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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.2.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistaina
31.1.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 22.1.2018 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 16.1.2018 alkaen
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 23.1.2018 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA

Lunta tupruttaa
Lunta näyttää tulevan ihan omiksi tarpeiksi. Kiinteistönomistajat
huolehtikaa, ettei lumia pukata kunnan kaavateille ja naapurin
puolelle omilta pihoilta. Pidetään lumet omilla pihoilla.
Pakottavissa tapauksissa lunta voi varastoida oman tontin ja kaavatien väliselle alueelle ojaan (Ei kuitenkaan kaavatielle eikä naapurin
tontin kohdalle ojaan).
Tekninen lautakunta

Poistokirjojen myynti
Tammikuun ajan kirjastolla Tavastkengän lainausasemalta poistettujen kirjojen myyntiä 2 e/kassi tai
0,50 e/kirja.

Näyttely kirjastolla
Meeri Koutaniemen ”Vapaita unelmia” –valokuvanäyttely kirjaston näyttelytilassa 3.1.-17.1.2018.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Kuntatiedotteen jakelu/tarjouspyyntö
Pyhännän kunta julkaisee jokaiseen pyhäntäläiseen talouteen jaettavan kuntatiedotteen vähintään kerran
kuukaudessa. Jakelu tapahtuu joka kuukauden ensimmäisen viikonlopun aikana. Kuntatiedote jaetaan erillisjakeluna. Kuntatiedotteita jaetaan n. 730 kpl eri puolille kuntaa.
Kuntatiedotteen jakamiseen menee aikaa n. 10-12 tuntia ja ajokilometrejä kertyy n. 300 km. Jakaminen
tapahtuu omalla autolla.
Pyhännän kunta pyytää tarjouksia kuntatiedotteen jakelusta. Tarjoukset tulee jättää 19.1.2018 mennessä
kirjallisena osoitteeseen: Pyhännän kunta, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä tai sähköpostilla, osoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.
Tarjouksen hinta on esitettävä kokonaishintana (€/kuntatiedotteen jakelu). Tarjouksen pyytäjä pidättää
itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista.
Lisätietoa asiasta antavat kunnanjohtaja Jouko Nissinen, p. 0401912201 tai henkilöstö- ja talousjohtaja Juha
Tuikkanen, p. 0401912202.

Siikalatvan urheilijat tiedottaa
Liikkakerho ja perjantaiharkat jatkuvat Pyhännän koululla loppiaisen jälkeen!
Liikuntakerho 4–9-vuotiaille tiistaisin klo 17.45-19.00. Pelataan erilaisia pelejä ja leikkejä sekä harjoitellaan
juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä.
Yleisurheiluharkat perjantaisin klo 16.00–17.30 ja sunnuntaisin klo 13.30-15.00. Pääsääntöisesti 9–14vuotiaille. Harjoitellaan eri yleisurheilulajeja ja pelataan erilaisia pelejä. Mukaan mahtuu myös uusia harrastajia! HUOM! Sunnuntaiharkkoihin vaikuttaa talven hiihtokisat.
Kerhoihin ja harkkoihin voi osallistua seuran jäsenmaksun hinnalla koko vuoden, 10 euroa/henkilö/vuosi
maksetaan Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38.
Pyhännän cup-hiihdot alkavat sunnuntaina 14. tammikuuta klo 13.30 museon ja Ukonojan ladulla vapaalla
hiihtotavalla. Ilmottautuminen kilpailupaikalla. Nuorin sarja alle 4-vuotiaille vanhin yli 70-vuotiaille. Cup
jatkuu sunnuntaina 28. tammikuuta klo 13.30 koululla vapaalla hiihtotavalla. Cupin jatkumisesta tiedotetaan kauppojen, liikuntahallin ja kirjaston ilmoitustauluilla ja Facebookissa. Kaikki vähintään kahteen kisaan
osallistuneet palkitaan kevättalvella viimeisen kisan jälkeen.
Lisätietoja kerhosta, harkoista ja cup-hiihdoista kysy Keijolta 040-7082348 tai keijo.makkonen@gmail.com.

Pyhännän keskustanaisten ylimääräinen yleiskokous 21.1.2018
Keskustanaisten Pyhännän paikallisyhdistys ry:n ylimääräinen yleiskokous kunnantalolla sunnuntaina 21.1. klo 19 alkaen. Asiana yhdistyksen yhdistäminen Keskustan Pyhännän paikallisyhdistykseen, ensimmäinen käsittely. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pyhännän keskustanuorten ylimääräinen yleiskokous 21.1.2018
Nuoren Keskustan Liiton Pyhännän osasto ry:n (Pyhännän keskustanuorten paikallisyhdistys) ylimääräinen
yleiskokous kunnantalolla sunnuntaina 21.1. klo 19.30 alkaen. Asiana yhdistyksen yhdistäminen Keskustan
Pyhännän paikallisyhdistykseen, ensimmäinen käsittely. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Siikalatvan kuuloyhdistys
Kerho keskiviikkona 17.1.2018 klo 12-14 Pyhännän kunnantalon auditoriossa. Tiina-Maija Leinonen luennoi
kuulo- ja lisälaitteista. Kahvi ja arvontaa, tervetuloa.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

3

Presidentinvaalit
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.
Äänestyspaikat, ennakkoäänestys
17.1.-23.1.2018
Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
17.1.-19.1.2018
klo 10-17
20.1.-21.1.2018
klo 12-15
22.1.-23.1.2018
klo 10-17
Vaalipäivä
28.1.2018

klo 9-20

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Mahdollinen presidentinvaalin toinen vaali, ennakkoäänestys
31.1.-6.2.2018
Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
31.1.-2.2.2018
klo 10-17
3.2.-4.2.2018
klo 12-15
5.2.-6.2.2018
klo 10-17
Vaalipäivä
11.2.2018

klo 9-20

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki
Suomen kansalaiset, jotka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, 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 16.1.2018 ennen kello 16. Mahdollisen toisen vaalin ilmoittautumisen määräaika on 30.1.2018 ennen klo 16, jollei äänestäjä ole ilmoittautunut ensimmäisen kierroksen yhteydessä.
Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta
Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Puhelin: 040 1912 202
Kotiäänestyslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan kotisivulta.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon 17.1.-23.1.2018 sattuvana
päivänä kello 9-20 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2018 välisenä ajanjaksona.
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.
Pyhännällä 3.1.2018
Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta
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Muistihäiriöisten läheisten ja omaisten ilta Nestorissa
Onko läheisesi tai omaisesi muisti heikentynyt? Aiheuttavatko muistiongelmat vaikeuksia arjessa ja kaipaat
lisätietoa, miten selviytyä haastavissa tilanteissa?
Tule mukaan muistihäiriöisten läheisille ja omaisille tarkoitettuun
TunteVa-iltaan Palvelukeskus Nestoriin tiistaina 16.1.2018 klo 18.00.
TunteVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin. Lähtökohtana on näkemys, että ihminen on muistisairaanakin arvokas ja
hänen näkemyksillään ja kokemuksillaan on merkitys.
Tilaisuuden järjestää Terhi Korsulainen, Irma Leiviskä ja Mirva Ilves.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!!
Pyhännän muistihoitajan tavoittaa keskiviikkoisin numerosta 040 1912 268.

Pro Pyhäntä
Hyvät Pyhäntäläiset
Olemme juuri kokeneet suurimman tulitenäytöksen, jonka Tulitemestarit
ampuivat Pyhännällä viime helmikuussa lupaamallaan tavalla niin, että näytös huipentui komeaan loppuun!
Pro Pyhäntä kiittää Pentti ja Airi Kervistä joiden maalta näytös voitiin taas
suorittaa.
Näytöksen mahdollistivat ne noin 90 yksityishenkilöä, jotka antoivat keräykseen rahaa, sekä muutamat yrittäjät sekä yritykset, joista LapWall Oy yhdessä Pyhännän kunnan kanssa tuplasivat yksityisen rahan. Yhdessä nämä
rahat tekivät 5 000 €, jolla saimme aikaan näkemämme loistavan juhlavuoden päättäneen tulite shown!
Näytöksen maksajat saavat nimensä julki helmikuun kuntatiedotteeseen, keskimäärin sijoitus oli noin 25 € /
maksaja. Sinä, joka tunnet piston sisimmässäsi "missattuasi" mahdollisuutesi olla maksajien joukossa, voit
sen vielä tehdä ja päästä listalle! Tilimme on : FI42 5373 0220 0224 93
Lopuksi toivomus "pyhäntäsille": näytös onnistuu vain jos siihen uskoo tarpeeksi moni meistä ja toimii sen
mukaisesti, maksamalla osansa siitä. Antakaa hyvän kiertää, niin saamme jatkossakin samanlaisia rauhallisia uudenvuodenaattoja kuin nyt oli.
Ps. Neuvoksi mahdollisia tulevia tulitenäytöksiä varten yleisölle: kannattaa etsiä paikka tuulen yläpuolelta
niin ei joudu ruutisavun keskelle!

Pro Pyhännän vuosikokous sunnuntaina 21.1.2018
Pro Pyhännän vuosikokous pidetään Pyhännän kunnantalon auditoriossa sunnuntaina 21.1.2018 klo 17.00
alkaen.
Kokouksessa käsitellään yhdistyssääntöjen vuosikokoukselle määrittelemät asiat, joita ovat mm. vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen. Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen toimihenkilöt tälle kaudelle.
Pro Pyhäntä kutsuu pyhäntäläisiä keskustelemaan ja suunnittelemaan keinoja yhteisten asioiden hoitamista siten, että voisimme
"antaa hyvän kiertää" yhteisöämme tukien ja sen elinvoimaa kasvattaen.
Kokouksessa on tarjolla kakkukahvit.
Pro Pyhäntä ry, Jouko Rissanen, Sihteeri / rahastonhoitaja
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

5

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Retki Kuusamoon Kaamoksen kaatajaisiin perutaan, koska retkelle ei ole riittävästi lähtijöitä. Sen sijaan
lähdemme retkelle Härmän kylpylään 9.-11.2.2018. Retken hinta on noin 145 euroa, mikä sisältää kuljetukset, majoituksen, puolihoidon, kylpylän käytön sekä iltaohjelmat (mm. Leif Lindeman ja Pete Parkkonen).
Ilmoittautumiset 8.1.2018 mennessä Laurille, puhelin 0400 5727 40. Vielä vapaita paikkoja.
Tammikuun kerhopäivä poikkeuksellisesti kuukauden 3. tiistai eli 16.1. kunnantalon auditoriossa klo 12.
Paluttakaa kuntokortit Eila Saaraselle ja Palvelevan vapaaehtoistoiminnan kortit Siiri Pellikalle. Uudet kortit
ovat jaossa.
Kerhot aloittavat kokoontumisensa seuraavasti: Karaokekerho 9.1. klo 18 Nuopparilla (arpajaiset), Käsityökerho 30.1. klo 12 Ukonojan kerhohuoneella. Uutena aloittaa Äijäkerho, josta tarkempia tietoja kerhopäivänä ja Siikajokilaakson muistilistalla.

Tuuppa mukkaan!

TUUPPA MUKKAAN!
Siikalatvalle erityislasten vanhempien vertaisryhmään
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 kokoontumisessa määritellään ryhmän tavoitteet. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen,
tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamuksellisuuteen.
Kokoonnumme seuraavan kerran maanantaina 29.1.2018 klo 18.00 . Ryhmä kokoontuu Siikalatvalla Koulutuskeskus JEDU:n Piippolan toimipisteessä kuukauden tai kahden kuukauden välein. Ryhmä on tarkoitettu
Siikalatvan ja Pyhännän erityislasten vanhemmille. Ryhmään ovat tervetulleita erityislasten vanhemmat yli
diagnoosirajojen (esim. neuropsykiatriset, kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat). 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
24.1.2018 mennessä Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavalion.
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