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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8.7.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään perjan-
taina 30.6.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Valtuuston kokous  
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.6.2017 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 6.6.2017alkaen ja 
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 13.6.2017 klo 12.00–14.00 kunnantalolla. 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi    

Perinteistä ohjelmaa Perttulin päiville! 
Keräämme taas wanhaa konekantaa yleisön nähtäville. Lähinnä vanhat traktorit, autot, mopot, 
moottoripyörät, maamoottorit yms. 

Paikkana on SEO:n piha. Näyttely on lauantaina 26.8 klo 10.00–14.00. Ilmoita oma koneesi tai il-
mianna kaverin kone niin otamme yhteyttä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan:  
Harry Härmä p. 040 5888 728 ja Heikki Korsulainen p. 044 503 6523 
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Kirjasto tiedottaa   
Kirjaston aukiolo ajalla 1.6–31.8.2017 
Ma 13–19 ti 9-15 ke 12–15 to 13–19 pe 12–15 
Kirjasto on suljettu pe 23.6. 
 

Taidenäyttely kirjastolla 
Marja Sydänmetsän ”Elämänpolulla” – näyttely kirjaston näyttelytilassa 5.-30.6. Tervetuloa katsomaan!  

Sirkka ja Sylvi – esitys Nestorissa 
Kajaanin kaupunginteatterin näytelmä Sirkka ja Sylvi esitetään Nestorissa 9.6. klo 13. Arvontaa! 

Kuurankukan myyjäiset 
Torstaina 22.6.2017 klo 10–16 kunnantalon edessä. 
Myytävänä: kirpputoritavaraa, muurinpohjalettuja ja kahvia, leivonnaisia, arpoja 
Tervetuloa ! 

Lamujoki – Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa 
OSTOSRETKI/PÄIVÄRETKI perjantaina 7.7.2017 Tuuriin.  
Lamujoki- Ojalankylä kyläyhdistys ry järjestää retken Tuuriin 7.7.2017. Lähtö Pyhäntä Iisakintori kello 6.00. 
Retken hinta 25 €/hlö, alle 12.v 15 €/hlö. Hinta sisältää matkakulut. Ilmoittautumiset 26.6.2017 mennessä 
numeroon: 050 5328 799. 

Veneily Pyhännänjärvellä 
Lamun osakaskunnan yleinen kokous on 30.4.1985 tehnyt yksimielisen päätöksen kieltää Pyhännänjärvellä 
yli 5 hv:n moottoreiden käytön (koskee myös vesiskoottereita).  
 
Kuntalaisaloitteessa on laajalti eritelty kaikkia niitä haittavaikutuksia, jotka aiheutuvat liian tehokkaiden ja 
äänekkäiden moottoreiden käytöstä. 
 
Lamun osakaskunnan puolesta 
Sulo Heikkinen 
sihteeri 

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat läheiset ry/Linkki-projekti 
Linkki-auto kiertää: 22.6 Pyhäntä-kaupan piha klo 12:30–13:30. 

Meidät tavoittaa parhaiten puhelimitse tai toimistolta. Vanhatie 53. 
Suvi: 044-2991385 tai Päivi: 044-2991868 

Linkki-auto jää heinäkuuksi kesätauolle.  
Hyvää kesää kaikille! 
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Kaikki jäte ei kuulu viemäriin!  
Viemäriverkoston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tiedoksi seuraavaa:  
 
Viemäriverkostoon ei saa laittaa:  
 – vanupuikkoja, tulitikkuja ja tupakantumppeja  
 – vaippoja, terveyssiteitä, tamponeja ja kondomeja  
 – käsipyyhepapereita ja talouspapereita  
 – sukkahousuja, eikä muitakaan tekstiilejä  
 – rasvoja ja kahvinporoja  
 – kiinteitä ruuantähteitä mm. erilaisia kuoria ja pakkauksia  
 – wc-paperien rullia (ei vaikka mainokset toisin kertoo)  
 – hiuksia ei saa laittaa viemäriin  
 – kiviä, puunpalasia ym. vastaavaa 
 – lasten leikkivälineitä 
 
Viemäriin ei myöskään saa laittaa:   
 – bensiiniä ja tärpättiä  
 – liuottimia ja maaleja  
 – happamia ja emäksisiä vesiä  
 – torjunta-aineita ja myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita  
 – lääkkeitä  
Huom!  
 – Kiehuvaa vettä ei saa ilma jäähdyttämistä kaataa viemäriin. 
 – Hulevesiä ei saa myöskään johtaa viemäriverkkoon. 
 
Tekninen lautakunta 

 

Tekninen lautakunta / kuulutus 
MRL 133§ ja MRA 65 §:n mukainen kuuleminen 

Metsähallitus on jättänyt Pyhännän kuntaan 32 tuulivoimalan rakentamiseksi rakennuslupahake-
mukset. 
Tuulivoimalaluvat tulevat valt. 14.12.2014 46 §:n hyväksymän Piiparinmäen tuulivoimapuiston 
osayleiskaava-alueelle. Lisäksi hakemus käsittää Rahkapuron ja Piiparinmäen sähköasemat. Ra-
kennuslupahakemus on nähtävänä kuulutuspäivästä 14 pv. ajan os. Pyhännän kunta, Manuntie 
2,92930 Pyhäntä. 

Lisätietoja antaa: Pyhännän kunta / Timo Aitto-oja p. 040 1912 203 
         Metsähallitus / Pertti Tapio p. 040 510 5302 

Pyhännän kunta /Tekninen lautakunta 
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Kroketti-ilta keskiviikkoisin klo 17.00 
Kroketti on varmasti kaikille tuttu kesäpäivien pihapeli, jonka joku saattaa mieltää ehkä jopa hiukan tylsäk-
sikin. Pelin henki kuitenkin muuttuu täysin, kun huoltoaseman puumailat vaihdetaan järeämpiin metallivar-
tisiin ammattilaismailoihin ja kilpaillaan, kuka taituroi pallonsa ensimmäisenä maalitolpalle. Luvassa siis 
vauhtia ja vaarallisia (ei hengenvaarallisia) tilanteita – leppoisaa seurapelihenkeä unohtamatta! 
Peli soveltuu kaikentasoisille pelaajille ja haastaa tarkkuutta vaativiin lyönteihin sekä taktikoin-
tiin. 

Et tarvitse mukaan omia välineitä: pallot, mailat ja portit löytyvät paikan päältä. Mikäli kuitenkin 
ihastut lajiin, saat vetäjältä ohjeet oman mailan tekemiseen ja tuunaamiseen. Kerho sopii nuoril-
le 13-vuotiaista ylöspäin sekä aikuisille. Ensimmäinen kokoontuminen ke 7.6. Malmin Monitoimipuistolla. 
Tule rohkeasti tutustumaan peliin! 

Urheilukentän varatut käyttövuorot kesällä  
Junnu futis ma 16.30–18.00  
Yleinen jalkapallovuoro, naiset: ti 18.00–20.00 
yleinen jalkapallovuoro, miehet: ke 19.00- 21.00 
Siikalatvan urheilijat ma 18.00–20.00 ja to 18.00–20.00 

Pelikerhot 6.6.–9.6. 
Vapaa-aikatoimi järjestää Pelikerhot urheilukentällä/ liikuntasalissa. Pelikerhossa on kaksi ryhmää klo 9.00–
10.30 ja 11.00–12.30. Aamuryhmä on tarkoitettu n.2009–2010 synt. ja päiväryhmä 2008 & aiemmin synty-
neet  

Jalkapallokerho 
Vapaa-aikatoimi järjestää Jalkapallokerhon maanantaisin klo 16.30 urheilukentällä. 

Pyöräilytapahtuma 11.6 
Huoltopisteet ovat avoinna klo 9-12. Kirkonkylä, kunnantalo: mehutarjoilu. Tavastken-
kä koulu: mehutarjoilu.   
Kirjoita nimesi huoltopisteissä oleviin nimilistoihin (vain yhden kerran) ja osallistut ar-
vontaan. Palkintoina polkupyörä ja Kunto & Terveys -lehden vuosikertoja. Jos matkan 
aikana tarvitset apua, soita Matille 040-1912238. Ota numero ylös ennen lähtöä! Ja 
muistathan pyöräilykypärän! 

Ahvenjärven kesäleirit   
6- 9 - vuotiaille Ma 26.6 klo 15.00- ti 27.6 klo 15.00. Leirimaksu 15 € 
10- 12 -vuotiaille ti 27.6 klo 15.00- to 29.6 klo 15.00 leirimaksu 20 €.  
Hintaan sisältyy ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on teltta majoi-
tus! 

Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta.  
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 6.6.2017 sähköpostilla osoitteeseen: matti.saaranen@pyhanta.fi 
Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero. Ilmoita myös mahdolliset allergiat, lääkityk-
set ja ruokavaliot sekä erityistarpeet. 
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MLL Pyhännän osasto tiedottaa 
 
Lämmin Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte 
Äitienpäivänä yhdistyksemme 90-vuotisjuhliin ja 
muille, jotka olette muistaneet yhdistystämme! 
 
KESÄAJAN OHJELMAA: 

PERÄKONTTIKIRPPIS srk-talon piha-alueella torstaina 8.6.17 klo 17–20. Tule ilmaiseksi myymään 
tarpeettomat tavarasi tai muuten vain ostoksille! Myös seurakunnan kirpputori on avoinna. TERVETULOA!! 

RANTAUIMAKOULU 6-8 -vuotiaille Aution rannassa ma-pe 3.-7.7.2017. Opetusaika on 1,5 h/päivä/ryhmä ja 
hinta 25 €/lapsi, joka peritään vaikka lapsi olisi poissa. Sitovat ilmoittautumiset 25.6.2017 mennessä 
sähköpostilla: mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi, ikä ja uimataidot sekä huoltajan nimi ja 
puhelinnumero. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla ilmoittautuneille. 

LEIKKIKENTTÄKERHO 4-7 -vuotiaille Pyhännän koulun urheilukentällä ma-pe 10.–14.7.2017, 2 h/pvä. 
Sateen sattuessa liikuntasalissa. Omat eväät mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 2.7.2017 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. 

PELIKERHO Pyhännän koululla ma-pe 17.–21.7.2017. Ryhmät: 6-7-vuotiaat klo 10–11.30 ja 8-9-vuotiaat 
11.45–13.15. Mukaan mahtuu 15 lasta/ryhmä. Ennakkoilmoittautuminen 10.7.17 mennessä tekstiviestillä 
puh. 040 4133 880/Kaisa Keto. 
TERVETULOA MUKAAN KESÄN TOIMINTAAN!! 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen kesäkuun toimintaa 
Kerhotilaisuus on 6.6. klo 12 Aution rannassa.  
Ohjelmassa pelejä ja yhteislaulua, makkaran- ja letunpaistoa ja muutenkin hauskaa yhdessäoloa. Saunakin 
on lämpimänä. Tervetuloa! 
 
Eläkeliiton kesäpäiville Kaustiselle tehdään päiväretki lauantaina 15.7. yhdessä Kestilän ja Piippolan yhdis-
tysten kanssa. Kaustisilla on Eläkeliiton omaa ohjelmaa sekä kansanmusiikinjuhlien runsas ja monipuolinen 
ohjelmatarjonta. Ilmoittautuminen 19.6. mennessä Siskolle, p.0405710156. Matkan hinta 65 euroa sisältää 
matkan, festivaalilipun, ruoka- ja kahvilipun. Paikkoja rajoitetusti. 
 
Suomussalmelle tehdään kolmen yön reissu 1.- 4.8. Sitova ilmoittautuminen retkelle 30.6. mennessä Iirik-
selle, p.0404197141, samalla suoritettava varausmaksu 50 euroa yhdistyksen tilille FI63 5373 0250 0287 74. 
Matkan hinta kokonaisuudessaan on 330–340 euroa lähtijöiden määrästä riippuen. Hintaan sisältyy kolmen 
yön majoitus aamiaisineen kylpylä Kiannonkuohussa 2 hengen huoneissa, 4 lounasta tai päivällistä sekä 
pääsyliput Suomussalmen kesäteatteriin, Suurpetokeskukseen, Hossaan sekä opastettu kierros Raatteen 
tiellä. 

Pro Pyhäntä kiittää 
Helatorstain aattona oli Suomi 100 ohjelmaan liittyen yhteisen tekemisen päivä, jolloin 
siivosimme yhdessä Pyhännän teiden varsien roskat. 

Pro Pyhäntä kiittää kaikkia siivouksessa mukana olleita  
pyhäntäläisiä yksityishenkilöitä, koululaisia ja yhdistyksiä talkoiden onnistumisesta. 

mailto:mll.pyhanta@gmail.com
mailto:mll.pyhanta@gmail.com
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Keskipisteen Alueellinen Teatteriyhdistys Kepitys ry  
 

 

Harrastepesis urheilukentällä ti 20.6 klo 16.00- 17.30 
Harrastepesis on tarkoitettu kaikille yli 10 vuotiaille pesäpallosta kiinnostuneille. 

tapahtuma on osa Keski-Pohjanmaan Pesis ry:n POKS – pesis on kylän sydän hanketta, jota ra-
hoittavat 

 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote  
(Haapavesi, Pyhäntä) 
 
TERVEYSPALVELUT 
Haapaveden vastaanotto 
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 8-16.00 puh. (08) 452700. 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.–16.7.17. (12–15.6 ei lääkäriä). Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16.00  
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  
puh. 044 7591 403. 

Keskipisteen kesäteatterissa 2017 
Jalmari Finnen 

KILJUSEN HERRASVÄKI 
Ohjaus: Saija Jäntti 

ENSI-ILTA ke 28.6. 18.30 
ke 5.7. 18.30, pe 7.7. 18.30 
su 9.7. 15.00, pe 14.7. 18.30 
su 16.7. 15.00, pe 21.7. 18.30 
su 23.7. 15.00, la 29.7. 18.30 

Alipääntie 2015, 92640 Leskelä   
puh. 040 836 2733  
Liput 7/13/15 euroa 
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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.  
Pyhäntä näytteenotto auki kesäaikana kerran viikossa tiistaisin. Laboratorio toimii ajanvarauksella. 
Pyhännän vastaanoton ollessa suljettuna ajanvaraukset Haapaveden vastaanotolta puh. 0 44 7591 403. 
 
RÖNTGEN 
Haapavesi Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591 400 tai 044 7591 403. 
 
HOITOTARVIKEJAKELUT 
Haapaveden hoitotarvikejakelu toimii terveyskeskuksen kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta. 
Avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, tiedustelut puh. 044 7591420. 
Pyhännän hoitotarvikejakelu on avoinna tiistaisin 8-11  
 
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 koko kesän.  Neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma, ke ja to klo 12–13 puh. 
044 7591815. Perjantaisin neuvola suljettu. TARKEMMAT TIEDOT AUKIOLOISTA JA MUISTA 
MUUTOKSISTA KESÄN AIKANA SAAT TERVEYDENHOITAJAN PUHELINTIEDOTTEESTA! 
 
HAMMASHUOLTO 
Ajanvaraus- ja neuvonta puh.(08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16-21 sekä arkipyhinä ja viikonloppuisin 
klo 8-21 Kokkolan pääterveysasema ,Mariankatu 28,oviD p.06-8287461  
Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana: Haapavesi: avoinna koko kesän Pyhäntä: suljettu 
23.6.2017- 6.8.2017  

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 
Pyhännän fysioterapia suljettu kesä-elokuun ajan. Yhteydenotot Haapaveden fysioterapiaan. 
 
TERAPIAKESKUS: 
MIELENTERVEYSNEUVOLAT 
Helmen alueen mielenterveysneuvolat toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa. 
A-KLINIKKA Suljettu 26.6–4.7.2017 ja 12.7.–7.8.2017, jolloin ei ole vastaanottoa Haapavedellä eikä 
Pyhännällä.  
PERHENEUVOLA Suljettu 3. -31.7.2017, jolloin ei ole vastaanottoa Haapavedellä eikä Pyhännällä. 
 
VUODEOSASTOT 
Haapaveden vuodeosasto on suljettuna 9.6.–9.7.2017. Haapaveden ja Pyhännän asukkaita hoidetaan sulun 
aikana ensisijaisesti Siikalatvan vuodeosastolla puh. 040 171 9219. 
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VANHUSPALVELUT 
Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole puhelinnumeromuutoksia. 
 

Suomi 100 vuotta juhlavuosi  
 

Itsenäisyyden juhlavuoden ”Pyhäntä yhdessä tors-
taisin” 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 

 

Kesäkuu 

 31.5. Koko perheen pesäpalloilta (poikkeuksellisesti  
 keskiviikkona) klo 17.30 alk. 

 8.6. Pyhännän kotiseutumuseolla perinteisiä leikkejä ja 
 pelejä lapsille klo 16.00 - 18.00. Avoimet ovet museolla 
 klo 18.00 – 20.00.  
 Opastettu museokierros: Matti Leivis kä, musiikkia: Raimo 
 Moisala ja Matti Tissari.  

 Kahvitarjoilu. 

 15.6. Avoimet ovet Salvoksella klo 14.00 – 18.00 

 22.6. Vastantekotapahtuma (Nestorin sisäpiha) klo 13.00 – 
 15.00 

Heinäkuu 

 6.7. Jalkapallopeli lapset vs vanhemmat klo 17.00 

 13.7. Tän kylän ämmät + hanuristi Kai Koskela uimarannal
 la klo 18.00. Laulua,soittoa ja yhteislaulua. Sauna  
 lämpimänä. 

 20.7. Avoimet ovet Matti Kumpulaisen tilalla klo 14:00 - 
 18:00, osoite Rauhalantie 3, Ahokylä 

 27.7. Marjastusretki. Kokoontuminen klo 10.00 kirjaston 
 pihalla (säävaraus). 

Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtu-
missa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä. 



9 
 

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

Siikalatvan urheilijat tiedottaa  
 
YLEISURHEILUHARKAT JA TORSTAIN LIIKKAKERHO 
Urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin 5-15-vuotiaille syyskuun puoliväliin saakka. 
Maanantaisin klo 18–19 v. 2006–2010 synt. ja klo 18.30–20 v. 2002–2006 synt. Torstaisin klo 17.30-18.30 v. 
2008–2013 synt. ja klo 18.30-20.00 V. 2002–2008 synt. Ikärajat viitteellisiä, voi sopia tapauskohtaisesti. 
Harkkoihin seuran jäsenmaksulla (voi liittyä jäseneksi jälkikäteen kokeilukerran jälkeen) 10 euroa/vuosi. 
Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / puh. 040-7082348. 
 
YLEISURHEILUN SIIKALATVA-CUPIN AVAUSKISA 
Tiistaina 6.6. klo 19.00. Lajit: T/P 9 (synt. 2008 ja myöh.) 40 m ja korkeus, T/P11 60 m ja pituus, T/P13 60 m 
ja 3-loikka, T15 100 m ja korkeus, P15 100 m ja moukari, M ja N 100 m ja kiekko. Siikalatvan alueen seurojen 
avoin cup-kisa. Ei osallistumismaksua! Kesän aikana 5 osakilpailua – muut ti 4.7. klo 19 Pulkkila, ti 1.8. klo 19 
Piippola, ti 15.8. klo 19 Rantsila ja ti 29.8. klo 18 Kestilä. 
 
PIIRIKUNNALLISET YLEISURHEILUKISAT 
Keskiviikkona 14.6. klo 18.00. Lajit: M ja N kuula ja kiekko, M19 keihäs, M17 korkeus ja keihäs, N17 korkeus 
ja keihäs, T15 100 m, korkeus ja kiekko, P15 kuula ja kiekko, T13 60 m, 3-loikka, kiekko ja keihäs, P13 60 m, 
pituus, kiekko ja keihäs, T11 ja P11 60 m, pituus ja kuula, T9 ja P9 40 m ja pituus. 
 
Ilmoittautumiset Kilpailukalenteri.fi, keijo.makkonen@gmail.com, 040 7082348 tai kisapaikalla klo 17.00–
17.45. Huom! Lisälajeja mahdollisuus ottaa mukaan, jos kysytään etukäteen. Osallistumismaksu: 5€ / laji, 
maksetaan tilille FI76 5373 0240 0020 38 tai käteisellä kisapaikalla. Siikalatvan Urheilijoiden jäsenille ilmai-
nen. 
 
1. SEURAKISAT 
Maanantaina 5.6. klo 18.30 T/P5 (synt. 2012 ja myöh.) 40 m ja pituus, T/P7 (synt. 2010 ja 2011) 40 m ja pi-
tuus, T/P9 40 m ja korkeus, T/P11 60 m ja pituus, T/P13 60 m ja 3-loikka, T15 100 m ja korkeus, P15 100 m ja 
moukari, vanhemmat ikäluokat 100 m ja kiekko. Mitalit kaikille! 
 
2. SEURAKISAT 
Ma 19.6. klo 18.30 T/P5 300 m ja petankkikuulantyöntö, T/P7 600 m ja kuulantyöntö (1 kg), T/P9 1000 m ja 
kuula (2 kg), T/P11 1000 m ja 3-loikka, T/P13 1000 m ja korkeus, T/P15 1000 m ja kiekko, vanhemmat ikä-
luokat 1000 m ja keihäs. 
 
Lajeja harjoitellaan klo 18 alkaen, jonka perään pidetään epäviralliset harjoituskisat. Elokuussa jaamme pal-
kinnot kaikille vähintään kolmeen lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille. 
 
SIIKALATVAN URHEILIJAT etsii lisäväkeä (7–17-v.) kesän viestikisoihin ja seuracupin kisoihin Ouluun ja Raa-
heen. Yhteydenotot keijo.makkonen@gmail.com / puh. 040-7082348. 
 

Tavastkengän tarinakirjan aloituspalaveri  
Tavastkengän tarinakirjan aloituspalaveri Kylätalolla sunnuntaina 11.6.2017 klo 12.00. Tavast-
kengän kolmannen kyläkirjan työnimenä on ”Tavastkengän taipaleelta – Elämäntarinoita ja 
tarinoita elämästä, kylästä ja kyläläisistä”. Kirjaan kootaan tositapahtumiin perustuvia kerto-
muksia ja muistelmia kylällä eletystä elämästä ja täällä vaikuttaneista ihmisistä. Mukaan toivo-
taan tarinoita niin entisajoilta kuin nykypäivästäkin. Kirjoittajiksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostu-
neet nuorista eläkeläisiin. Tavoitteena on julkaista kirja Tavastkengän kyläpäivillä kesällä 2019. Kirjan toi-
mittaa Matti Leiviskä. 

mailto:keijo.makkonen@gmail.com
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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Avoimet kylät Pyhännällä lauantaina 10.6.2017 
Kaikki Pyhännän kylät osallistuvat valtakunnalliseen Avoimet kylät -
teemapäivään, joka on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 
Päivän aikana kylätalot ja muut kokoontumispaikat ovat vierailtavissa 
seuraavasti: 

• Pyhännän monitoimipuisto klo 10-13. Yrttien ja kasvien vaihtoa. 
• Maaralan koulu klo 10–12. Kahvio avoinna. 
• Kylätalo Jokihelmi klo 11–13. Kahvio avoinna. 
• Tavastkengän Kylätalo klo 13–15. Kahvio ja lounasmyynti. 
• Ahvenjärven sauna klo 15–17. Saunomista ja makkaranpaistoa. 

Pyhännällä, Maaralassa, Lamujoella ja Ahvenjärvellä myytävänä kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa, Ta-
vastkengällä myös keittolounas. Ahvenjärvellä mahdollisuus saunomiseen, joten pyyhkeet mukaan. 

Pyhännän kunta tarjoaa linja-autokuljetuksen kylille alla olevan aikataulun mukaisesti. Ajomatkalla tutustu-
taan kylien maisemiin, historiaan ja kylätaloihin paikallisten asiantuntijoiden opastuksella. 

Ennakkoilmoittautuminen linja-autokuljetuksiin Pyhännän kirjastolle to 8.6. klo 16 mennessä, puh. 040 191 
2236, pyhanta.kirjasto@pyhanta.fi. Voit osallistua yhteen tai useampiin kuljetuksiin. Kuljetus on maksuton. 

Linja-autokuljetuksen aikataulu 

Klo 09.30 Pyhännän monitoimipuisto, Manuntie 4 

Klo 10.00 Lähtö Pyhännän kirjastolta (Manuntie 4) kohti Maaralaa 

Klo 10.30 Maaralan koulu, Maaralanperäntie 21 

Klo 11.10 Lähtö Maaralasta 

Klo 11.30 Lähtö Pyhännän kirjastolta kohti Lamujokea 

Klo 12.00 Kylätalo Jokihelmi, Lamujoentie 56 

Klo 12.40 Lähtö Lamujoelta 

Klo 13.00 Lähtö Pyhännän kirjastolta kohti Tavastkenkää 

Klo 13.30 Tavastkengän Kylätalo, Ojapellontie 2 

Klo 14.30 Lähtö Tavastkengältä 

Klo 15.00 Lähtö Pyhännän kirjastolta kohti Ahokylää 

Klo 15.30 Ahvenjärven sauna, Ahvenjärventie 12 

Klo 16.30 Lähtö Ahvenjärveltä 
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