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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.2.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään
30.1.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen, pyhanankunta@pyhanta.fi.

Suomi 100 vuotta juhlavuosi
Vuonna 2017 Suomi viettää itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden viettämistä koordinoi valtioneuvoston kanslia. Valtakunnallinen
teema on ”yhdessä”. Maakuntiin ja kuntiin on perustettu juhlavuoden viettoa organisoivat työryhmät. Pyhännän Suomi 100 – työryhmä valitsi
teemaksi ”Pyhäntä yhdessä torstaisin.” Työryhmän keskeisenä ideana
oli, että pyhäntäläiset voivat joko kokoontua teeman mukaiseen tapahtumaan kuukauden neljänä ensimmäisenä torstaina tai osallistua
teemaan tekemällä itse tai läheistensä kanssa teemaidean mukaista
toimintaa sekä halutessaan jakaa tekemisensä Suomi 100 – Pyhäntä
Facebook ryhmässä.
Pyhäntä yhdessä torstaisin tapahtumat ja toimintaideat:
Kuukauden ensimmäinen torstai: Liikuntatapahtuma tai liikuntaidea
5.1. Lähde hiihtämään, luistelemaan,
muuten vaan ulkoilemaan.
2.2. Laturetki

lenkkeilemään

tai

Kuukauden toinen torstai: Kulttuuritapahtuma
12.1. Kulttuurivuoden avajaiset kirjastolla klo 18.00
Avaussanat Samuli Yrjänä, runoja Tuulikki Tuovinen, valokuvia Urho Ahonpää, pianomusiikkia,
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kirjoituskilpailu ja lasten piirustuskilpailun julkaiseminen
9.2. Kajaanin kaupunginteatterin – Oulun läänin alueteatterin esitys Omanlaesie kirjastolla klo 19:00
Kuukauden kolmas torstai: Avoimet ovet pyhäntäläisessä yrityksessä
19.1. Maustaja klo 14.00 – 18.00
16.2. Feelia klo 14.00 – 18.00
Kuukauden neljäs torstai: Käsillä tekemisen torstai
26.1. KÄSILLÄ TEKEMINEN / Käsitöitä pehmeistä
materiaaleista.
Pyhännän koulun käsityöluokka klo 17.00 – 20.00
Green Craft-huovasta askarrellaan esim.
- avaimenperiä
- heijastimia
- pannunalusia
- koreja
- sisustustyynyjä
Kurkkaa esimerkkejä www.taitoylasavo.fi tai hakusanalla
Green Craft.
Tekemistä löytyy monenikäisille ja -taitoisille.
Ohjaajana toimii Helena Turunen Kiuruveden käsityökeskuksesta.
Materiaalimaksu on tuotteesta riippuen 2 - 20€. Varaa käteistä mukaan.
23.2. Karjalanpiirakoiden leipominen. Pyhännän koulun kotitalousluokka klo 17:00 – 20:00
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtumissa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä.

Pro Pyhäntä kiittää
Pro Pyhäntä kiittää kaikkia niitä, jotka mahdollistivat aattoillan ilotulitenäytöksen. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Kerviset, jotka antoivat maansa alustaksi
näytökselle. Sen lisäksi suuren kiitoksen ansaitsevat LapWall Oy sekä Pyhännän
kunta, jotka tuplasivat lupaustensa mukaan noin 2 000 € panoksen,
jonka 87 yksityishenkilöä antoivat keräykseen.
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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

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:n vuosikokous
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:n vuosikokous koululla sunnuntaina
15.1.2017 klo 11 alkaen. Esillä ovat sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntöuudistus.
Lisäksi keskustellaan Tavastkengän koulukiinteistön ostamisesta. Kahvitarjoilu.
Kaikki kylän kehittämisestä ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet,
tervetuloa!

Linkki-projekti
26.1 klo 9.30-15 Hyvinvointia omaishoitajalle virkistyspäivä, Piippolan Jedun tiloissa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset suvi.herrala@linkkiprojekti.fi tai 044-2991385 järjestäjänä Jedu ja Linkkiprojekti
Linkki-auto kiertää; Pyhäntä 18.1 klo 11–11.45 K-marketin edessä, Tavaskenkä klo 12.30–13.30 koululla
AVH-ryhmä kokoontuu 9.1 Haapavedellä, Haapaveden toimistolla myös ADHD tai muuta vastaavaa sairastavien lasten vanhempien ryhmä Haapavedellä ajankohdat sovitaan myöhemmin.
Muistiluotsi järjestää yhdessä Linkki-projektin kanssa Hyvinvoinnin Silta keskusteluryhmän muistisairauteen sairastuneiden läheisille Haapaveden toimistolla 28.2 alkaen. Ilmoittautumiset 17.2 mennessä 0440268711 tai anne.happo@suomendemy.fi
30.1 klo 13–15 Terveyspäivä Haapaveden toimistolla, proviisori Jukka Jussi kertoo omakanta ja valtakirja
asioista sekä 2017 vuoden muutoksista Kela korvauksiin

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
Liikkakerho ja perjantaiharkat jatkuvat koululla loppiaisen jälkeen!
Liikuntakerho 5–9-vuotiaille keskiviikkoisin klo 17.45-19.00. Pelataan erilaisia pelejä ja leikkejä sekä harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä.
Yleisurheiluharkat perjantaisin klo 16.00–17.30. Pääsääntöisesti 9–14-vuotiaille. Harjoitellaan eri yleisurheilulajeja ja pelataan erilaisia pelejä. Mukaan mahtuu myös uusia harrastajia!
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 tammikuun lopulla tai helmikuun alussa sään salliessa. Alkamisesta tiedotetaan ilmoitustauluilla ja Facebookissa. Lisätietoja kerhosta, harkoista ja cup-hiihdoista voi udella Keijolta
040-7082348 tai keijo.makkonen@gmail.com.
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