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Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 24.4.2017 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 18.4.2017alkaen
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 25.4.2017 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.5.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään sunnuntaina 30.4.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Ahokylän kyläyhdistys ry:n vuosikokous
Vuosikokous sunnuntaina huhtikuun 9. päivä 2017 klo 15.00 Kasvi&Mikkosella, Juutistentie 1 B
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Jokihelmen opiston oppilaskonsertti
seurakuntatalolla maanantaina 10.4.2017 klo 18.30. Ohjelma koostuu pääosin Suomalaisesta musiikista.
Arvontaa ja buffet.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen haku
Nyt voit työllistää nuoren ja tukea nuoria kesätyön muodossa!
Työllistäjälle: Työllistä paikkakunnan nuori kahdeksi viikoksi! Työllistämistuen saat vuonna 1988–2001 syntyneille nuorille. Työllistäminen maksaa 300 € / ja saat 10 päiväksi nuoren työhön, kuusi tuntia per pv. Maksettuasi palkan nuorelle, tuo tositteet kuntaan ja kunta avustaa 30 €/per nuori (sos.kulut). Muistathan ottaa
nuorelle tapaturmavakuutuksen!
Työnhakijalle: Työllistyä voi vuosina 1988–2001 syntynyt nuori. Palkka on 300 €/10 pv a´6 h/per pv. (Palkasta vähennetään ennakonpidätys, työttömyysvakuutusmaksu 17- vuotiaista ja eläkevakuutus 18 vuotiaista).
Hakulomakkeita saat kunnantalon aulasta sekä kunnan nettisivuilta (www.pyhanta.fi >lomakkeet). Voit
täyttää lomakkeen ja tulostaa palautusta varten.
Kesätyöpaikkahakemuksen palautus kunnantalon neuvontaan tai Matti Saaraselle perjantaihin 28.4.2017
mennessä. Lisätietoja Matti Saaranen: 040 191 2238. Työpaikan saaneille ilmoitetaan kirjeitse.

Kiinnostaako jousimetsästys!?
Tervetuloa oppimaan nykyaikaisesta jousimetsästyksestä.
Lauantaina 29.4.2017
Jousimetsästyksen perusteet luento Kello 9-16:30 +Mahdollisuus kokeilla jousiammuntaa
asiantuntijoiden opastuksella non stopina osallistumatta luennolle. Lauantain luento sisältää ruokailun ja kahvit.
Sunnuntaina 30.4.2017 9:30–15:00
Syventäväkoulutus. Koulutus on ilmainen ja avoin kaikille jousimetsästyksestä kiinnostuneille ja heille jotka
ovat vasta harrastuksen aloittaneet.
Aakonmaja, Turvetie 1272, 86690 Haapavesi
Jos tarvitset majoitusta, niin ota yhteyttä http://www.villakorkatti.fi/
Ennakko ilmoittautumiset 22.4.2017 mennessä. http://www.keskipisteenjousimetsastajat.fi/ tapahtumakalenterista

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Linkki-projekti
Henkilökohtaista tukea ja neuvontaa, ohjausta, koulutuksia, vertaisryhmiä sekä virkistystoimintaa.
Haapaveden toimistolla jatkavat: Avh, mielenterveyskuntoutujien omaisten, Adhd - sekä erityistä tukea
tarvitsevien lasten vanhempien vertaistukiryhmät. Tervetuloa mukaan!
Omaishoitajien koulutuspäivä Oulaisten ammattiopistolla 10.5 klo 8:30–14. Teemalla liikunta, sisältää tarjoilut. Lisätietoja suvi.herrala@linkkiprojekti.fi ja 044-2991385 tai paivi.kaasalainen.linkkiprojekti.fi ja 0442991868. Ilmoittautumiset 27.4 mennessä.
Linkki auto liikkeellä: Pyhäntä, Salen edessä tiistaina 11.4.2017 klo 13.30–14.15
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ
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Päivä- ja työtoiminnan myyjäiset
Myyjäiset tiistaina 11.4.2017 klo 12.00–14.00 Apteekin edessä.
* Myytävänä palvilihakeittoa (sis. juoman, leivän, juuston ja kurkun) HINTA 6,00€ voi varata myös kotiin
vietäväksi, oma astia mukaan.
* Nokipannukahvi ja lettu tai vohveli 3,00€
* Arvontaa, arvan hinta 1,00€
TERVETULOA!

Päivä- ja työtoiminnan teatteriesitys
Suomi sata vuotta- teemaan teatteriesitys ”Suomineito taipuu vaan ei taitu” tiistaina 25.4.2017 klo 13.00
kunnantalon auditoriossa.
Esitys kestää alle tunnin. Vapaa pääsy.
TERVETULOA!

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pyhännän osasto tiedottaa
Tulossa Terhokerhossa: Pajutyöaskartelu ja satuilta kaikenikäisille ti 25.4.17 klo 17.00 alkaen srk-talolla. Tehdään pajutöitä, luetaan satuja, leikitään ja lauletaan yhdessä!
MLL:n Pyhännän yhdistys on 90 vuotta!
Juhlaa vietämme Äitienpäivänä 14.5.2017 klo 10.00 alkaen perhekirkolla ja jatkamme klo 11.00 äitienpäiväjuhlia srk-talolla. Kaikki yhdistyksemme entiset ja nykyiset toimijat sekä kaikki äidit perheineen lämpimästi
tervetulleita juhlimaan kanssamme!!
Mahdolliset muistamiset MLL:n Pyhännän yhdistyksen tilille FI 96 5373 0240 0062 37 lasten ja perheiden
toiminnan tukemiseen.
Lipaskeräys Pyhännällä Salessa ja k-kaupassa pe 28.4.2017 klo
10-18. Osallistu keräykseen lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
ETSIMME OHJAAJIA/APUOHJAAJIA
Etsimme ohjaajia (vähintään 15-v.) ja apuohjaajia (väh. 13-v) Siikalatvan Urheilijoiden kesän yleisurheiluharkkoihin. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua Limingassa pidettävälle ohjaajakurssille seuran kustantamana. Kyse on vapaaehtoistyöstä, mutta nuorilla mahdollisuus ohjaajastipendiin tai kesätöihin. Lisätietoja
keijo.makkonen@gmail.com / 040-7082348.
TAVASTKENKÄ-HÖLKÄN alustava aika on sunnuntaina 7.5. klo 12. Lisätietoja lähempänä.
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Kokoomuksen Pyhännän ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2017

Pyhännän kokoomuksen ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2017

.

29

30

Mäenpää, Sirkka
Perushoitaja

Palola, Matti
Huoltoteknikko

Pyhännän kunnan keskeisenä menestystekijänä on kunnan asukasluvun positiivinen kehittyminen.
Asukasluku kehittyy kun:
-

mahdollistamme nykyisten yritysten kehittymisen ja kasvun
houkuttelemme kuntaan uusia yrityksiä sekä teollisuuteen että palveluihin
panostamme asuntotuotantoon uudisrakentamisella ja kaavoituksella
parannamme liikuntapaikkoja ja leikkikenttiä
huolehdimme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen korkeasta tasosta
markkinoimme Suomen parasta asuinkuntaa tehokkaasti
Ennakkoäänestys 29.3 - 4.4.2017. Varsinainen äänestyspäivä 9.4.2017
Tutustu ehdokkaisiin Ylen ja Kalevan vaalikoneissa.
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Perussuomalaiset Pyhännän ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2017

Perussuomalaiset ehdokkaasi

19
Sami Kamula
Työntekijä

20
Merja Kesti
Kirjastovirkailija

21
Jussi Laine
Myyntiedustaja

22
Matti Juhani
Pellikka
Eläkeläinen

23
Mauri Pirttisalo
Eläkeläinen

Kansallinen veteraanipäivä
Kansallisen veteraanipäivän jumalanpalvelus Pyhännän kirkossa su 30.4.2017 klo 10.00
Messun jälkeen seppeleiden laskeminen sankarihaudoille ja kirkkokahvit

Anna lahjaksi lukuseikkailu 17.–23.4.2017
Lukuviikko haastaa tänä vuonna kaikki kirjanystävät suosittelemaan omia lempikirjojaan. Hae kirjastosta
suosittelukortit ja anna lahjaksi lukuseikkailu.
Toimi näin:
- Täytä kortti ja lahjoita se kirjavinkkiä kaipaavalle tai
- Laita oma kirja kiertoon ja täytä sen väliin suosittelukortti tai
- Täytä kortti kirjastossa. Kirjasto järjestää kirjanäyttelyn suositelluista kirjoista 18.4–31.5.

Kirjasto avoinna
torstaina 13.4. klo 9-15

Miska Pressan Katti
esiintyy ke 26.4.2017 klo 9.15 Pyhännän koulun liikuntasalissa.
Tervetuloa!
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Vapaaehtoistyötä suurella sydämellä
Tervetuloa vapaaehtoisten toimijoiden ja seurojen/yhdistysten yhteiseen illanviettoon ja kiitosiltaan ravintola Järvihelmeen keskiviikkona 19.4 klo 18.00 alkaen.
Ohjelmassa on ruokailu, mukavaa yhdessäoloa sekä suunnitteilla olevien ideoiden ja tapahtumien jakamista. Rita Porkka, Kylillä kelpaa – hankkeesta kertoo vapaaehtoistyöstä ja sen toteuttamisesta.
Seurat/yhdistykset ilmoittakaa yhdistyksenne osallistujat sekä mahdolliset erityisruokavaliot Järvihelmeen
Niinalle info@jarvihelmi.fi. Toivomme 2-5 osallistujaa /yhdistys/seura.
Tilaisuus on maksuton, illan tarjoiluineen ja ohjelmineen ovat mahdollistaneet Pyhännän eri yhdistykset ja
seurat sekä Pyhännän kunta.
Vapaaehtoisten työpanoksesta ja yhteistyöstä kiittäen, Pyhännän maa- ja kotitalousseura.

Näyttely kirjastolla
Suomalaisia aapisia Agricolasta nykyaikaan –näyttely kirjaston näyttelytilassa 3.4.-25.4.2017. Tervetuloa
katsomaan!

Suomi 100 –piirustuskilpailun voittajat
I sarja: 1. Pyhännän esikoululaisten yhteinen työ, 2. Jalmari Pääkkölä ja 3. Puolukkamäen päiväkodin lasten
yhteinen työ
II sarja: 1. Miska Kesti, 2. Lauri Saaranen, Veikka Pääkkölä, Saku Savolainen ja 3. Briitta Arbelius
III sarja: 1. Tommi Saaranen, 2. Aino Arbelius ja 2. Silja Mykkänen
Voittajat voivat lunastaa palkintonsa 18.4. jälkeen kirjastolta!

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen huhtikuun toimintaa
Kerhotilaisuus tiistaina 11.4. klo 12.00 seurakuntatalolla. Alussa hartaus, pitäjänä on Johanna Hietala. Mukana myös Omaishoitajat ja läheiset ry:n Linkki-projektista Päivi Kaasalainen ja Suvi Herrala kertomassa
toiminnasta sekä jumppauttamassa.
Lauantaina 29.4. päiväretki Kempeleeseen/Zeppeliiniin. Retken hinta 30 euroa sisältää kyydin sekä lounaan. Lähtö Iisakintorilta klo 8.30, Tavastkengällä 8.45. Mahdollisuus uintiin, keilailuun tai ostoksiin, oman
valinnan mukaan.
Ilmoittautumiset 20.4. mennessä: Sisko, 0405710156 tai Iiris 0404197141; mainitse ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko uintiin vai keilailuun.
Karaokekerho kokoontuu 11.4. sekä 25.4. Nuopparilla, käsityökerho 25.4. Ukonojan kerhohuoneella ja liikuntakerho joka tiistai 15.30 - 16.30 koulun liikuntasalissa.
Kuntosali käytössä maanantaisin ja torstaisin klo 12 - 13.
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Suomi 100 vuotta juhlavuosi
Itsenäisyyden juhlavuoden ”Pyhäntä yhdessä torstaisin” seuraavat tapahtumat ja toimintaideat:
Kuukauden ensimmäinen torstai: Liikuntatapahtuma
tai liikuntaidea
Kuukauden toinen torstai: Kulttuuritapahtuma
Kuukauden kolmas torstai: Avoimet ovet pyhäntäläisessä yrityksessä
Kuukauden neljäs torstai: Käsillä tekemisen torstai

Huhtikuu
6.4. Avoimet
13.00 – 17.00

ovet

kuntosalilla.

Paikalla

ohjaaja

klo

13.4. Suomi 100 Pyhäntä Kiirastorstaina iltakirkossa klo
19.00. Pääsiäisajan musiikkia. Mukana srk:n lapsikuoro.
20.4. Avoimet ovet RealSnacksilla klo 14.00-18.00
27.4. Klapitalkoot kunnan tulipaikkoja varten Hakasuon
varastolla klo 15.00-18.00. Omia kirveitä ja sahoja voi
ottaa mukaan.
Toukokuu
4.5. Tutustu Kivijärven lintutorniin. Matkan voi tehdä
vaikka pyöräillen.
11.5 Pyhäntäläislähtöisten nuorten muusikoiden iltakonsertti kirkossa klo 19. Esiintyy Olli Kinnunen (urut),
Tuuli-Maria Kämäräinen (viulu) ja Tiinaliisa Typpö (sello)
18.5. Avoimet ovet Jukkatalolla
25.5. Helatorstai
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtumissa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä.
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Tavastkengän Kyläpalvelukeskus Oy:n osakkaiden koemerkintä
Tavastkengän koulukiinteistön ostamista, hallinnointia ja kehittämistä varten aiotaan perustaa Tavastkengän Kyläpalvelukeskus Oy. Osakeyhtiön omistajiksi haetaan kaikkia koulukiinteistön hyödyntämisestä ja kylän kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä, yhdistyksiä ja
yrityksiä.
Tavastkengän Kyläpalvelukeskus Oy:n tarkoitus on:
-

Omistaa, hallinnoida ja vuokrata Tavastkengän koulukiinteistön tiloja
Säilyttää kiinteistö kuntalaisten käytettävissä ja mahdollistaa nykyisten toimintojen (mm. kirjaston,
kuntosalin, käsityötilan, nuorisotilan) jatkuminen
Kehittää uusia palveluita ja toimintaa kysynnän ja tarpeen mukaan

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto
käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
Ennen yhtiön perustamista suoritetaan osakkeiden koemerkintä, jotta nähdään, onko perustamiselle kannatusta ja todellista mahdollisuutta. Koemerkintä alkaa 2.4. ja jatkuu 26.4.2017 saakka. Yhden osakkeen
hinta on 60 euroa. Maksua ei peritä vielä tässä vaiheessa.
Jos koemerkintä onnistuu ja kannatusta yhtiölle löytyy, aloitetaan osakkeiden merkintä ja yhtiön perustaminen toukokuussa. Yhtiön mallina toimii Kannuksen Eskolan kylässä toimiva Eskolan Kyläpalvelu Oy,
http://www.eskolankyla.fi/palvelut.
Ilmoita kiinnostuksestasi ja haluamasi osakkeiden lukumäärä Matti Leiviskällä, matti.leiviska@tavastkenka.fi, 040 754 4670.

Oletko kiinnostunut kyläpalveluista?
Olisitko kiinnostunut tuottamaan tai käyttämään erilaisia palveluita Tavastkengän Kyläpalvelukeskuksen
kautta? Esimerkiksi:
-

Päivähoito, iltapäiväkerho
Ohjatut liikuntapalvelut
Ateriapalvelu, pitopalvelu
Kotipalvelut, kylätalkkaripalvelut
Ohjelma-, matkailu- ja majoituspalvelut
Jokin muu

Kartoitamme, millaisia mahdollisia palveluntuottajia ja palvelutarpeita Tavastkengältä ja lähialueilta löytyy,
ja olisiko niitä mahdollista järjestää suunnitellun Tavastkengän Kyläpalvelukeskus Oy:n kautta. Ilmoita
osaamisestasi tai palvelutarpeestasi Matti Leiviskälle, matti.leiviska@tavastkenka.fi, 040 754 4670.

Kyläilta Tavastkengän koulukiinteistön tulevaisuudesta torstaina 27.4. klo 18
Keskustellaan Tavastkengän Kyläpalvelukeskus Oy:n koemerkinnän tuloksista ja yhtiön perustamisesta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Tavastkengän Kylätalon avajaiset la 29.4.
Tervetuloa juhlimaan Tavastkengän peruskorjatun ja uudistetun Kylätalon avajaisia lauantaina 29.4. klo 12
alkaen. Juhlakahvitarjoilu. Tarkempi ohjelma julkaistaan kylän kotisivuilla ja ilmoitustauluilla huhtikuun
aikana.

Pyhännän vanhustenhuollon tuki ry tiedottaa
Pyhännän vanhustenhuollon tuki ry on 2.7.2015 rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on edistää
ikäihmisten virkistys-ja harrastustoimintaa Pyhännällä.
Pidämme Yleisen kevätkokouksen Palvelukeskus Nestorissa keskiviikkona
26.4.2017 kello 18.00.
Tulethan paikalle yhdessä ideoimaan ikäihmisten virkistystoimintaa Pyhännälle, kaikenikäiset toimijat ovat
tervetulleita!
Kahvitarjoilu!
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