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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.7.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keski-

viikkona 1.7.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 8.6.2020 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon audi-
toriossa. Kokouskutsu ja esityslista asetetaan nähtäväksi 4.6.2020 kunnan www-sivuille, www.pyhanta.fi, 
jossa myös kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 9.6.2020. 

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA  MATTI LEIVISKÄ 

Asiointi kunnantalolla ja kunnantalon kesäsulku 6. – 31.7.2020 
Asiointi kunnantalolla tapahtuu toistaiseksi ajanvarauksella.  
Kunnantalo on suljettuna ajalla 6. – 31.7.2020. 

Tavastkengän kylätalon siivoustalkoot 13.6. klo 10 - 14 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura järjestää kylätalon siivoustalkoot avoimetkylät päivänä lauantaina 

13.6 klo 10:00-14:00. Siistitään kylätalon sisätilat ja piha kesäkuntoon. Tapahtumaan osallistujille kahvitar-

joilu. Oma harava on hyvä olla mukana!   

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran vuosikokous 7.6. klo 11 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran vuosikokous pidetään Tavastkengän kylätalolla sunnuntaina 7.6. klo 

11 alkaen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!    

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi


2 
 

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

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa 
Kerho 13.06.2020 klo: 12.00 Pulkkilan Hiihtomajalla. Ruoka & Kahvi 5 €, arvontaa. Tervetuloa! 

MLL:n perhekahvila  

jatkaa 2.6. alkaen monitoimipuistossa tiistaisin klo 10-12, tarvitta-

essa sateen sattuessa kirjastolla. Omat eväät voi ottaa mukaan.  

LEIKKIKENTTÄKERHO 4-7-vuotiaille Malmitorin monitoimipuistossa  
ma-pe 13.-17.7.2020 2 h/pvä. Sateen sattuessa kirjastolla. Omat eväät mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 

7.7.2019 mennessä sähköpostilla: mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi ja ikä sekä huoltajan 

nimi ja puhelinnumero. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla ilmoittautuneille. Tieduste-

lut: Terhi Korsulainen puh. 044 5036522.  

TERVETULOA MUKAAN KESÄN TOIMINTAAN!! :)  

Vapaa-aikatoimen kesä 2020!  
Kunto- ja liikuntasali  
1.6.2020 kuntosali ja liikuntasali avautuvat jälleen kuntoilijoiden käyttöön. Liikuntasalin käyttö vain ennak-
koon varatuilla vuoroilla. Kuntasalimaksut ja avaimet hoituvat toimistolta normaaliin tapaan. (Jokaisen kun-
tosaliavaimeen on hyvitetty voimassaoloaikaa sen verran, mitä sitä kyseisellä henkilöllä käyttökatkon alka-
essa 16.3. olisi vielä ollut jäljellä.) Liikuntasalitiedustelut ja saliavaimet Matti Saaranen p. 040 1912238. 
 
Koko perheen kuvasuunnistukset 
Koko perheen kuvasuunnistukset jatkuvat kesällä kolmen suunnistuksen verran. Uudet suunnistukset ohjei-
neen julkaistaan Instagramissa ja vapaa-aikatoimiston ikkunassa keskiviikkoina 10.6. 24.6. ja 8.7. Kuvasuun-
nistuksien vastaukset lähetetään viestillä Riikalle numeroon 0401912241. Kaikkien kesänaikana kuvasuunnis-
tuksiin osallistuneiden kesken arvotaan 22.7. pieniä kesäisiä palkintoja.  
 
Nuopparitoiminta 
Tule suunnittelemaan kesän nuopparitoimintaa tiistaina 2.6. Autiorantaan klo 17 alkaen. Luvassa muun mu-
assa suppailua, pelejä, makkaraa sekä muuta mukavaa touhua Matin ja Riikan kanssa!   
 
Jalkapallokerho 2.6.-5.6  
Kerhossa harjoitellaan ja pelataan jalkapalloa kolmessa ryhmässä: 
klo 9.00-10.00 n. 5-6 vuotiaat, klo 10.30-12.00 n. 7-9 vuotiaat, klo 12.30-14.00 yli 10-vuo-
tiaat. Kerhoon ei ole ennakko ilmoittautumista. 
    
Kesäkerhot 8.6.-12.6. 
Kesäkerhossa pelataan erilaisia ulkopelejä ja leikkejä urheilukentällä sekä koulun piha-
alueella. Kesäkerhossa on kolme ryhmää: Junnuryhmä klo 9.00-10.00 n. 5-6 vuotiaille lap-
sille, Aamuryhmä klo 10.30-12.00 n. 7-9 vuotiaille lapsille ja Päiväryhmä klo 12.30-14.00 n. 10 vuotiaista lap-
sista eteenpäin. Ilmoittautumiset kerhoon perjantaihin 5.6. mennessä Riikalle numeroon 0401912241. Il-
moita viestissä lapsen nimi, ikä, mahdolliset erityistarpeet sekä ryhmä mihin on osallistumassa.   
 
Kokkikerho 15.6.-18.6. 
Tule mukaan kokkikerhoon 
Kokkikerho järjestetään 15.- 18.6.2020  koulun kotitalousluokassa 9-11 -vuotiaille lapsille. Aamupäiväryhmä 
klo 10.00-12.00 ja iltapäiväryhmä   klo 12.30-14.30. 
Kerhon hinta on 10€, joka toivotaan maksettavan tilille FI04 5373 0240 0010 06 
Pyhännän Maa- ja kotitalousseura,  

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffreesvg.org%2F1525407770&psig=AOvVaw0Ld8-048vvOnPdTFAqXXfI&ust=1590581734867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODg9f7A0ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Ilmoittautumiset 11.6. mennessä Eliisa Liukolle 041 5444000 (viesti/WhatsApp) 
Ilmoita ruoka-allergiat tai -rajoitteet sekä toive ryhmästä (ap/ip) 
 
Ahvenjärven kesäleiri 22.6-24.6 
Ahvenjärven kesäleiri ma 22.6 klo 15.- ke 24.6. klo 15 n. 9-14 vuotiaille. Leirimaksu 
20e. Hintaan sisältyy ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on telttama-
joitus. Majoituksessa suositaan omia telttoja ja niissä yöpyminen oman perheen tai 
ystävien kesken. Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seura-
kunta. Ilmoittautumiset viimeistään ke 10.6.2020 sähköpostilla osoitteeseen: 
matti.saaranen@pyhanta.fi Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnu-
mero, lisäksi ilmoitettava mahdolliset allergiat, lääkitykset, ruokavaliot sekä erityistar-
peet.  Leirikirje lähetetään ilmoittautuneiden vanhemmille sähköpostitse lähempänä 
leiriä.  
 
Rantauimakoulu  
Autionrannassa 29.6. -3.7.2020. Opetusaika on 1,5 h/päivä/ryhmä ja hinta 25 €/lapsi, 
joka peritään, vaikka lapsi olisi poissa. Sitovat ilmoittautumiset 22.6.2020 mennessä 
numeroon 0401912241. Laita viestiin lapsen nimi, ikä ja uimataidot sekä huoltajan 
nimi ja puhelinnumero. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautu-
neille. Uimakoulu järjestetään yhteistyössä Pyhännän MLL:n kanssa.  
 
MLL: N Leikkikenttäkerho 4-7-vuotiaille Malmitorin monitoimipuistossa 
Ma-Pe 13.-17.7.2020 2 h/pvä. Sateen sattuessa kirjastolla. Omat eväät mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 
7.7.2019 mennessä sähköpostilla: mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi ja ikä sekä huoltajan 
nimi ja puhelinnumero. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla ilmoittautuneille. Tiedustelut: 
Terhi Korsulainen puh. 044 5036522. 
 
Lasten päiväleiri 4-5.8. 
Tänä vuonna pienten kesäleiri n. 6-10 vuotiaille järjestetään poikkeuksellisesti päiväleirin muodossa tiistaina 
4.8. sekä keskiviikkona 5.8. Päiväleirinmainos julkaistaan myöhempänä ajankohtana!  Ilmoittautumiset leirille 
viimeistään pe 24.7 2020 sähköpostilla osoitteeseen: matti.saaranen@pyhanta.fi Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, 
osoite ja huoltajan puhelinnumero, lisäksi ilmoitettava mahdolliset allergiat, lääkitykset, ruokavaliot sekä eri-
tyistarpeet.   
 
SUP-lautojen vuokraus   
Vapaa-aikatoimella myös tänä kesänä vuokrattavissa 2 kpl sup-lautoja. Hinta 10e/vrk, 30e/vklp/per lauta. 
Alle 15 vuotiaille SUP-laudan vuokraus huoltajan kautta. Vuokraukset Riikalta sekä  Matilta. 
 
Lisätietoja ja ajankohtaista infoa löydät instagramista: pyhanta_vapaaaika 
Kivaa kesää toivovat Matti Saaranen ja Riikka Teeriaho! 

Pyöräsuunnistus 2.6-31.7.2020 
Tänä kesänä perinteisen pyöräilytapahtuman korvaa pyöräsuunnistus. 

Pyhännän kunnan alueella on ripoteltu 10 rastia. Paikalla on punavalkoinen rastilippu sekä leimasin, jolla 
leimataan rastilipussa olevan numeron mukainen kohta rastikortista. Palauta kortti viim. 31.7.2020 
vapaa-aikatoimiston (koulun yläpihalla) oven vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon. 
Rastit tulee noutaa pyörällä, kävellen yms. –ei moottoriajoneuvolla. 
Ihan kaikille rasteille ei pääse suoraan pyörällä vaan saa kävellä myös osan matkasta. 
 

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https://freesvg.org/bpcomp-happy-camping&psig=AOvVaw0lIgQfn-uvLqmZpF8XyHiX&ust=1590581609342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDA_L_A0ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Rastien paikat ovat esillä kuvina vapaa-aikatoimiston ikkunassa, kirjastolla, Facebook Pyhännän vapaa-aika-
toimi ja instagram pyhanta_vapaaaika. 
 
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja ja yli viisi rastia käyneiden kesken arvotaan polkupyörä. 
Jos rastia ei löydy tai se on rikkoutunut, ilmoita siitä Matti Saaranen 040-191223 
rastilipun voit tehdä ihan itse alla olevan mallin mukaisesti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nimi____________________________________________ 
 
Puhelinnumero____________________________________ 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Kirjasto avoinna 
Kirjaston aukioloajat 1.6.-31.8.2020:  

ma ja to klo 12-19  

ti, ke ja pe klo 9-15 

Lehtisalin omatoimikäyttö ei poikkeustilanteen vuoksi ole mahdollista toistaiseksi. 

Taidenäyttely kirjastolla 
Keramiikka- ja kuvataiteilija Maija Kantasen keramiikkaveistoksia ja mehiläisvahamaalauksia on esillä kirjas-

ton näyttelytilassa 1.6.-27.6.2020 (ma ja to 12-19, ti, ke ja pe 9-15). 

Kotiseutumuseo 
Kotiseutumuseolla tehdään tänä kesänä tuulimyllyn korjausta, joten museo on suljettu. 

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit Pyhännällä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021. Perin-

nemaisemat eli perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maata-

louden aikakaudella. Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 

inventointeja jatketaan sekä rannikolla että sisämaassa koko maakunnan alueella. Maastotyöt käynnistyvät 

kesäkuun puolivälissä. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien 

inventointiohjeet http://www.doria.fi/handle/10024/136257. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään 

tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paik-

katietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen 

hoitoa suunniteltaessa.  

http://www.doria.fi/handle/10024/136257
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Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Mira Sassi, mira.sassi@ely-keskus.fi, puh. 0295038037 ja 
Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh. 0295037007. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse. 

 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2020 
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 

TERVEYSPALVELUT 
HAAPAVEDEN VASTAANOTTO 
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 8-16 puh. (08) 452 700. Päivystykseen annetut ajat ovat 
noin aikoja. Odotusaika määräytyy kiireellisyyden mukaan. Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys 
Oulaskankaan sairaalassa puh. (08) 429 7840, potilastiedustelut (08) 4297801. 
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh.044 7591403. 
 
PYHÄNNÄN VASTAANOTTO 
Suljettu 19.6–19.7 . Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16  
puh. (08) 452 700. 
Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, potilastiedustelut (08) 3152688. 
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut terveysaseman ollessa suljettuna 
Haapavedeltä puh. 044 7591403. 
 
Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta. 
Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Haapaveden vastaanotolta. 
 
LABORATORIO NordLab 
Haapavesi avoinna koko kesän, toimii kuitenkin supistetusti, ei tavanomaisia vuosikontrolleja, vain 
päivystykselliset ja kiireelliset näytteet. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403 tai arkisin klo 
7-18 puh. 020 6198019, nettiajanvaraus 24 h www.nordlab.fi. 
 
Pyhännän näytteenotto avoinna 15.6.–19.7. välisenä aikana ainoastaan tiistaisin, virtsanäytteet yms. 
toimitettava klo 11 mennessä. Laboratorio toimii ajanvarauksella. Pyhännän vastaanoton ollessa suljettuna, 

mailto:marika.laurila@ely-keskus.fi
mailto:maarit.vainio@ely-keskus.fi
http://www.nordlab.fi/
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ajanvaraukset Haapaveden vastaanotolta puh. 044 7591 400 ja 0447591 403 tai arkisin klo 7-18 puh. 020 
6198019, nettiajanvaraus 24 h www.nordlab.fi. 
 
RÖNTGEN 
Haapavesi Röntgen toimii supistetusti. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403. 
 
HOITOTARVIKEJAKELUT 
Haapaveden hoitotarvikejakelu avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, jakelu toimii terveyskeskuksen 
kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta. Hoitotarvikejakelu toimii ajanvarauksella, varaukset numerosta 
044 7591400. 
Kyselyt hoitotarvikkeista keskiviikkoisin klo 12-15 puh. 044 7591420. 
 
Pyhännän hoitotarvikejakelu on avoinna kesäsulun aikana tiistaisin 9- 12.30. 
 
TERVEYSNEUVONTA 
Haapaveden neuvola 
Neuvola toimii supistetusti koko kesän. 
Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyasiat) ja aikuisneuvola suljettu heinäkuun ajan, matkailijoiden rokotukset 
hoidetaan. Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut terveydenhoitajien puhelinnumeroista puhelinaikoina. 
 
Pyhännän neuvola 
Neuvola toimii supistetusti 6.7.-9.8.2020. 
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 10–11 puh. 044 7591677 tai ma, ke 
ja to klo 12-13 puh. 044 7591815. 
 
Muut neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma, ke ja to klo 12–13 puh 044 7591815. 
Tarkemmat tiedot aukioloista ja mahdollisista muutoksista saa terveydenhoitajan puhelintiedotteesta, 
kuunnelkaa tiedotteet loppuun asti! 
 
HAMMASHUOLTO 
Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana: Haapavesi: avoinna koko kesän Pyhäntä: suljettu 19.6.- 
2.8.2020. Ajanvaraus- ja neuvonta puh.(08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16–21 sekä arkipyhinä ja 
viikonloppuisin klo 8-21 Kokkolan pääterveysasema, klo 16-21 Keski-Pohjanmaan keskussairaala, hammas- 
ja suusairauksien poliklinikka, Mariankatu 16-20, 67200 KOKKOLA, puh. 06 828 7450. 
 
FYSIOTERAPIA ja APUVÄLINELAINAUS 
Haapavesi toimii supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa. 
Apuvälinelainaus ja – palautus sekä tiedustelut: Haapavesi ma-to klo 11.30–13 puh. 044 7591436. 
 
TERAPIAKESKUS 
MIELENTERVEYSNEUVOLA, PERHENEUVOLA, A-KLINKKA 
Toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa. 
 
HAAPAVEDEN VUODEOSASTO 
Haapaveden vuodeosasto on suljettuna 18.6. klo 15.00- 6.7. klo 8.00 välisen ajan. Kotisairaala toimii koko 
kesän ajan. 
 
Pyhännän kotisairaala aloittaa toiminnan 8.6.2020 Palvelukeskus Nestorin tiloissa. 
 
SOSIAALIPALVELUT 
Haapaveden sosiaalitoimisto Asiointi sosiaalitoimistossa tapahtuu ajanvarauksen perusteella. Aika varataan 
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työntekijöiden puhelintunnin aikana klo 12-13 tai kirjallisesti kunnanviraston oven edessä olevan lukitun 
postilaatikon kautta. 
 
Pyhännän sosiaalitoimisto: Asiointi sosiaalitoimistossa tapahtuu ajanvarauksen perusteella. Aika varataan 
työntekijöiden puhelintunnin aikana klo 12-13 tai kirjallisesti terveyskeskuksen oven edessä olevan lukitun 
postilaatikon kautta. 
 
Lastensuojelun päivystyspuhelut virka-aikana klo 8-16 (akuutti lastensuojelullinen asia tai 
lastensuojeluilmoitukset) puh. 044 7591 001 tai 112. Virka-ajan ulkopuolella 112. 
Sosiaalitoimiston neuvontanumero virka-aikana klo 8-11 sekä 12-16 (palveluohjaus, huoli-ilmoitukset) puh. 
044 7591 001. 
 
Sosiaalipalveluiden koronalinja virka-aikana klo 8-11 sekä 12-16 huolet liittyen koronaan niin oman 
hyvinvoinnin, yksinäisyyden tai palvelutarpeen järjestämisen suhteen kuin myös omaisen tai tuttavan puh. 
044 7591 282 
 
VANHUSPALVELUT 
Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole puhelinnumeromuutoksia. 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa 
Laidunkauden avajaiset 
Toimintakalenterin mukaisesti järjestetään ”Laidunkauden avajaiset” 9.6.2020 klo 12.00 Autionrannassa. 
Luvassa musiikkia, yhteislaulua, pelejä ja rentoa yhdessä oloa. 
 
Myytävänä muurinpohjalettuja, kahvia ja grillimakkaraa edulliseen 5 euron yhteishintaan tai erikseen 
lettukahvit 3 eurolla ja makkara 2 eurolla. Maksu tasarahalla, joten varatkaa sopivia kolikoita mukaan. 
Vältämme näin vaihtorahojen ja seteleiden käsittelyn. 
 
Jotta tapahtuma voidaan toteuttaa turvallisesti, osallistujat pitävät itsekukin osaltaan huolen noin 2 metrin 
turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta noudattaen viranomaisten ikäihmisille antamia suosituksia. 
 
Piirin hyvinvointipäivät 
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri toteuttaa, mikäli viranomaisohjeet sallivat, 29.9.-1.10.  Kuusamossa 
Piirin hyvinvointipäivät. Erikoistilanteesta johtuen ilmoittautumisaikaa retkelle on jatkettu 17.6. saakka. 
Matkan hinta on 169 € + kyyti sisältäen majoituksen, ruokailut ja monipuolisen ohjelman. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset Lauri Törmälehdolle, puhelin 0400 57 2740. 
 
Retki Venäjän Karjalaan 
Elokuulle suunniteltu retki siirretään toteutettavaksi ensi vuonna. 
 
Karaoketanssit 
Maaralan kylätalolla 16.6. pidettäväksi suunnitellut karaoketanssit perutaan, koska tanssin pyörteissä 
lähikontakteja ei oikein voi välttää. 

Vaatekauppa Singin myymälä  
Vaatekauppa Singin PoP-Up myymälä jälleen Pyhännällä  
ent. OP:n tiloissa Ti 9.6. - La 13.6. välisenä aikana. 
Liike avoinna:  ti-pe klo 9-17 ja la 9-14! 
 
Liike täynnä luonnonkankaisia kesävaatteita, esim. mekkoja, 
hameita, tunikoita, erilaisia housuja, T-paitoja, lasten vaatteita, 
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miesten vaatteita ja paljon muuta! 
 
Mahdollisuuksien mukaan kokoja myös muodokkaille naisille ja 
isoille miehille! 
 
Hintataso edullinen! 
 
Tervetuloa palveltavaksi! 
Terveisin Maritta Singh p. 040 574 1267 
 

Piippolan seudun rhy 
PIIPPOLAN SEUDUN RHY järjestää hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla v. 2020 seuraavasti: 
Tiistaina  16.6.  klo 17.00 – 19.00 
Tiistaina  30.6.  klo 17.00 – 19.00 
Tiistaina  21.7.  klo 17.00 – 19.00 
Tiistaina   25.8.  klo 17.00 – 19.00 
Tiistaina     8.9.  klo 17.00 – 19.00 
Lauantaina  19.9.  klo 10.00 – 13.00 
Harjoitusammuntoja pidetään seuraavasti: 
Torstaina  11.6.  klo 17.00 -  19.00 
Torstaina  25.6.  klo 17.00 -  19.00 
Torstaina  16.7.  klo 17.00 -  19.00 
Torstaina  20.8.  klo 17.00 – 19.00 
Torstaina  17.9.  klo 17.00 – 19.00 
 
METSÄSTÄJÄTUTKINNON KOULUTUS pidetään vkolla 31, 27.7. - 30.7. klo 18.00 alkaen Pyhännän kunnanta-
lon auditoriossa. 
Tutkinnon tentit ovat 31.7., 4.8., 11.8., ja 13.8. klo 18.00 alkaen myös samassa paikassa. 
PIIPPOLAN SEUDUN RHY 
 

Pyhännän kotiseutuarkiston kokoaminen alkaa 
Pyhännän kunnanvaltuusto päätti juhlakokouksessaan viime Perttulina kotiseutuarkiston perustamisesta 

Pyhännälle. Arkistotilat on rakennettu kevään aikana Pyhännän kirjastolle, ja nyt kotiseutuarkisto on val-

miina vastaanottamaan aineistoa. 

Arkistoon tulevan aineistoin seulonta ja järjestely tapahtuu Pyhännän Seon tiloissa osoitteessa Huoltotie 9, 

Pyhäntä. Arkiston järjestämisestä vastaa HuK Lauri Posio. 

Kuntalaiset voivat tuoda kotiseutuarkistoon luovutettavaa aineistoa Seolle torstaista 11.6.2020 alkaen. Ai-

neistoa otetaan vastaan elokuun loppuun asti. 

Pyhännän kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikka-

kunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen 

että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. 

Kotiseutuarkistoon kuuluvat ne paikallistason yksityisluontoiset aineistot, jotka eivät muutoin ole päätyneet 

säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piiriin. Kotiseutuarkistoon voivat kuulua mm. paikalliset 

• yhdistysten, seurojen ja kansanliikkeiden arkistot 

• osuuskuntien ja liikelaitosten arkistot 
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• perheiden, sukujen ja talojen arkistot 

• yksityishenkilöiden arkistot 

Arkistoon kuuluvat paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääni-

nauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuot-

teiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit. 

Lisätietoja voi kysyä Matti Leiviskältä, 040 754 4670, matti.leiviska@student.oulu.fi 

Siikalatvan urheilijat tiedottaa 
YLEISURHEILUHARKAT NOIN 8–13-VUOTIAILLE 
Alkavat Pyhännän urheilukentällä maanantaina 8.6. klo 18. Tarvittaessa ollaan kahdessa ryhmässä, siksi 
pyydämme ennakkoilmoittautumista Keijolle puh. 0407082348 tai keijo.makkonen@gmail.com. Myös Face-
bookin, Instagramin ja WhatsAppin kautta onnistuu ilmoittautua. Harjoituksiin kokoonnutaan liikuntahallin 
pukuhuoneen ja käsienpesun kautta ja ilmoittautuneille annetaan tarkemmat hygieniaohjeistukset, jotka 
löytyvät myös seuran Facebook- ja Instagram-sivuilta. Huom! Myös yli 13-vuotiaille nuorille harjoitukset 
tarvittaessa! 
 
Ryhmä toimii kesän aikana maanantaisin klo 18–19.30. Harjoitellaan yleisurheilun eri lajeja, juoksemista, 
hyppäämistä ja heittämistä sekä tehdään erilaisia nopeus-, ja ketteryysharjoituksia. 
 
LIIKKAKERHO NOIN 5–10-VUOTIAILLE 
Alkaa Pyhännän urheilukentällä keskiviikkona 10.6. klo 18.00–18.45 noin 5-7-vuotiaille ja klo 19.00-19.45 
noin 8-11-vuotiaille. Ennakkoilmoittautumiset Keijolle puh. 0407082348 tai keijo.makkonen@gmail.com.  
Harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä ja pelataan erilaisia leikkejä ja pelejä. Kerhoon ko-
koonnutaan pukuhuoneen ja käsienpesun kautta ja ilmoittautuneille annetaan tarkemmat hygieniaohjeet, 
jotka löytyvät myös seuran FB- ja IG-sivuilta. 
 
Harkkoihin ja liikkakerhoon seuran jäsenmaksulla (voi maksaa jälkikäteen kokeilukerran jälkeen) 10 eu-
roa/vuosi maksetaan Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38 (viestiin jäsenen nimi) tai kätei-
sellä. Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / 0407082348. 
 
KAIKILLE AVOIMET SEURAKISAT 
Torstaina 11.6. klo 18 alkaen Pyhännän urheilukentällä. Sarjat 4-15-vuotiaille vuoden välein, vanhemmille 
tarvittaessa. Lajeina alle 9-vuotiailla (v. 2011 ja myöhemmin syntyneet) 40 metrin juoksu, 10–13-vuotiailla 
(2007–2010 synt.) 60 m, 14-vuotiaista ylöspäin 100 m. Kisat tarvittaessa porrastetusti: klo 18 7-vuotiaat (v. 
2013 synt.) ja nuoremmat, klo 18.45 8–13-v. ja klo 19.30 yli 14-vuotiaat. Suositellaan ennakkoilmoittautu-
mista Keijolle puh. 0407082348 tai keijo.makkonen@gmail.com. Seurakisoihin kokoonnutaan pukuhuoneen 
ja käsienpesun kautta ja noudatetaan annettuja hygieniaohjeita, jotka löytyvät myös seuran FB- ja IG-si-
vuilta. 
 
Seurakisat ovat epäviralliset harjoituskisat, joissa lajeja ensin harjoitellaan ja sitten mitataan sentit ja sekun-
nit. Mitalit ja osallistumispalkinnot kaikille! Kesän seuraavat seurakisat torstaina 25.6. klo 18, jolloin lajina 
kuulantyöntö ja alle 7-vuotiailla pallonheitto. Myöhemmin vuorossa on ainakin aitajuoksu ja pituushyppy. 
Elokuussa jaamme pokaalit kaikille vähintään kolmeen lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille seuran jäse-
nille. 
 
KESTÄVYYSJUOKSUHAASTE SOMESSA 
Pyhännän urheilukentältä on mitattu 1, 2, 3, 5 ja 7 kilometrin matkat, joita voi käydä juoksemassa kesän 
aikana lauantaihin 8.8. saakka. Ajanotosta voi huolehtia itse tai esimerkiksi kaverin kanssa siten, että toinen 
ottaa aikaa. Seuralta saa tarvittaessa ajanottoapua. Lähtöpaikka on urheilukentän juoksusuoran maalin 

mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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kohdalla, josta juostaan alkuun ja loppuun juoksusuora päästä päähän, eli juoksusuoralla juostava matka on 
400 metriä. Kentältä lähdetään kevyenliikenteenväylää alakoulun kautta. Käännöspaikat julkaistaan tar-
kemmin kuvana seuran Facebook- ja Instagram-sivuilla, esimerkiksi 2 km käännöspaikka on Koulutien ja 
Keskustien risteys vanhan Salen kohdalla. Juostuasi ilmoitat nimesi, syntymävuotesi, matkasi ja aikasi vies-
tillä Keijolle puh. 0407082348 tai keijo.makkonen@gmail.com. Kesän päätteeksi juoksijoille jaetaan seuraki-
samitalit ja arvotaan palkintoja. Juosta voi niin usein kuin haluaa ja halutessasi myös ilman aikaa. 

Valokuitua Pyhännälle! 
Meillä on hyviä uutisia! Poikkeusajasta johtuen olemme saaneet lisäaikaa Valokuitua Pyhännälle! -hank-

keelle heinäkuun 2020 loppuun asti. Tämän ansiosta voimme jatkaa tarjoustamme, jolloin kaikki 30.6.2020 

varauksen tehneet saavat päätelaitteen (arvo 130 €) ilmaiseksi.  

Valokuitua Pyhännälle! on Siikaverkko Osuuskunnan ja Pyhännän kunnan valokuituhanke, jonka tavoitteena 

on kuntalaisten, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden 

tietoliikennetarpeiden selvittäminen Pyhännän kunnan alueella. 

Tervetuloa Valokuitutorille keskiviikkona 10.6. klo 9-14 ja torstaina 11.6. klo 13-18. Tule teltalle kysymään 

valokuidusta. Varauksen tehneet saavat lipun pullakahveille Akselin ja Elinan asemalle. Lisäksi arvomme va-

rauksen tehneiden kesken 150 €:n arvoisen herkkukorin, jonka voittaja voi noutaa Pyhännän Salesta. Poik-

keustilainfo: Ethän tule flunssaisena paikan päälle. Jos kuitenkin yskittää, yskithän hihaasi tai nenäliinaan. 

Muista myös kahden metrin etäisyys toisiin paikalla oleviin. Kiitos, että autat meitä järjestämään kaikille 

turvallisen tapahtuman. 

Kesäkuun loppuun mennessä valokuituliittymän varauksen jättäneet saavat päätelaitteen (arvo 130 €) kau-

pan päälle. Varauksen voi tehdä hankkeen nettisivujen kautta www.siikaverkko.fi/pyhanta tai soittamalla 

myyjä Heikki Kumpulalle, puh 050 470 8933. Pyhännän liikekeskuksesta löytyy myös paperisia varauslomak-

keita, jotka voi palauttaa liikekeskuksessa olevaan palautuslaatikkoon.  

Kysy lisää:  

Heikki Kumpula  

050 470 8933  

heikki.kumpula@siikaverkko.fi   

 

 

 

 
 

Nykysirkusesitys Vagabond Kylätalon ympäristössä 27.6. klo 14 
Vagabond on nykysirkusryhmä Lumo Companyn teos, joka on saanut ensi-iltansa toukokuussa 2019 ja on 
kiertänyt sen jälkeen sekä Suomessa että ulkomailla. Teoksen kesto on 35 minuuttia ja se sopii koko per-
heelle. Vapaa pääsy! 

mailto:keijo.makkonen@gmail.com
http://www.siikaverkko.fi/pyhanta
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Nykysirkusesitys Vagabond riuhtoo irti tutusta ja turvallisesta. Karkumatkalla eletään tässä 
ja nyt eikä kaksikon päämäärää turhaan alleviivata. Tarinaa kuljettaa taidokas fyysisyys ja 
hengästyttävä tasapainoilu mitä epävakaimpien objektien päällä. Onni voivaarallisella matkalla 
kääntyä nopeasti. 

 
Esitys on tunnelmallinen, leikittelevä ja tiivis kuvaus kahden karkurin ohikiitävästä hetkestä 
autotalli rockilla höystettynä. Bensalta tuoksuva teos sytyttää kapinankipinän, joka jää polttelemaan 
katsojan ihon alle näiden elämää suurempien naishahmojen valloittaessa lavan. 
 

Maa- ja kotitalousseuran kesäkuun ohjelmaa 
Liikennepuistohanke 
Liikennepuistohankkeemme on saanut Leader-rahoitusta ja hanke toteutetaan kevään ja kesän 2020 aikana. 
Puisto rakennetaan keskustaajamaan monitoimipuiston viereen, näin se täydentää hyvin lasten vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia. Pyhännän kunta  huolehtii maanrakennustyöt tiestöineen ja Maa- ja 
kotitalousseura hankkii varustuksen ja rakentaa talkoovoimin puistoon tarvittavat rakennukset. Puiston 
kustannusarvio n. 40 000 €. Leader-tuen lisäsi oman rahoituksen osuus on  9500 €. Tämän summan 
keräämiseen seurallamme on poliisin rahankeräyslupa (RA/2020/279). 
 
Toivomme nyt yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä pyhäntäläisiltä tukea hankkeellemme rahalahjoituksen 
muodossa. Keräysaikaa on 22.6.2020 asti. 
  
Näin saamme toteutettua toimivan ja innostavan liikennepuiston, josta on iloa asukkaille pitkäksi aikaa! 
Pienelläkin summalla on suuri vaikutus – suuret kiitokset kaikille lahjoittajille etukäteen ! 
Maksun saaja:  Pyhännän Maa- ja kotitalousseura ry. Tilinumero: FI33 5373 0220 0353 62. 
  
Voit kysyä lisätietoja ja/tai ilmoittaa halukkuutesi talkoisiin  Eliisa Liukko  pj. 041 5444000 
Mervi Karttunen siht. 040 7227038 
 
Tule mukaan kokkikerhoon 
Kokkikerho järjestetään 15.- 18.6.2020 koulun kotitalousluokassa 9-11 -vuotiaille lapsille. Aamupäiväryhmä 
klo 10.00-12.00 ja iltapäiväryhmä klo 12.30-14.30. 
Kerhon hinta on 10€, joka toivotaan maksettavan tilille FI04 5373 0240 0010 06, 
Pyhännän Maa- ja kotitalousseura. Viestikenttään lapsen nimi. 
Ilmottautumiset 11.6. mennessä Eliisa Liukolle 041 5444000 (viesti/WhatsApp). 
Ilmoita ruoka-allergiat tai -rajoitteet sekä toive ryhmästä (ap/ip). 
 
Auringonkukkien istutustalkoot 
Pidämme auringonkukkien istutustalkoot torstaina 11.6.2020 klo 16 alkaen. Kukat istutetaan Kestiläntien 
risteykseen, samalle paikalle kuin aikaisempinakin vuosina. Tervetuloa talkoilemaan! 
 
Puistojumppa 
Järjestämm puistojumpan kirjaston leikkipuistossa. Jumppa on kaikille avoin ja maksuton. Jumpat 
maanantaisin klo 18, yhteensä neljä kertaa. Ohjaajana Personal trainer Mirva Kela. 
 
22.6 Keppijumppa 
29.6 Kahvakuulatreeni 
6.7 Reisi-peppu-vatsa-jumppa 
13.7 Perusjumppa 
 


