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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 29.6.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 27.6.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18.6.2018 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle
12.6.2018 alkaen ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 19.6.2018 klo 12.00–14.00 kunnantalolla. Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA

Matti Leiviskä

Kunnantalo kiinni
Keskitämme kesälomia heinäkuulle, kunnantalo suljettu 2.7-29.7.2018. Hyvää kesää!

Kirjaston kesä
Kirjaston aukioloajat kesällä
ma, to
13-19
ti
9-15
ke, pe
12-15
pe 22.6.
Kirjasto on suljettu juhannusaattona.
25.6-8.7.
Kirjasto on suljettu lattiaremontin ajan juhannuksen jälkeen 2 viikkoa.
Omatoimikirjasto eli lehtisalin käyttö avaimella on käytössä. Avaimen voit hankkia kirjastolta.
4.-15.6.
Lautapelejä pelattavissa kirjastolla.
4.6.-4.8.
Omatoimista paperiaskartelua koko kesän ajan.
4.6.-27.7.
Saa lainata-kirjanäyttely kirjaston lehtisalissa ”Kevyttä kesälukemista menneiltä vuosikymmeniltä.”
9.7-4.8.
Tule ja etsi ”Lukukärpänen”-kampanja. Lukukärpäsiä voi etsiä lainakirjojen välistä.
Löytyneet Lukukärpäset saa toimittaa tiskille yhteystietojen kanssa ja kuun lopulla arvotaan
jotakin mukavaa.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Kulttuuritoimen kesä
ti 3.7.
27.6.-19.7.
to 12.7.
su 22.7.
su 29.7.
20.-26.8.

Pentti Haanpään kesäasunto Korpelainen on avoinna klo 12-17.
Kotiseutumuseo on avoinna klo 11-14.
Ukrainalainen kasakkateatteri Artania esiintyy kirjaston edustalla torilla klo 18.00.
Pentti Haanpään kesäasunto Korpelainen on avoinna klo 13-16.
Pentti Haanpään kesäasunto Korpelainen on avoinna klo 13-16.
Perttulinpäivät

Kroketti-ilta keskiviikkoisin klo 17.00
Viime vuonna mukavasti pelaajia kerännyt kroketti palaa jälleen!
Pelaamme Suomen Krokettiliiton virallisilla säännöillä ja pro-tason välineillä - et tarvitse mukaan omia varusteita. Tämä leppoisa, mutta yllättävänkin jännittävä seurapeli sopii kaikentasoisille ja kaikenkuntoisille
pelaajille. Se haastaa pelaajan tarkkuutta vaativiin lyönteihin sekä taktikointiin, joihin tulet harjaantumaan
pelatessasi. Kerho sopii kaikille alkaen yläasteikäisistä aikuisiin ja senioreihin. Ensimmäinen varsinainen
kokoontuminen ke 13.6. Malmin monitoimipuistolla. Tervetuloa mukaan uudet ja kokeneemmat pelaajat!
Ohjaajana Ari Kamula. Lisätietoa numerosta 0408295159

Urheilukentän varatut käyttövuorot kesällä
Junnu futis ma 16.30–18.00
Siikalatvan urheilijat ma 18.00–20.00, ke 17.30- 20.00 ja to 17.30–20.00

Kesäkerho 11.6- 15.6.2018
Kesäkerhossa pelataan erilaisia ulkopelejä ja leikkejä, koulun piha-alueella sekä sateen sattuessa liikuntasalissa ja nuopparilla. Kesäkerhossa on kaksi ryhmää: Aamuryhmä klo 9.00-10.30 2012-2010 syntyneille sekä
päiväryhmä: klo 11.00-12.30 2009 ja aiemmin syntyneille.
Ilmoittautumiset Riikalle: osoitteeseen riikka.teeriaho@pyhanta.fi tai numeroon 0401912241 pe 8.6.2018 mennessä.

Jalkapallokerho
Vapaa-aikatoimi järjestää Jalkapallokerhon maanantaisin klo 16.30 urheilukentällä.

Pyöräilytapahtuma 10.6
Huoltopisteet ovat avoinna klo 9-12. Kirkonkylä, kunnantalo: mehutarjoilu. Tavastkenkä koulu: mehutarjoilu.
Kirjoita nimesi huoltopisteissä oleviin nimilistoihin (vain yhden kerran) ja osallistut arvontaan. Palkintoina
polkupyörä ja Kunto & Terveys -lehden vuosikertoja. Jos matkan aikana tarvitset apua, soita Matille 0401912238. Ota numero ylös ennen lähtöä! Ja muistathan pyöräilykypärän!

Ahvenjärven kesäleirit
vuonna 2012- 2009 syntyneiden leiri: Ma 25.6 klo 15.00- ti 26.6 klo 15.00. Leirimaksu 15 €
Vuonna 2008- 2004syntyneiden leiri: ti 26.6 klo 15.00- to 28.6 klo 15.00 leirimaksu 20 €.
Hintaan sisältyy ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on teltta majoitus!
Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 5.6.2018 sähköpostilla osoitteeseen: matti.saaranen@pyhanta.fi
Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero. Ilmoita myös mahdolliset allergiat, lääkitykset ja ruokavaliot sekä erityistarpeet.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
YLEISURHEILUHARKAT 8–15-VUOTIAILLE
Urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin kahdessa ryhmässä syyskuun alkuun saakka. Maanantaisin klo
18–19.30 ja torstaisin klo 17.30-19.00. Välillä harkat siirtyvät torstailta keskiviikolle klo 18.30-20. Harjoitellaan yleisurheilun eri lajeja, juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä sekä tehdään erilaisia nopeus-, ketteryys- ja kestävyysharjoituksia.
LIIKKAKERHO 5–11-VUOTIAILLE
Urheilukentällä keskiviikkoisin klo 17.30–19.00 elokuun loppuun saakka. Harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä ja pelataan erilaisia leikkejä ja pelejä.
Harkkoihin ja liikkakerhoon seuran jäsenmaksulla (voi maksaa jälkikäteen kokeilukerran jälkeen) 10 euroa/vuosi maksetaan tilille FI76 5373 0240 0020 38. Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / 040-7082348.
KAIKILLE AVOIMET SEURAKISAT
Perjantaina 8.6. klo 18 alkaen. Sarjat 5-15-vuotiaille vuoden välein, vanhemmille tarvittaessa. Lajeina alle 9vuotiailla (synt. 2009 ja myöhemmin) 40 metrin juoksu, pituushyppy ja pallonheitto, 10–13-vuotiailla 60 m,
pituus ja keihäs, 14-vuotiaista ikämiehiin ja -naisiin 100 m, pituus ja keihäs.
Seurakisat ovat epäviralliset harjoituskisat, joissa lajeja ensin harjoitellaan ja sitten mitataan sentit ja sekunnit. Mitalit kaikille! Muut kesän seurakisat 9.8. ja 16.8. Lisäksi kesä- ja heinäkuussa kisailemme torstain
harkoissa. Elokuussa jaamme pokaalit kaikille vähintään neljään lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille
seuran jäsenille.
PIIRIKUNNALLISET YLEISURHEILUKISAT
Tiistaina 12.6. klo 18.00. Lajit: Miehet ja Naiset kuula, kiekko ja keihäs, M17 100 m, korkeus, kuula ja keihäs,
N17 100 m, korkeus, kuula ja keihäs, T15 100 m, kuula, kiekko ja keihäs, P15 100 m, kuula, kiekko ja keihäs,
T13 60 m, pituus, kuula ja kiekko, P13 60 m, pituus, kuula ja keihäs, T11 ja P11 60 m, pituus ja kuula, T9 ja
P9 40 m ja pituus, M50 kiekko ja keihäs, N50 kuula ja keihäs, M60 kuula ja kiekko.
Ilmoittautumiset Kilpailukalenteri.fi, keijo.makkonen@gmail.com, 040 7082348 tai kisapaikalla klo
17.00–17.45. Huom! Lisälajeja mahdollisuus ottaa mukaan, jos kysytään 8.6. mennessä. Osallistumismaksu:
5€ / laji, maksetaan tilille FI76 5373 0240 0020 38 tai käteisellä kisapaikalla. Siikalatvan Urheilijoiden jäsenille ilmainen.
SIIKALATVA-CUP
Yleisurheilun Siikalatva-cup alkaa keskiviikkona 13.6. klo 19 Pulkkilassa. Lajeina 9v 1000 m ja kuula, 11v
1000 m ja 3-loikka, 13v 1000 m ja korkeus, 15v 800 m ja kiekko ja N/M 800 m ja keihäs. Muut kisat tiistaisin
3.7. Piippola, 7.8. Rantsila, 14.8. Kestilä ja 28.8. Pyhäntä. Kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan viimeisen kisan jälkeen. Yhteiskyyti kisoihin tarvittaessa.
SEURA-ASUT
Seura-asuja on mahdollisuus tilata, tilaus tehdään 6.6. tai kunhan tilauksia on riittävästi. Mallistossa on
juoksutakki ovh 72e (lapsille ja nuorille 45e), tekninen t-paita 36e (20e), pitkä toppi 39e (20e), pitkät housut
43e, puolipitkät trikoot 30e ja lyhyet trikoot 29e. Ota yhteyttä Keijoon!

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
12.6. klo 12 vietämme kevätkauden päätöksenä kesäistä päivää Aution rannassa pelien, musiikin, makkaran, lettukahvien ja arvanmyynnin merkeissä. Matti Saaranen opastaa frisbeen saloihin.
14.6. klo 12 Aikamiehet (Äijävirtaa) kokoontuvat aloittamaan laidunkauden Ukonojan kerhohuoneella.
Kiitos virkeästä kevätkaudesta kaikille osallistujille!
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ
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Ahokylän kyläyhdistys ry
Kevätkokous Ahvenjärven saunalla sunnuntaina 10.6.2018 klo 17:00 alkaen. Tervetuloa kokoukseen ja saunomaan.

Siikalatvan Kuuloyhdistys ry
Kerho maanantaina 4.6.2018 klo 12:00 alkaen Pyhännän uimarannalla, Autiorannassa. Makkaranpaistoa,
lettukahvit ja arvontaa. Sauna lämpiää, uinti mahdollisuus. Tervetuloa mukaan viettämään kerhopäivää.

Tavastkenkä tiedottaa
Tavastkengän kesätiedote jaetaan kylän talouksiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Tiedotteita viedään myös Pyhännän kirjastolle ja se on luettavissa kylän kotisivuilla osoitteessa
www.tavastkenka.fi.
Kesäkahvila Tavastkengän kylätalolla lauantaina 9.6. klo 11–14
Kylän nuorten toteuttama kesäkahvila on osa valtakunnallista Avoimet kylät tapahtumaa. Tervetuloa!
Tavastkengän tarinakirjan tilannekatsaus Kylätalolla sunnuntaina 17.6. klo 12
Tavastkengän kolmannen kyläkirjan työnimenä on ”Tavastkengän taipaleelta – tarinoita elämästä, kylästä ja
kyläläisistä”. Kirjaan kootaan tositapahtumiin perustuvia kertomuksia ja muistelmia kylällä eletystä elämästä ja täällä vaikuttaneista ihmisistä. Mukaan toivotaan tarinoita niin entisajoilta kuin nykypäivästäkin. Kirjoittajiksi ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet nuorista eläkeläisiin. Tavoitteena on julkaista kirja
Tavastkengän kyläpäivillä kesällä 2019. Kirjan toimittaa Matti Leiviskä, matti.leiviska(at)tavastkenka.fi,
040 754 4670.

MLL Pyhäntä tiedottaa
KESÄAJAN OHJELMAA:
PERÄKONTTIKIRPPIS srk-talon piha-alueella torstaina
14.6.18 klo 18–20. Tule ilmaiseksi myymään
tarpeettomat tavarasi tai muuten vain ostoksille! Myös
seurakunnan kirpputori avoinna. TERVETULOA!!
**************************
RANTAUIMAKOULU 6-8-vuotiaille Aution rannassa ma-pe 2.-6.7.2018. Opetusaika on 1,5 h/päivä/ryhmä ja
hinta 25 €/lapsi, joka peritään vaikka lapsi olisi poissa. Sitovat ilmoittautumiset 25.6.2018 mennessä
sähköpostilla: riikka.teeriaho@pyhanta.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 1912 241. Laita viestiin lapsen
nimi, ikä ja uimataidot sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
s-postilla tai tekstiviestillä ilmoittautuneille.
***************************
LEIKKIKENTTÄKERHO 4-7-vuotiaille Malmitorin monitoimipuistossa ma-pe 9.-13.7.2018, 2 h/pvä. Sateen
sattuessa kirjastolla. Omat eväät mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 2.7.2018 mennessä sähköpostilla:
mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi ja ikä sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero. Tarkempi
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla ilmoittautuneille. Tiedustelut: Terhi Korsulainen puh. 044
5036522.
TERVETULOA MUKAAN KESÄN TOIMINTAAN!!

Pyhännän kunta
Manuntie 2
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2018
(Haapavesi, Pyhäntä)
TERVEYSPALVELUT
HAAPAVEDEN VASTAANOTTO
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 8-16.00 puh. (08) 452 700. Päivystykseen annetut ajat
ovat noin aikoja. Odotusaika määräytyy kiireellisyyden mukaan. Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys
Oulaskankaan sairaalassa puh. (08) 429 7840, potilastiedustelut (08) 4297801.
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh.044 7591403.
PYHÄNNÄN VASTAANOTTO
Suljettu 25.6.-22.7.18 (18-22.6. ei lääkäriä). Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16.00 puh.
(08) 452 700.
Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, potilastiedustelut (08) 3152688.
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut terveysaseman ollessa suljettuna
Haapavedeltä puh. 044 7591 403.
Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta.
Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Haapaveden vastaanotolta.
LABORATORIO NordLab
Haapavesi avoinna koko kesän, toimii kuitenkin supistetusti, ei tavanomaisia vuosikontrolleja, vain
päivystykselliset ja kiireelliset näytteet. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403.
Pyhäntä näytteenotto auki kesäaikana kerran viikossa, Laboratorio toimii ajanvarauksella. Pyhännän
vastaanoton ollessa suljettuna, ajanvaraukset Haapaveden vastaanotolta puh. 044 7591 400 ja 044 7591
403.
RÖNTGEN
Haapavesi Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403.
HOITOTARVIKEJAKELUT
Haapaveden hoitotarvikejakelu toimii terveyskeskuksen kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta.
Avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, tiedustelut puh. 044 7591420.
Pyhännän hoitotarvikejakelu on avoinna tiistaisin 9- 12:30,
TERVEYSNEUVONTA
Haapaveden neuvola
Supistettua toimintaa.
Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyasiat) ja aikuisneuvola suljettu heinäkuun ajan, matkailijoiden rokotukset
hoidetaan. Neuvola toimii supistetusti koko kesän. Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut terveydenhoitajien
puhelinnumeroista puhelinaikoina.
Pyhännän neuvola
Supistettua toimintaa
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 10–11 puh 044 7591677.
Muut neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma, ke, to klo 12–13 puh 044 7591 815.
Tarkemmat tiedot aukioloista saa terveydenhoitajan puhelintiedotteesta, kuunnelkaa tiedotteet loppuun
asti.
HAMMASHUOLTO
Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
040 1912 200
92930 PYHÄNTÄ
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Haapavesi avoinna koko kesän. Pyhäntä suljettu 25.6.- 29.7.2018.
Ajanvaraus- ja neuvonta puh.(08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16–21 sekä arkipyhinä ja
viikonloppuisin klo 8-21 Kokkolan pääterveysasema, Klo 16-21 Keski-Pohjanmaan keskussairaala,

hammas- ja suusairauksien poliklinikka, Mariankatu 16-20, 67200 KOKKOLA. Puh. 06 828 7450.
FYSIOTERAPIA ja APUVÄLINELAINAUS
Haapavesi toimii supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.
Apuvälinelainaus ja – palautus sekä tiedustelut: Haapavesi: ma-to klo 11.30–13 puh. 044 7591436
TERAPIAKESKUS
MIELENTERVEYSNEUVOLAT
Helmen alueen mielenterveysneuvolat toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.
A-KLINIKKA suljettu 14.-25.6. ja 11.7.-6.8.2018, jolloin ei ole vastaanottoa Haapavedellä eikä Pyhännällä.
PERHENEUVOLA suljettu 2.-31.7.2018, jolloin ei ole vastaanottoa Haapavedellä eikä Pyhännällä .
VUODEOSASTO
Haapaveden vuodeosasto on suljettuna 13.7- 12.8.2018 välisen ajan.
VANHUSPALVELUT
Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole puhelinnumeromuutoksia.

Omakotitalo myytävänä
Myydään 265m2 OKT Pyhännällä, os.
Vaarinväylä 6
1Oh + k + khh + s + 2wc = 265m2 + at +
2parv. + terassi

Jukkatalo Oy talo vm. -95, hyvin toimivalla
pohjaratkaisulla. Pidetty jatkuvasti asuttuna ja
hyvässä kunnossa. Viheralueen ympäröimä
2833m2 tontti päättyvän kadun päässä. Tontille
saa rakentaa lisäksi toisen, lähes samankokoisen OKT:n! Kts. www.oikotie.fi 14633918.
Esittelyt 30.06. ja 14.07. klo 12-16, muina
aikoina sopimuksen mukaan, 040-7397825.
Velaton hinta: 239 000 €
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