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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 29.5.2019. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistaina 28.5.2019 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 27.5.2019 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon auditoriossa. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle
23.5.2019 alkaen ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 28.5.2019.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA
MATTI LEIVISKÄ

Kirjaston poikkeusaukioloajat
Torstaina 9.5. kirjasto on suljettu henkilökunnan koulutuksen vuoksi.
Keskiviikkona 29.5. kirjasto avoinna klo 9-15.

Taidenäyttely kirjastolla
Anja Nissin keramiikkaa ja maalauksia taidenäyttelyssä 3.-29.5.2019 kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa!

Liikuntasalin avainten palautus
Avain tulee palauttaa vapaa-aikatoimistoon 31.5. mennessä.

Kuntosalin avainpäivitykset
Kuntosalin käyttäjät huolehtikaa kuntosalin avainpäivitykset toukokuun aikana kesäkaudelle.
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Urheilukentän käyttövuorot
Urheilukentän käyttövuoroja voi hakea 22.5. mennessä Matti Saaraselta; matti.saaranen@pyhanta.fi
tai 040-1912238

Ahvenjärven kesäleirit
2013- 2010 synt. Ma 24.6 klo 15.00- ti 25.6 klo 15.00. Leirimaksu 15 €
2009- 2005 synt. ti 25.6 klo 15.00- to 27.6 klo 15.00 leirimaksu 20 €. Hintaan sisältyy
ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on teltta majoitus!
Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta. Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 4.6.2019 sähköpostilla osoitteeseen: matti.saaranen@pyhanta.fi Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero.
Lisäksi mahdolliset allergiat, lääkitykset ja ruokavaliot sekä erityistarpeet.

Retki Power Parkiin
Kesäkuussa, tiistaina 18.6. järjestää kunnan vapaa-aikatoimi yhteisretken linja-autokyydityksellä Alahärmän
Power Park- huvipuistoon. Lähtö Iisakin torilta klo 07:30, paluu n. klo 22:00. Ilmoittautuminen 1.6. mennessä, Matti Saaraselle; matti.saaranen@pyhanta.fi tai 040-1912238.
Hinnat: Kyyti + ranneke: yli 130cm 50€ alle 130cm 40€
Pelkkä sisäänpääsy: aikuiset 7€, eläkeläiset ja alle 5v. 5€ kyyti 12€
Alle 10 - vuotiaat oman valvojan seurassa. Retki toteutuu jos lähtijöitä on 30.
Lisätietoa Power Parkista osoitteesta www.powerpark.fi.

Lasten kesäkerhot
Kesäkerho järjestetään vko 24. Kerho on tarkoitettu 2013 synt. ja sitä vanhemmille lapsille. Kerhossa on
mahdollisesti kaksi ryhmää. Kerhosta tiedotetaan tarkemmin toukokuun lopussa.

Ahokylässä kansakoulun käyneet
Kokoontuminen seuralaisineen Salmijärven kämpällä lauantaina 8.6.2019 alkaen klo 10.00. Muistellaan
menneitä ja nautitaan yhdessä olosta päivän aikana.
Saatavilla kahvia ja ruokaa omakustannushintaan (käteismaksu, pankkikortti ei käy.)
Saunomismahdollisuus päivän aikana, omat pyyhkeet mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.5.2019 mennessä Irene 040 7549 352, Ritva 0400 437 039 ja Teemu 0400
543 435.
Kaikki tervetuloa!

Toimintatupa tiedottaa
Toimintatuvalla jaetaan arkipäivisin kauppojen ylijäämä leipää ym. tarvitseville. Jos tarvitset soita, Mervi
Karttunen p. 040 5737 988, toimintatupa p. 044 7591 148.

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa
Kerho 20.5. klo 12:00 alkaen Pyhännän seurakuntatalolla, Alexandra Nevalainen pitää luennon hyvinvoinnista. Kahvi ja arvontaa. Tervetuloa mukaan luennolle, kaikki ovat tervetulleita joukkoomme!
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Tavastkengällä tapahtuu
Vappukahvila Kylätalolla ke 1.5. klo 12-15
Vappukahvila Tavastkengän Kylätalolla keskiviikkona 1.5. klo 12-15. Munkkeja myydään
niin kauan kuin niitä riittää. Myytävänä myös arpoja.
Tavastkengän Kylätalon kevätsiivous lauantaina 11.5. klo 10 alkaen.
Siivotaan Kylätalon piha ja sisätilat kesäkuntoon. Omat haravat mukaan! Seura tarjoaa talkookahvit.
Romumetallin keräys Tavastkengällä toukokuussa
Tavastkengällä järjestetään romumetallin keräys 6.5.–31.5. yhteistyössä Utacon Oy:n kanssa. Keräyspaikkana on Autiomäen rehusiilo, osoitteessa Palokankaantie 2.
Keräykseen saa tuoda sekalaista metalliromua, ei kuitenkaan öljyisiä metalleja, jääkaappeja tai elektroniikkajätettä.
Keräyksen tuotto käytetään kyläpäivien järjestämiseen.
Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri Kylätalolla sunnuntaina 2.6. klo 18
Tavastkengällä järjestetään kaikille avoimet kyläpäivät 13. heinäkuuta 2019. Tule ideoimaan päivän ohjelmaa ja liity mukaan talkooporukkaan. Yhdessä järjestämme ikimuistoiset kyläpäivät! Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa. Kahvitarjoilu.
Tavastkengän tarinakirjan ennakkomyynti
Tavastkengän kolmas kyläkirja, Tavastkengän taipaleelta – Tarinoita elämästä, kylästä ja kyläläisistä, on
valmistumassa. Kirjassa on yli 500 sivua ja noin 150 kuvaa. Kirjassa on sukuselvityksiä, haastatteluita, muistelmia, juttuja ja tarinoita 1800-luvulta nykypäivään yli 60 kirjoittajalta. Kirja julkaistaan Tavastkengän kyläpäivillä lauantaina 13.7.2019. Kirjan hinta on 50 euroa/kappale.
Kirjan julkaisukustannusten kattamiseksi järjestetään toukokuun aikana kirjan ennakkomyynti. Kirjan painosmäärä määräytyy ennakkotilausten mukaan. Jos haluat varmistaa kirjan itsellesi, kannattaa se tilata ennakkoon toukokuun loppuun mennessä.
Ennakkotilaus tapahtuu maksamalla tilaamasi kirja(t) Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran tilille FI43
5373 0220 0023 96. Laita viestikenttään seuraavat tiedot: Tarinakirja, kappalemäärä, tilaajaan nimi, osoite
ja puhelinnumero. Maksun eräpäivä on 31.5.2019.
Kirjat noudetaan ensisijaisesti kyläpäiviltä. Mahdollisesta postituksesta sovitaan kyläpäivien jälkeen. Ostamalla tarinakirjan tuet samalla Tavastkengän kylätoimintaa, kylätalon ylläpitoa ja kylän kehittämistä. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja ennakkotilauksesta Minnalta tai Tiinalta.
Minna Haataja, puh. 040 530 4951, haataja.minna(at)gmail.com, Tiina Mikkonen, puh. 040 509 6101, sihteeri(at)tavastkenka.fi
Kirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa kirjan toimittaja Matti Leiviskä, 040 754 4670, matti.leiviska(at)tavastkenka.fi

Ostosmatka Haaparannalle ja Ikeaan
Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys ry järjestää ostosmatkan ostoskeskus Rajalla kauppaan ja Ikeaan Haaparantaan la 18.5.2019. Lähtö Pyhännältä Iisakintorilta klo 7:00. Kyytiin voi nousta myös matkanvarrelta. Matkan hinta 30e/aikuinen ja 15e/alle 15-vuotiaat. Ilmoittautumiset Liisalle 14.5.2019 mennessä puh 050 5328
799. Matka toteutuu, jos lähtijöitä vähintään 30 henk. Tervetuloa mukaan!
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Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa
Kerhopäivä tiistaina 14.5. klo 12 kunnantalon auditoriossa. Nivelrikon itsehoidosta kertovat Anna-Liisa
Kemi Nivelyhdistyksestä ja Pirjo Vähäkuopus. Lisäksi liikuntatuokio, tietokilpailua, yhteislaulua.
Liikuntatapahtuma 20.5. (Huom! Siirtynyt maanantaiksi.) Osallistumme Kunnon Keikka - tapahtumaan.
Mahdollisuus osallistua luuntiheysmittaukseen. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Karaokekerho kokoontuu 14.5. ja 28.5. (kevätkauden lopetus) Nuopparilla klo 18,
Äijävirtaa-kerhon kevätkauden lopetus 23.5. Nuopparilla klo 13.
Porinapiiri käsityön merkeissä 28.5. Ukonojan kerhohuoneella klo 12 (kevätkauden lopetus).
Tulossa: 6.7. Teatteriretki Keiteleen Kesäteatteriin tangomusikaali ONNEN MAA - esitykseen. Retken hinta
60 euroa sisältää matkan, teatterilipun väliaikakahveineen sekä ruokailun. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä
Lassille p.0400572740 tai Siskolle p. 0405710156.
29.8.-1.9. Retki Luostolle Rytmiä elämään - tapahtumaan. Hinta 300 euroa sisältää matkan ja majoituksen
puolihoidolla, kylpylän käytön sekä monipuolista ohjelmaa. Ilmoittautuminen 20.7. mennessä kuten edellä.
Mahdollisuus myös päiväretkeen Kaustisen kansanmusiikkijuhlille 9.-15.7., jos halukkuutta ilmenee.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
Perjantain liikkakerho on nyt kevättauolla. Kesän liikkakerhopäivistä tiedotamme viimeistään kesäkuun kuntatiedotteessa. Isojen harkat siirtyvät toukokuun alusta urheilukentälle, tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin. Lisätietoja Keijolta numerosta 040-7082348 tai keijo.makkonen@gmail.com.
YLEISURHEILUVIIKKO
Viikon 21 aikana vietetään valtakunnallista yleisurheiluviikkoa, joka näkyy Pyhännällä Siikalatvan Urheilijoiden toimesta monella tapaa.
YLEISURHEILUHARKAT 8–15-vuotiaille alkavat urheilukentällä torstaina 23.5. klo 18.00-19.30. Kesällä harkat maanantaisin ja torstaisin.
HEITTOKISAT sunnuntaina 26.5. klo 13.00 urheilukentällä. Piirin myöntämät viralliset kisat. Lajit ja sarjat:
T11, P11, T13, P13, T15 ja P15 kuula, kiekko ja keihäs, N17 kuula ja kiekko, M17 kiekko ja keihäs, Naiset
kuula, kiekko ja keihäs, Miehet kuula, kiekko ja keihäs. Osallistumismaksu 5 euroa / laji. Ilmoittautuminen
www.kilpailukalenteri.fi, keijo.makkonen@gmail.com, puh. 040-7082348 tai kisapaikalla klo 12.30
mennessä. Siikalatvan Urheilijoiden jäsenille ei maksua.
JÄSENMAKSU Siikalatvan Urheilijoiden jäsenmaksu on vuodelle 2019 on 10 euroa / jäsen. Maksetaan tilille
FI76 5373 0240 0020 38, viestiksi jäsenen nimi ja vuosi 2019.
ETSIMME OHJAAJIA/APUOHJAAJIA
Etsimme ohjaajia (vähintään 15-v.) ja apuohjaajia (väh. 13-v) Siikalatvan Urheilijoiden yleisurheiluharkkoihin
ja liikkakerhoon. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ohjaajakurssille seuran kustantamana. Kyse on vapaaehtoistyöstä, mutta nuorilla mahdollisuus ohjaajastipendiin tai kesätöihin. Lisätietoja keijo.makko-

nen@gmail.com / 040-7082348.
30. TAVASTKENKÄ-HÖLKKÄ maantiejuoksun kuntoilu- ja kilpailutapahtuma sunnuntaina 5.5. klo 12 Tavastkengän koululla. Sarjat ja matkat: T11, P11, T13, P13, T15, P15, N80, M80 2 km, T19, P19, Naiset, N40,
M40, N45, M45, N50, M50, N55, M55, N60, M60, N65, M65, M70, M75 4,5 km, Miehet 11 km, kuntosarja
4,5 km tai 11 km. Ilmoittautuminen www.kilpailukalenteri.fi, keijo.makkonen@gmail.com, puh. 0407082348 tai kisapaikalla klo 10.30-11.30. Osallistumismaksu 10 euroa, alle 15-v. 7 euroa, Siikalatvan Urheilijoiden jäsenille ei maksua. Melkein valmis urheiluhieroja tarjoaa valmistavia hierontoja ennen hölkkää ja
palauttavia hierontoja hölkän jälkeen. Hieronnan kesto noin 15 min. ja maksu 10 euroa. Maksu käteisellä tai
lasku sähköpostiin. Kisapaikalla kahvio.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
040 1912 200
92930 PYHÄNTÄ
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Eräleiri Pyhännällä
Aika: Lauantai 18.05.2019 klo 10-16
Paikka: Ahokylän Erän metsästysmaja, Pyssykallion ympäristö, Ruuhikankaantie.
Kohderyhmä: 10-15-vuotiaat.
Leiri on päivän mittainen, erähenkinen tapahtumapäivä lapsille/nuorille. Päivän aikana päästään
käytännössä tutustumaan metsästykseen, riistanhoitoon ja erätaitoihin. Leiri sisältää ruokailun.
Ilmoittautuminen 11.5 mennessä, leiripaikkoja 30 kpl.
Osallistumismaksu: 10 €.
Perustietopyyntö leirille osallistuvasta/osallistuvista lapsista.
Kun ilmoitatte lapsenne, tarvitsemme seuraavat tiedot, jotta voimme suunnitella päivän kulun ja
mahdollisesti varautua eteen tuleviin tilanteisiin:
-Ikä
- Allergiat (ruoka-aine sekä muut, koska leirillä on myös koiria)
- Mahdolliset sairaudet (lääkkeet ja hoito-ohjeet akuutti tilanteessa)
- Vanhempien/huoltajan puhelinnumero, josta tavoittaa leiripäivänä
(mahdollisten vahinkojen tai muiden tilanteiden varalle)
- Saako lastanne kuvata leirillä?
- Tarvitseeko lapsi kyydin?
Yhteyshenkilöt ja ilmoittautuminen:
Sulo Heikkinen p. 0505055012

sulo.heikkinen2@luukku.com

Markku Ervasti 0407159539

markku.ervasti@gmail.com

Kunnon Keikka
Pyhännän Nuopparilla 20.5.2019 klo 11-14. Maakunnallinen hyvinvointikiertue kannustaa työikäisiä terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan pariin. Hyvinvointimittauksissa kartoitetaan kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja kestävyyskuntoa. Testit on helppo ja nopea tehdä arkivaatteissa ja rasittumatta. Tilaisuus on
maksuton ja avoin kaikille työikäisille.
Kunnon Keikka -kiertueella tehdään kuntotestejä ja annetaan liikuntavinkkejä rennosti, kannustaen ja huumorin kautta, ilman valistusta tai syyllistämistä. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia kunnon kohottamiseen ja terveellisiin elämäntapoihin.
Kiertuetta toteuttavat kuntien kanssa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Oulun Seudun muistiyhdistys/Suomenselän muisti ja valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma.
Pyhännän kunta
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Pyhännän maa- ja kotitalousseuran tulevaa ohjelmaa
Kokkikerho 9-11 -vuotiaille
Kokkikerho 9-11 -vuotiaille 3.-7.6. koulun kotitalousluokassa. Ilmoittautumiset Eliisa Liukolle, p. 041 5444
000, lähetä viesti tai soita. Ilmoita allergiat tai muut ruokarajoitteet sekä toive aamupäivä/iltapäiväryhmästä. Hinta 10e
Puistojumppa
Järjestämme "Liikuta luita" -kampanjan muodossa puistojumpan Kirjaston leikkipuistossa. Jumppa on kaikille avoin ja maksuton. Järjestetään maanantaisin 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. klo 17.30. Ohjaajana Personal
trainer Mirva Kela.
Retki Pietarsaareen 15.6.2019
Pyhännän maa- ja kotitalousseura sekä Pyhännän kappeliseurakunnan diakoniatyö järjestää retken Pietarsaareen. Käymme katsomassa mm.Tyynelän Tonttuja ja lisäksi tutustumme oppaan johdolla Aspegrenin
pappilan puutarhaan. Matkan hinta jäsenille 25e ja ei jäsenille 40e. Hinta sisältää matkan, ruokailun ja pääsyliput. Lähtö klo 7 seurakuntatalolta ja paluu n. klo 19. Ilmoittautumiset Merville, p.040 5737 988.
Muuta tietoa
Pyhännällä olemme halunneet lisätä omalta osaltamme kunnan vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä monin keinoin. Kevään ja kesän koittaessa istutamme jälleen kylän kaunistukseksi kesäkukkia ja auringonkukkapellon Kestiläntien risteykseen. Lampaat, kanat ja kanit tulevat taas ilahduttamaan niin lapsia
kuin aikuisia ja vanhuksiakin.
Vuoden 2019 jäsenmaksu on 10 €. Tällä summalla pääset osallistumaan esim. järjestämillemme kursseille
edullisemmin, saat vuokrattua yhdistyksen kahvikalustoa ja kahvinkeitintä edullisempaan hintaan ja lisäksi
olet mukana tukemassa Pyhännän kylän elinvoimaisuuden ylläpitämistä.
Maksutiedot -

maksun saaja Pyhännän maa- ja kotitalousseura

tilinumero FI04 5373 0240 0010 06
laita viestikenttään merkintä jäsenmaksu 2019 sekä katuosoite ja sähköpostiosoitteesi.
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Kiinnostaako perhehoitotyö?
Haapaveden kaupunki / Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi järjestää perhehoitotyöstä info -tilaisuuden teemalla "ALAKKO PERHEHOITAJAKSI".
Infotilaisuus on ma 20.5.2019 klo 17-19:00 Jokihelmiopiston tiloissa Haapavedellä (Van-

hatie 45).
Tilaisuuden asiantuntijoina: Henna Jokimäki (perhehoitajakouluttaja Raahesta), Merja Laitala (kokemusperhehoitajakouluttaja Haapavedeltä) ja Margit Kangasharju (psykologi Haapavedeltä). Lisäksi mahdollisen tervehdyksen tuo Perhehoitajaliitosta Raija Leinonen (Ikäihmisten perhehoidon asiantuntija).

Europarlamenttivaalit 2019
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.
Äänestyspaikat
Ennakkoäänestys
15.5.-21.5.2019
Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
15.5.-17.5.2019
18.5.-19.5.2019
20.5.-21.5.2019

klo 10-17
klo 12-15
klo 10-17

Vaalipäivä
26.5.2019
klo 9-20
Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee
määräajassa ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tehdään Pyhännän keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös
tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019
ennen kello 16.
Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta
Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Pyhännän kunta
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Puhelin: 040 1912 202
Kotiäänestyslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan kotisivulta.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon 15.5.-21.5.2019 sattuvana päivänä kello 9-20.
Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset
Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai
niihin ilmoitetut henkilöt.
Vaalitoimikunta ilmoittaa ennakkoäänestysajankohdan laitoksen ilmoitustaululla.

Pyhäntä 23.4.2019

Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta
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