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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 31.3.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään maanantaina 26.3.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.3.2018 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 6.3.2018 alkaen ja
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 13.3.2018 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA

Jäteveden ja kaukolämmön hinta nousee 1.4.2018 lähtien
Tekninen lautakunta on päättänyt 13.2.2018 pitämässään kokouksessa korottaa jäteveden ja kaukolämmön
hintaa. Uusi jätevedenhinta on 2,80 e/m3+ 24%alv. Uusi lämmönhinta 78,18 e/Mwh + 24% alv. Korotukset
tulevat voimaan 1.4.2018 alkaen.

Opiskelija-avustukset
Opiskelija-avustusta voivat hakea Pyhännällä 31.12.2017 kirjoilla olevat opiskelijat. Avustuksen määrä on
200 €/vuosi ja avustusta tulee hakea 31.3.2018 mennessä. Tarkemmat ohjeet ja hakemuslomake löytyvät
kunnan kotisivuilta www.pyhanta.fi/opiskelija-avustukset.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
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Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset
Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset vuodelle 2018 julistetaan haettavaksi torstaihin 29.3.2018 klo
15.00 mennessä os. Pyhännän kunta, Vapaa-aikatoimi Koulutie 8A, 92930 PYHÄNTÄ.
Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä
selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Lomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta ja kunnan nettisivuilta – lomakkeet kohdasta Lisätietoja
040 1912 238 vapaa-ajanohjaajalta.

Kulttuuritoimen perusavustukset
Kulttuuritoimen perusavustukset julistetaan haettavaksi torstaihin 29.3.2018 klo15.00 mennessä os.
Pyhännän kunta, Sivistyslautakunta, Manuntie 4, 92930 PYHÄNTÄ. Hakemuksen liitteenä tulee olla
toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen
käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeita saa kirjastolta
ja kunnan nettisivuilta – lomakkeet kohdasta. Lisätietoja puh. 040 1912 237 kirjastovirkailijat.

Lasten hiihtokilpailut
Lasten hiihtokilpailut koulun ladulla torstaina 15.3 klo 17.00.
Järj. Vapaa-aikatoimi ja Siikalatvan urheilijat

Kirjasto tiedottaa
Herra Hakkarainen harhateillä –etsimistehtävä nuoremmille lapsille kirjastolla 5.3.-9.3.
100 vuotta Suomi-neidon jalanjäljissä –runoilta 8.3.2018 klo 18 kirjastolla. Elli Koponen, Helmi Saarikoski
ja hanurissa Saara Kallinen Kärsämäeltä ovat luoneet upean ja koskettavan taide-elämyksen juhlistamaan
Suomen itsenäisyyden juhlavuotta. Lausuntateos koostuu tunteisiin vetoavista runoista itsenäisyyden eri
vuosikymmeniltä.
Taitoaineiden näyttely
19.3. -22.3.2018 Pyhännän kirjaston näyttelytilassa, kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa!

Siikalatvan kuuloyhdistys
Yhdistys järjestää virkistyspäivän 24.3.2018 Rokualle. Hinta 35 €/päivä ja 78 €/yö. Ilmoittautuminen
15.3.2018 mennessä Kaijalle 0405043584.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Kerhopäivä 13.3. klo 12 kunnantalon auditoriossa, jonka yhteydessä pidettävässä yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja tuloslaskelma. Lopuksi "mämmibingo".
Lähtö Toholammin Hirvikoskelle 15.3. Iisakintorilta klo 8.45. Maksu 45 euroa kerätään bussissa ja se sisältää
matkan, ruuan ja kahvin perillä sekä Pelimanniviikon ohjelman.
22.3. klo 12 Äijävirtaa-kerho Ukonojan kerhohuoneessa, Takojantie 3. Karaokekerho kokoontuu 6.3. ja
20.3., käsityöpiiri 27.3.

Kiitos
Haluamme kiittää kaikkia, jotka autoitte meitä suuressa surussa. Helena ja lapset.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
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Kyläilta Tavastkengän tonttipörssin aktivoimisesta 15.3.
Kyläilta Tavastkengän tonttipörssin aktivoimisesta Tavastkengän koululla torstaina 15.3. klo 19
alkaen.
Pyhännälle syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja, mutta kunnan kasvua on alkanut rajoittaa pula
asunnoista ja hyvistä rakennuspaikoista. Nyt olisi hyvä mahdollisuus saada uusia asukkaita sivukylillekin. Erityisesti Tavastkengälle olisi tulijoita, mutta asunto- tai tonttitarjontaa ei juuri ole.
Tervetuloa keskustelemaan Tavastkengän tonttipörssin aktivoimisesta ja uusien asukkaiden hankkimisesta.
Paikalle toivotaan sekä kiinteistöjen omistajia että mahdollisia ostajia. Voit ilmoittaa tontteja ja asuntoja
myyntiin tai vuokralle tonttipörssiin ilmoittamalla niistä Matti Leiviskälle, matti.leiviska@tavastkenka.fi,
040 754 4670.

Tavastkengän maa- ja kotitalousseuran vuosikokous 25.3.
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran vuosikokous Tavastkengän kylätalolla sunnuntaina 25.3. klo 11.00
alkaen. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen vuosikokous 25.3.
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen vuosikokous kunnantalon auditoriossa sunnuntaina 25.3. klo
19.00 alkaen. Käsiteltävänä sääntömääräisten asioiden lisäksi johtokunnan täydentäminen ja sihteerin
valinta. Kokouksessa vieraana kansanedustaja Tapani Tölli, joka kertoo tuoreimmat kuulumiset maakunta- ja soteuudistuksesta ja muista ajankohtaisista asioista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keskustanaisten Tavastkengän osasto ry:n ylimääräinen yleiskokous 25.3.
Keskustanaisten Tavastkengän osasto ry:n ylimääräinen yleiskokous Pyhännän kunnantalon auditoriossa
sunnuntaina 25.3. klo 19.30 alkaen. Asiana yhdistyksen yhdistäminen Keskustan Pyhännän paikallisyhdistykseen, toinen käsittely. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pyhännän Keskustanaiset, johtokunta- ja vuosikokous 18.3.
Johtokunta kokoontuu sunnuntaina 18.3.2018 klo 17:30 Pyhännän kunnantalon auditoriossa, jonka jälkeen
klo 18:00 Pyhännän keskustanaisten vuosikokous. Kahvitarjoilu, Johtokunta.

Pyhännän keskustan aineistoja etsitään
Löytyykö sinulta Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen, sen edeltäjän eli maalaisliiton paikallisosaston
tai sisarjärjestöjen (Nuoren keskustan liiton, keskustanaisten, vesaisten) kadonneita asiakirjoja? Puolueen
osastojen vanhat pöytäkirjat ja muu aineisto ovat vuosien saatossa joutuneet kadoksiin. Jos tiedät jotain
näiden aineistojen kohtalosta, ota yhteyttä Matti Leiviskään, matti.leiviska@tavastkenka.fi, 040 754 4670.

Siikalatvan urheilijat tiedottaa
Vuosikokous kunnantalon alakerrassa torstaina 22.3.2018, johtokunta klo 17:30 ja yleinen klo 18:30. Esillä
sääntöjen määräämät asiat ja muuta ajankohtaista asiaa.
Tavastkengän kylähiihdot koulun maastossa alustavasti sunnuntaina 18.3. klo 13:00. Sarjat ja matkat: 4v (v.
2014 ja myöhemmin synt.) 100 m, 6v 300 m, 8v 800 m, 10v 900m, 12v 1,5 km, 14v 1,5 km, 16v 3 km, 18v 3
km, Naiset 3 km, N50 3 km, Miehet 4,5 km, M50 4,5 km, M60 3 km, M70 3 km. Lisäsarjoja tarvittaessa, ei
osallistumismaksua, palkinnot kaikille.
Pyhännän kunta
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Selvitys Pro Pyhännän tilivuodesta 2017
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Pyhäntäläistä hyvinvointia. Tätä tarkoitusta varten olemme saaneet rahankeräysluvan,
jonka lupanumero on 5770/2002/2014. Lupamme avulla keräämme
varoja yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä, jotka haluavat olla
auttamassa kauttamme. Keräyksestä teemme tilityksen lupaviranomaisille joka vuosi.
Yhdistykselle antoi tukeaan suoraan yhteensä 10 lahjoittajayritystä, lahjoitusten summan ollessa 2 350 €.
Lahjoitustilillä olevista varoista annoimme 1 000 € diakonian kautta pyhäntäläiseen Hyvä Joulumieli- keräykseen sekä 1 700 € muihin avustuksiin.
Järjestimme jo kuudennen ilotulitekeräyksen tarkoituksella hankkia yhteinen Suomi 100 juhlavuoden päättämä tulitenäytös. Keräykseen osallistui yhteensä 92 henkilöä, yhteisöä tai yritystä tuloksella 2 404 €. Pyhännän kunta antoi 2 000 € ja LapWall Oy 1 000 € keräykseen. Tulitemestareiden suorittama näytös maksoi
5 000 €. Näytöksessä oli nyt ampujien jo helmikuussa 2017 lupaama loppuhuipennus, joka kruunasi esityksen. Sää oli myös juhlan arvoinen, tuskin koskaan ennen Pyhännällä on päästy juhlimaan yhtä selkeässä
säässä täydenkuun loisteessa. Uskoisin, että kaikki pyhäntäläiset huomioivat aaton hiljaisen juhlatunnelman, jossa omien tulitteiden määrä oli vähentynyt huomattavasti verrattuna vaikkapa vuosituhannen alun
jälkeisiin aattoihin. Olemme siis onnistuneet tavoitteissamme säästää rahaa ja ilmastoa tällä yhteisellä
hankkeellamme.
Pro Pyhäntä toimii edelleen Ville Piiponniemen taustatukena. Kiitämme kaikkia Villen avustaneita yrityksiä.
Ville sai hopeaa SM-kisoissa 2.Dan liikesarjoissa Tampereella, sekä voiton avoimessa sarjassa. EM-kisoissa
Bulgariassa hän sijoittui sarjassaan sijoille 9-16, sekä voitti pronssia joukkuekisassa. Eurocupissa Puolassa
tuli oman sarjan voitto, samoin Suomi 100-cup kisoissa Tampereella. Sastamalan syyskilpailuissa Ville sai
hopeaa. MM-kisoissa Irlannissa Ville sijoittui sarjassaan sijoille 9-16. Ville valmentaa nuoria ja on oivallinen
esimerkki, johon nuoret voivat samaistua.
Rahankeräystoiminnan lisäksi yhdistyksellämme oli tuloja kahdesta aktiviteetista, Pyhäntä- kalenterin- ja
Perttulin päivän grillikatosarpojen myynnistä
Aktiviteettien tuotoilla saimme aikaan kesätyöpaikan kahdelle nuorelle vanhus- ja nuorisotyöhön. Hankimme pyöräilykypärät esikoululaisille, avustimme kouluamme mm. perinneleikkikirjojen hankkimisella. Avustimme PyNs rantalentopalloturnausta, Siikalatvan Urheilijoita, Pyhännän eläkeläisyhdistystä mm. karaokeillan järjestämisessä sekä Kuulonhuoltoyhdistyksen kesäretkeä. Lisäksi olimme mukana hankkimassa kesäkukkia kylän raitille ja pöytätennispeliä leikkipuistoon. Pyhännän VPK oli meidän yhteistyökumppanimme
vuoden 2018 kalenteria tehdessämme, jonka tuotosta heidän osuutensa oli puolet. Avustustemme summa
oli kaikkiaan n. 7 000 €.
Hyvät pyhäntäläiset, antakaa hyvän kiertää! Me tarjoamme teille kanavan tehdä yhdessä hyvää, avun tarvitsijoita ja tarpeita on vaikka kuinka paljon keskuudessamme. Pro Pyhäntä esittää suuret kiitokset kaikille
toimintaamme tukeneille.

MTK-Pyhäntä tiedottaa
MTK-Pyhännän yleinen kevätkokous pidetään ma 12.3. klo 19:00 alkaen Tavastkengän koululla. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskustellaan MTK-Pyhännän yhdistyksen mahdollisesta yhdistymisestä
Siikalatvan tuottajayhdistysten kanssa. MTK-Pohjois-Suomen liitosta kokoukseen tulee kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen. Tervetuloa!
Pyhännän kunta
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Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry
Seuran tarkoituksena on koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kyläyhteisömme hyväksi. Seura pyrkii edistämään maaseudun elinvoimaisuutta ja tukee sen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja pienyrittäjyyttä. Seuran toiminnassa korostuvat myös lähiruoka, -maisema ja ympäristö.
Seura on halunnut lisätä omalta osaltaan kunnan vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä tekemällä monipuolisesti kylää ja kotimaisemaa siistimmäksi ja kauniimmaksi. Olemme mm istuttaneet kukkia ja pensaita, keränneet roskia teiden ja maanteiden varsilta ja kustantaneet jouluvaloja
kylälle. Olemme järjestäneet leivonta- ja ruoanlaittokursseja. Olemme myös hankkineet ja hoitaneet lampaita jo kolmena kesänä. Lampaat ovat tehneet osansa ns. hoitamattomien maisemien
hoidossa. Lisäksi lampaista on ollut iloa niin Pyhännän vanhuksille kuin lapsillekin. Yhteistyössä Pro
Pyhännän ja kunnan kanssa olemme toteuttaneet monitoimipuiston kyläläisten iloksi v 2016.
Vuodelle 2018 jäsenmaksuksi on päätetty 10 €. Tällä summalla pääset osallistumaan esim. erilaisille järjestämillemme kursseille halvemmalla, saat vuokrattua kahvikalustoamme ja kahvinkeitintämme edullisempaan hintaan ja lisäksi olet mukana tukemassa Pyhännän kylän elinvoimaisuuden
ylläpitämistä.
Laita viestikenttään katuosoite ja merkintä jäsenmaksu -18
Tervetuloa iloiseen joukkoomme! Käy tykkäämässä facebook-sivujamme: Pyhännän maa- ja kotitalousseura

Pyhännän kunta
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Aivohoitola
Aivohoitola Pyhännän kunnantalon valtuustosalissa ja kahviossa keskiviikkona 14.3. klo 1012.
Ohjelmassa mm.
• Luento ”Vaali aivojasi” n. klo 11
• Aivojenaktivointia
• Kahvitarjoilu.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta
kiinnostuneille ja on maksuton, tervetuloa!
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