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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.5.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään maa-
nantaina 30.4.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Kunnantalo kiinni 
Kunnantalo pidetään suljettuna maanantaina 30.4. 

Pyhännän päiväkodille nimi? 
Päiväkodissamme on esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, kaksi 3-6 -vuotiaiden ryhmää ja yksi 0-3 -
vuotiaiden ryhmä. Ryhmien nimet ovat marja-aiheisia entisen päiväkodin mukaan: Puolukat, Mustikat ja 
Mesimarjat.  
Pyhännän varhaiskasvatus toivoo nimiehdotuksia uudelle päiväkodille. Lähetä nimiehdotuksesi päiväkodille 
11.4.2018 mennessä osoitteeseen Pyhännän päiväkoti, Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä, tai sähköpostiin puo-
lukkamaki@pyhanta.fi 

Uuden päiväkodin avoimet ovet 13.4.2018 
Uudessa päiväkodissa vietetään avoimien ovien päivää 13.4.2018 klo 10:00 – 16:00. Tervetuloa! 

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen haku 
Nyt voit työllistää nuoren ja tukea nuoria kesätyön muodossa! 
Työllistäjälle: Työllistä paikkakunnan nuori kahdeksi viikoksi! Työllistämistuen saat vuonna 1989–2002 syn-
tyneille nuorille. Työllistäminen maksaa 300 € / ja saat 10 päiväksi nuoren työhön, kuusi tuntia per pv. Mak-
settuasi palkan nuorelle, tuo tositteet kuntaan ja kunta avustaa 30 €/per nuori (sos.kulut). Muistathan ottaa 
nuorelle tapaturmavakuutuksen! 
Työnhakijalle: Työllistyä voi vuosina 1988–2002 syntynyt nuori. Palkka on 300 €/10 pv a´6 h/per pv. (Pal-
kasta vähennetään ennakonpidätys, työttömyysvakuutusmaksu 17- vuotiaista ja eläkevakuutus 18 -
vuotiaista).  
Hakulomakkeita saat kunnantalon aulasta sekä kunnan nettisivuilta (www.pyhanta.fi >lomakkeet). Voit 
täyttää lomakkeen ja tulostaa palautusta varten.  
Kesätyöpaikkahakemuksen palautus kunnantalon neuvontaan tai Matti Saaraselle perjantaihin 27.4.2018 
mennessä. Lisätietoja Matti Saaranen: 040 191 2238. Työpaikan saaneille ilmoitetaan kirjeitse. 
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Päivä- ja työtoiminta tiedottaa 
Myyjäiset/avajaiset entisellä päiväkodilla eli nykyinen toimintatupa (Vaarinväylä 5) perjantaina 27.4.2018 
klo 12:00-15:00. Myytävänä soppatykillä keitettyä ”rajamiesten” hernekeittoa ja lohisoppaa lisukkeineen. 
Keitto ja lisukkeet 6 €/annos, nokkipannukahvi ja munkki 3 €, lapsille munkki ja sima 2 €. Jos haluat ostaa 
keittoa kotiin, ota oma astia mukaan, 0,5 litraa 5 € ja 1 litra 10 €. Arvat 1 €/kpl. Huutokauppa klo 14:00, 
jossa myydään lasten sänkyjä, hyllyjä, pöytiä ym. Käteismaksu, peräkärryt mukaan. Tervetuloa! 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys 
Kerhopäivä poikkeuksellisesti keskiviikkona 11.4. klo 12 kunnantalon auditoriossa. Kunnanjohtaja Jouko 
Nissinen kertoo liikekeskushankkeesta ja maakuntavaaleista. Kerhon jälkeen Apunen-tapaaminen, mieti-
tään jatkoa.  
12.4. Aikamiehet (Äijävirtaa-kerho) alkaen klo 12 Aution rannassa: pilkkimistä, sauna lämpimänä, makkarat 
ja limsat kerhon puolesta. Lähtö Ylläkselle tuetuille lomille 22.4. klo 6 Iisakin torilta. Varaathan mukaasi 80 
euroa matkaan ja 20 euroa meno- ja paluumatkan ruokailuihin. Mukaan mahtuu vielä lähtijöitä omalla kus-
tannuksella,  Sisko, p.0405710156. 
Karaokekerho kokoontuu 3.4. ja 17.4., käsityöpiiri 24.4. 

Kirkonkylän maa- ja kotitalousseura 
Kiittää kaikkia Unkarin vieraiden ohjelmaan osallistuneita. Erityiskiitokset Huhtalan Sannalle ja Kyöstille 
”pikku bussin” lainasta sekä naapuriseuran Matille monipuolisesta ohjelmasta. 

Siikalatvan kuuloyhdistys 
Yleinen kokous, jossa käsitellään tiliasiat loppuun Pyhännän kunnantalon auditoriossa keskiviikkona 
4.4.2018 klo 16:30 alkaen. Kokouksen jälkeen kerho, kahvit ja arvontaa, Tervetuloa. 

Lamujoki-Ojalankylä Kyläyhdistys ry 
Lamujoki-Ojalankylä Kyläyhdistys ry. järjestää ostosmatkan Kuopion Matkus ostoskeskukseen lauantaina 
28.4.2018. Lähtö Pyhännältä Iisakin torilta klo 8:00 Matkan hinta 30e/hlö ja 15e/alle 15v. Retki toteutuu, 
jos lähtijöitä vähintään 35. Ilmoittautumiset 23.4.2018 mennessä Riitalle numeroon 050 3678521, joko soit-
taen tai tekstiviestillä. Tervetuloa mukaan. 

Kevätmyyjäiset 
Rauhanyhdistyksellä lauantaina 28.4.2018 kello 17. Tarjolla runsaasti leivonnaisia: makeaa ja suolaista. Keit-
tiöltä maukasta iltapalaa sekä simaa ja munkkia. Tervetuloa! 

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Linkki-projekti/Omaisoiva 
4.4 klo 17-18:30 Luento ”Muista pääasia”. Mirja Hynninen Muistiluotsista. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Toi-
mistolla, Vanhatie 53, Haapavesi. 
9.4. klo 12-13:30 Avh ryhmä toimistolla.. 
10.4. klo 13 Pulkkila ryhmä kunnantalolla. (Anna-Maria.) 
13.4. klo 12-13:30 Mt omaisten ryhmä toimistolla. 
23.4. Kevätkokous klo 12 alkaen. 
26.4. Ukkojen päivä Pulkkilan hiihtomajalla klo 12-16. Saunomista ja makkaranpaistoa. Ilmoittautumiset 
23.4. mennessä Suvi 044-2991 385. 
5.4. Omaisoiva auto starttaa, KESTILÄ klo 10:30-11:30 ja PIIPPOLA 12:15-13 ja 
25.4. PYHÄNTÄ klo 11-12 ja RANTSILA klo 13:30-14:30. Tervetuloa kahville uuteen autoon! Ota yhteyttä, 
jos haluat tietoa hankkeesta tai osallistua toimintaan! Suvi 044-2991 385 tai Päivi 044-2991 868. 
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