2 yön majoituksen 2 hh:ssa, puolihoidon (2 x aamiainen, 2 x noutopöytäruokailu),  

kylpylän käytön, tanssiliput molempina iltoina ( perjantaina musiikista vastaa Finlanders ja 

lauantaina Kalle Jussila & Quattro 

Ilmoittautumiset 10.2.2020 mennessä Lauri Törmälehdolla, puhelin 0400 5727 40 

3.3. Karaokeilta nuopparilla klo 18.00 alkaen, arvontaa 

11.3. Kerhopäivä ja yhdistyksen kevätkokous ja sokerina pohjalla pääsiäisbingo 

12.3. Päiväretki Toholammen Hirvikoskelle pelimanniviikolle yhdistyksen jäsenille. 

Lähtö Iisakintorilta aamulla klo 8.30 ja paluu samaan paikkaan illalla n. klo 19.00 - 20.00. 

Retken hinta 50 € sisältäen kyydin, ohjelman, ruokailun ja kahvitarjoilun. 

Ilmoittautumiset 20.2. mennessä Lauri Törmälehtolla, puhelin 0400 5727 40 

 

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista löytyy netistä osoitteesta: 

https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta 

tai puhelimitse puheenjohtaja Raili Turuselta 050 5662 788. 

 

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:n uudet yhteystiedot 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura on selkeyttänyt kylätalon varaamista ottamalla 

käyttöön uuden varaus- ja isännöintinumeron 045 7831 1997 sekä sähköpostin  

tavastkengankylatalo@gmail.com.  

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta


2 
 

Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

 

Nelli ja Niilo kirjastolla 
Iloinen Pellepariskunta, Nelli ja Niilo,  ottaa   lapset   ja   perheet   vastaan kirjastolla to 6.2.2020 klo 17-19. 

Ohjelmassa Taikakengät, Ratasponit Selma ja Sulo (melkein kuin oikeat ponit), Salaperäinen taikahaavi ja 

Veikeät ilmapallohahmot. Tervetuloa! 

 

Toivoa etsimässä -näyttely  
Plan International Suomi lainaa Toivoa etsimässä -valokuvanäyttelyä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuk-

sesta tyttöjen elämään Kaakkois-Aasiassa. Näyttely on avoinna kirjastolla  5.2.-27.2.2020.  Tervetuloa! 

 

Siikalatvan Kuuloyhdistyksen kerho 
14.2. klo 16.00 Pyhännän seurakuntatalolla. Kahvi ja arvontaa. Tervetuloa ! 

 

Helmimyyjäiset 
Lauantaina 8.2. klo 18.00 Rauhanyhdistyksellä. Iltapalaksi pitaleipää kebabilla ja salaatilla  + limsaa. 

Laskiaispullakahvit. Leivonnaisia, narutusta, arvontaa, lapsille puuhaparkki. 

Lämpimästi tervetuloa ! 

 

 


