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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2.12.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistaina 28.11.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 6.11.2017 alkaen
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 14.11.2017 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi

Kunnanvaltuuston jäsenet tavattavissa kirjastossa
Pyhännän kunnanvaltuuston jäsenet ja kunnanjohtaja ovat tavattavissa kirjastossa maanantaina 13.11. klo
17–17.50. Kuntalaisilla on mahdollisuus tavata valtuutettuja ja keskustella heidän kanssaan kahvikupposten
äärellä.

Joulunavaus Iisakintorilla
Joulunavaus Iisakintorilla pe 24.11.2017 klo 18-19. Luvassa on jouluista ohjelmaa, arvontaa ja myyjäispöytiä. Joulupukki ja muori tavattavissa klo 16-19 kirjaston tiloissa. Heidän kanssaan voi mm. ottaa valokuvia ja
laulaa joululauluja. Joulupukille voi jättää lahjatoiveita. Jouluinen näyttelytila avataan jo torstaina 23.11.

Kansalaisopiston näyttely
Pyhännän kuvataiteen syysnäyttely kirjaston näyttelytilassa 1.11.–20.11.2017. Näyttely avoinna kirjaston
aukioloaikoina. Tervetuloa!
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Kansalaisopiston oppilaskonsertti
järjestetään maanantaina 27.11.2017 klo 18.30 seurakuntatalolla.
Esitetyt kappaleet ovat pääsääntöisesti Suomalaista musiikkia.
Ohjelmassa myös puffetti ja arvontaa.
Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Jouluinen näyttelytila varattavissa
Kirjaston näyttelytila sisustetaan jouluiseksi. Tilassa voi yhdistykset/kehot järjestää pienimuotoista toimintaa max 15 hlö. Mikäli kiinnostuit ota yhteyttä kirjastoon varataksesi tilan 040-1912236.

Siikalatvan Kuuloyhdistys
Siikalatvan Kuuluyhdistyksen jouluruokailu Järvihelmessä 25.11.2017 klo: 17.00
Hinta jäsenille 10 €, ei jäsenille 25 €. Ilmoittautuminen 16.11. mennessä Aunelle p. 044 286 0719

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen marraskuun toimintaa
11.11. ostosmatka Ylivieskaan. Bussi kulkee seuraavasti: Tavastkenkä 7.30, Ukonoja 7.50, Iisakintori 8.00.
Matkan hinta 30 euroa, joka sisältää matkan ja lounaan, kerätään bussissa. Ilmoita osallistumisestasi Iirikselle, p. 0404197141, 9.11. mennessä. Matka toteutuu, jos lähtijöitä on yli 35.
14.11. syyskokous kunnantalon auditoriossa klo 12. Käsitellään henkilövalintoja, ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Joululehtiä saatavana.
18.11. Bussi Ouluun Mustalaisruhtinatar-operettiin lähtee klo 16.00 Iisakintorilta. Hinta 50 euroa, joka sisältää matkan ja pääsylipun, kerätään bussissa.
30.11. Pikkujouluretki Runnille yhdessä Piippolan yhdistyksen kanssa. Lähtö Iisakintorilta klo 11.30. Matka
sisältää jouluaterian, ohjelmaa, lopuksi tanssit. Retken hinta 40 euroa kerätään autossa. Ilmoittautuminen
Siskolle, p. 0405710156, 15.11. mennessä.

Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous 19.11.
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous kunnantalon auditoriossa sunnuntaina
19.11. klo 19 alkaen. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. Ajankohtaiset kuulumiset eduskunnasta tuo kansanedustaja Marisanna Jarva. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Linkki-projekti
13.11 Yhdistyksen syyskokous Haapaveden toimistolla (Vanhatie 53)klo 14. Tervetuloa!
30.11 ”Luopuminen ja hyvinvointi” Luennoitsija Erja Laikio omaisena edelleen ry:stä. Pulkkilan valtuustosalissa klo 15–16:30. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Linkki-auto kiertää: 16.11 To Pyhäntä-Sale-11–11:45 ja Tavastkenkä 12:45–13:30.
Tulossa: Pikkujoulu Pulkkilassa vkolla 50. Lisätietoja myöhemmin.
Suvi 044 299 1385 tai Päivi 044 299 1868
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Siikalatvalle erityislasten vanhempien vertaisryhmä

TUUPPA MUKKAAN!
Siikalatvalle erityislasten vanhempien vertaisryhmään JEDUn, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolle, Keskustie 29, 92620 PIIPPOLA.
MIKÄ SE ON? Vertaisryhmiin osallistuu samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja he kokoontuvat
tietyn teeman merkeissä. Vertaisryhmien lähtökohtana on osallistujien välinen keskustelu. Tunne ja tieto
siitä, että on muita jotka painivat samojen arjen haasteiden kanssa, lisää vanhempien hyvinvointia ja sitä
kautta myös lasten hyvinvointia Vertaisryhmille on yhteistä, että ne kokoontuvat määrätyn ajan ja niissä on
ohjaaja. Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa määritellään ryhmän tavoitteet. Ryhmät ovat erilaisia
toimintansa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen. Vertaisryhmän toiminta perustuu
avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamuksellisuuteen
Ensimmäinen kokoontuminen 15.11.2017, klo 18.00-19.30. Ryhmä kokoontuu Siikalatvalla Piippolassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Piippolan toimipisteessä kuukauden tai kahden kuukauden välein, miten
ryhmä päättää. Ryhmä on tarkoitettu Siikalatvan ja Pyhännän erityislasten vanhemmille. Neuvottelut on
käynnissä kevätlukukauden osalta, jotta saisimme JEDUlta viriketoiminnanohjaajaopiskelijoita pitämään
samanaikaisesti lapsille kädentaitojen harrastepiiriä. Ryhmätoimintaa on käynnistämässä LINKKI-projekti ja
Raudaskylän Kristillisen Opiston VANKKURI-hanke. Lisätietoja ja ilmoittautuminen sirkka.veivo@rko.fi,
0447727055. Kahvitarjoilua varten ilmoittautuminen 10.11.2017 mennessä. Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavalion. Seuraa hankkeemme tapahtumia myös FB-vankkurihanke.

Vapaaehtoistyön ilta
Vapaaehtoistyön ilta tiistaina 7.11.2017 klo 17–19 Pyhännän kunnantalolla.
Tilaisuudessa on tarkoituksena keskustella vapaaehtoistyön tarpeesta ja tarpeeseen vastaamisesta Pyhännän kunnan alueella. Mukaan kutsutaan järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät,
kaikki vapaaehtois-työstä kiinnostuneet sekä kunnan, seurakunnan ja Helmen edustajat. Olette lämpimästi
tervetulleita keskustelemaan ja iltakahville. Pyydämme teitä ilmoittautumaan tilaisuuteen (ilmoittakaa samalla erityisruokavaliot).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Anitta Anunti 044-7427629 anitta.anunti@rko.fi
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Influessarokotukset Pyhännän kunnan alueella
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden
terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

•

Raskaana olevat naiset

•

Kaikki 65 - vuotta täyttäneet

•

Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset

•

Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

•

Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

•

Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat
naiset

Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, hän voi ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Puethan yllesi helposti ja nopeasti riisuttavan yläosan olkavarteen annettavaa rokotusta varten.
PYHÄNNÄN NEUVOLA: keskiviikko 15.11.17 klo 8-15, tiistai 28.11.17 klo 8-15 ja tiistai 5.12.17 klo 8-12
Muina aikoina vain ajanvarauksella p. 044 7591 815 (puhelintunti ma, ke ja to klo 12–13)

Siikalatvan urheilijat tiedottaa
SYYSKOKOUS Kunnantalon yläkerran auditoriossa torstaina 23.11. Johtokunnan kokous klo 18.00 ja yleinen
klo 19.00. Esillä vuosittaiset sääntömääräiset asiat ja muuta ajankohtaista asiaa. Palkitsemme yleisessä kokouksessa vuoden aikana menestyneitä ja aktiivisesti kilpailleita urheilijoita sekä ohjaajia. Kahvi- ja mehutarjoilu. Tervetuloa yleiseen kokoukseen kaikki seuran jäsenet vanhempineen ja toimintaan mukaan haluavat!
LIIKUNTAKERHO Pyhännän koulun liikuntasalissa noin 4–8-vuotiaille TIISTAISIN klo 17.45–19.00 EI KESKIVIIKKONA, kuten lokakuun kuntatiedotteeseen lipsahti. Lisätietoja puh. 0407082348 tai keijo.makkonen@gmail.com.

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
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Marraskuu
2.11. Uimahalliretki
9.11. Pelataan yhdessä lautapelejä kirjastolla klo 15-17.
Kirjahetki2017.
Lukuvinkkejä aikuisille vuoden 2017 kaunokirjallisuudesta kirjastolla klo 18. Vinkkareina Kirsi
Nahkanen ja Sari Seitajärvi. Kahvitarjoilu.

23.11. Riistaruuan valmistus Pyhännän koulun kotitalousluokassa klo 17.00 –
20.00. Tapahtumaan pitää ilmoittautua tekstiviestillä viimeistään maanantaina 20.11. numeroon 040 1912210.
30.11. Askarrellaan jouluvalmisteluja yhdessä koulun käsityöluokassa klo 17.00
- 19.00
Joulukuu
5.12. Etkot Pyhännän kirjastolla klo 14–15. Ohjelmassa
juhlakahvit ja yhteislaulutilaisuus. Lapsille päivällä
Suomi-aiheista askartelua. Tervetuloa!
6.12. Itsenäisyysjuhla. Juhlajumalanpalvelus klo 10.00
Pyhännän kirkossa.
Pääjuhla klo 12.00 Pyhännän koululla. Tervetuloa!
14.12. Joulukonsertti Tavastkengällä.
Piippo, Petri Herranen
ja Tiina Pitkänen.

Esiintymässä Virpi

28.12. Joulukorttien ja –paperien uusi elämä (ohjeet Pyhännän Suomi100
facebook sivulla)
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtumissa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä.
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Tule mukaan juhlistamaan Suomen satavuotissyntymäpäivää!
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi huipentuu Suomen syntymäpäiväviikkoon ja itsenäisyyspäivään.
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja valtioneuvoston kanslian Suomi 100 – sihteeristö kutsuvat sinut ja organisaatiosi mukaan juhlimaan ja toteuttamaan valtakunnallisia KAHVITA-LIPUTA-VALAISE – hetkiä. Voit valita hetkistä mieluisimman tai toteuttaa ne kaikki.
KAHVITA:
Juodaan juhlakahvit satavuotiaan kunniaksi! Itsenäisyyspäivänaattona 5.12. koko Suomi juo yhdessä sinivalkoiset satavuotisjuhlakahvit klo 14 alkaen tai iltapäivän aikana. Toteuta hetki omalla tyylilläsi. Kutsu mukaan työorganisaatiosi jäsenet, yhteistyökumppaneita, asiakkaita tai ystäviä. Pöydän ei tarvitse olla korea.
Pääasia on viettää yhteinen hetki iloisissa tunnelmissa satavuotiaan kunniaksi.
LIPUTA:
Itsenäisyyden kunniaksi saloissa liehuvat siniristiliput kaikkialla Suomessa! Juhlaliputus aloitetaan jo itsenäisyyspäivän aattona 5.12. klo 18 ja se jatkuu yön yli itsenäisyyspäivän iltaan kello 22 asti. Lippu valaistaan
pimeän ajaksi. Jos valaisua ei voi järjestää, liputus toteutetaan normaalien liputusohjeiden mukaisesti.
VALAISE:
Valaistaan Suomi sinivalkoisin värein! Tuodaan valoa ja iloa pimeään vuodenaikaan valaisemalla keskeisiä
kohteita kuten rakennuksia, patsaita, toreja ja puistoja. Valaisun voi toteuttaa myös työpaikoilla ja kodeissa
omien ideoiden mukaisesti. Valot sytytetään 5.12. klo 18 ja valaisu päättyy 7.12. klo 9. Oulussa tempaus
toteutetaan koko syntymäpäiväviikon ajan osana Lumo-valofestivaalia alkaen perjantaina 1.12. kello 18.

Kahvita-liputa-valaise – hetkien toteuttaminen on sellaisenaan osa Suomi 100 – ohjelmaa ja oikeuttaa käyttämään viestinnässä Suomi 100 – tunnusta (ei kaupallisissa tarkoituksissa). Jaa onnitteluhetket sosiaalisessa mediassa kaikkien iloksi #suomi100 #suomi100pp
Pohjois-Pohjanmaan liitto
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