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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2.11.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 31.10.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Kirjasto suljettu 9.10.
Kirjasto on suljettu ti 9.10. henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.

SeniorSurf kirjastolla
10.10. klo 14-18 kirjastolla vietetään SeniorSurf-päivää. SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. Tänä vuonna on aiheena verkkolehdet eli Epress.fi ja Emagz.fi. Opastetaan
käyttämään sanomalehtien ja aikakauslehtien verkkosivuja, jotka ovat kaikkien käytössä lokakuun alusta
kaksi viikkoa.

Novellikoukku kirjastolla
Novellikoukussa tiistaina 23.10. klo 18 kuunnellaan ääneen luettuja novelleja ja tehdään käsitöitä. Voit
myös istahtaa vain kuuntelemaan. Kahvitarjoilu!

Kädentaitajien töiden myyntipäivä
Kädentaitajien töiden myyntinäyttely lauantaina 20.10. kirjastolla klo 10-14. Voit tulla myymään itsetekemiäsi tuotteita. Varaa myyntipöytä viim. 12.10. puh. 040 1912 236. Tule ihastelemaan kädentaitajien töitä
ja osta niitä vaikka pukinkonttiin. Voit piipahtaa myös kahville. Koululaiset myyvät kahvia ja pullaa. Kirjasto
palvelee 10-14.

Lasten konsertti tulossa
Soiva Siili duo esittää konsertin kirjastolla perjantaina 2.11.2018 klo 17. Tervetuloa!
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Uuden liikekeskuksen nimikilpailu

Pyhännälle on rakenteilla uusi liikekeskus Oulu-Iisalmitien ja Kokkola-Kajaanintien risteykseen. Liikekeskuksen rakennustyöt valmistuvat 31.5.2019 mennessä.
Liikekeskukseen tulee suurimpana toimijana uusi Sale-myymälä + polttoaineen jakeluasema. Lisäksi liikekeskukseen tulee mm. kahvila-ruoka-burger tuotteet, majoituspalveluja sekä fysioterapia ja parturi palveluja ym.ym.

Keksi liikekeskukselle nimi. Paras ehdotus palkitaan (palkkio 100 e lahjakortti). Osallistua voit lokakuun
loppuun saakka, joko sähköisesti Pyhännän kunnan internet-sivujen Palaute-osion kautta
http://www.pyhanta.fi/contact/palaute tai toimittamalla paperisen nimiehdotuksen kunnantalon neuvontaan. Laita ehdotukseesi nimesi ja yhteystietosi sekä nimiehdotus perusteluineen. Ehdotukset 31.10.2018
mennessä.

Haetaan kiinnostuneita jääkiekkokaukaloiden talvikunnossapitoon 1.11.201830.3.2021
Pyhännän kunnan vapaa-aikatoimi hakee jääkiekkokaukaloiden kunnossa pitoon kiinnostuneita.
Kirkonkylän jääkiekkokaukalolla jäädytys suoritetaan 6pv / viikko lumenpoisto tarvittaessa.
Tavastkengän jääkiekkokaukalolla jäädytys 1pv/ viikko.
Keliolosuhteet saattavat vaikuttaa jäädytys määrään.
Kauden aikana työtunteja kertyy 100-200.
Kunnossa pidettävät kohteet:
Kirkonkylän jääkiekkokaukalo konejäädytys ja lumenpoisto.
Kirkonkylän luistelualue konejäädytys ja lumenpoisto.
Tavastkengän jääkiekkokaukalo konejäädytys
Vaihtoehdot:
A. Kunnossapito suoritetaan kokonaisuudessaan tarjoajan kalustolla
B. Kunnossapito suoritetaan tarjoajan kalustolla ja jäädytys Pyhännän kunnan traktori sovitteisella
jäädytyskoneella
Tarjouksissa on käytävä ilmi mihin hintaan (euroa/tehty työtunti) työ suoritetaan ja kuka/ ketkä työn tekevät. Mahdollinen oma kalusto. Hinnassa on eriteltävä ALV:n osuus mikäli tarjoaja on ALV- velvollinen.
Tarjoukset lähetettävä 15.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Pyhännän kunta, vapaa-aikatoimi Koulutie 8A, 92930 Pyhäntä
Tarjousten pyytäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.
Lisätietoja vapaa-ajanohjaaja Matti Saaranen 040-1912 238

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

3

Vapaita vuokra-asuntoja lokakuun alussa
Koivukuja 4 A 5, 2h+k+s, 51 m2, otettu käyttöön elokuussa 2017. Vanhemmissa taloissa on vapaana monen kokoisia (1, 2, 3 ja 4 huoneen) asuntoja. Ota yhteys asuntotoimistoon ja sovi näyttö. Arttu Kamula 040
1912 209 tai arttu.kamula@pyhanta.fi

Vanhusten viikon ohjelma
Maanantai 8.10. klo 12:30-14:00 Ulkoilupäivä, nuorten ja vanhusten yhteinen tapahtuma
Tiistai 9.10. klo 9:30 Eskarit vierailee Nestorissa
Keskiviikko 10.10. klo 11:00 Jumalanpalvelus ja ruokailu seurakuntatalolla
Torstai 11.10. klo 13:00 Helmi Saarikoski esiintyy Nestorissa
Lauantai 13.10. Sadonkorjuujuhla. Myyjäiset, vanhojen työkalujen näyttely, nokipannukahvit, lettuja, makkaraa, arpoja ym. Mukana järjestelyissä Partiolaiset ja Pyhännän MLL:n osasto. Tervetuloa!
Lisätietoja vanhusten viikosta lähihoitaja Irma Leiviskältä 040 1912 268 palvelukeskus Nestorista.

Keskipisteen omaishoitajat ry/ Omaisoivan toimintaa!
Pöllö-auto kiertää kylillä. Infoa omaishoidosta. Tervetuloa!
2.10 ti klo 10-11 Piippola keskusta. Klo 12-13 Rantsila Sale-piha.
18.10 to klo 10-11 Kestilä keskusta. Klo 12-13 Pyhäntä keskusta. Klo 13:45-15 Pulkkila keskusta.
5-6.10. Vapaaehtoistyön koulutus toimistolla (Alva hanke järjestää). Vanhatie 53. Ilm. ja lisätietoa 044-2991
868.
29.10. ma elokuva -retki Ylivieskaan. Mielensäpahoittaja 2. Omavastuu 10 € sis. kyydin Hvesi-Ylivieska, liput
ja iltapalan. Ilm. 18.10 mennessä 044-2991 385. Yhteistyössä Jokilaaksojen Omaisoivan kanssa.
Ovet -valmennus tulossa Siikalatvan ja Pyhännän omaishoitajille! Tietoa ja tukea arjessa jaksamiseen. Ei
tarvitse olla omaishoidontuen päätöstä. Järjestämme ilmaisen valmennuksen Kestilässä 31.10. ja 1.11. Hoidettaville pyritään järjestämään hoitopaikka päivien ajaksi. Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 044-2991
385.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Lokakuun kerhopäivä ja yhdistyksen syyskokous on siirtynyt pidettäväksi 16.10. klo 12 kunnantalon auditoriossa. Syyskokouksen asialistalla on puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019. Vierailijaksi saamme PohjoisPohjanmaan piirin tuoreen toiminnanjohtajan Ulla Rasvalan. Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!
Kerhot kokoontuvat seuraavasti: karaokekerho 2.10., 16.10. ja 30.10., Aikamiehet 11.10. sekä käsityökerho
30.10. Huom! Tablettikurssi alkaa ennakkotiedoista poiketen 1.11.

Kasvisruokakurssi
Pyhännän maa- ja kotitalousseura järjestää tiistaina 16.10. klo 17:00 alkaen Pyhännän koulun opetuskeittiössä kasvisruokakurssin. Osallistumismaksu 10 €, joka maksetaan käteisellä paikan päällä. Ilmoittautuminen
Eliisa Liukolle 041 544 4000. Tervetuloa!

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa
Kerho 10.10.2018 Pyhännän kunnantalon auditoriossa klo 16:30-19:00. Kahvi ja arvontaa, tervetuloa! Siikalatvan Kuuloyhdistys myy paristoja ja adresseja, lisätiedot Kaijalta 040 504 3584. Adresseja saa myös Pulkkilan Osuuspankista.
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Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS tiistaina 30.10. klo 18:00 kunnantalon alakerran kokoushuoneessa. Johtokunta kokoontuu klo 17:30. Esillä kevään vuosikokouksessa kesken jääneet sääntömääräiset asiat.
YLEISURHEILUHARKAT sunnuntaisin klo 13:30-15:00 pääsääntöisesti 11-15 vuotiaille. Harjoitellaan eri
yleisurheilulajeja ja tehdään erilaisia lihaskuntoharjoitteita. Lisätietoja harkoista ja seuran toiminnasta Keijolta (p. 040-708 2348 / keijo.makkonen@gmail.com).

Kyvyt käyttöön -hanke
Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön -hanke on käynnistynyt. Hankkeen tehtävä on
kehittää alueemme työllistämisprosesseja, tuetun työllistymisen mallia ja palveluita yhteistyössä kuntien,
yritysten, yhdistysten sekä koulutuksenjärjestäjien kanssa, kehittää joustavia toimintamalleja äkillisiin työelämän muutoksiin, kehittää heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluita. Tarjoamme: henkilökohtaista apua ja tukea työttömille, lyhytkoulutuksia sekä asiakkaille että yhteistyöverkostolle, yrityksille apua
työvoiman löytämiseen, tietoa tuetun työllistämisen mahdollisuuksista. Meidät löytää Pyhännän kunnantalolta torstaisin klo 9-15 (myös muina aikoina sopimuksen mukaan) ja Pulkkilasta Mäkelä-talolta (Pulkkilantie 25). Terveisin, Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi ja Toni Heikkonen, ohjaaja, 050 470 1476, toni.heikkonen@siikalatva.fi.

Nordlab tiedottaa
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