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Päivä- työtoiminnan myyjäiset
Päivä- ja työtoiminnan myyjäiset pidetään kunnantalon edessä torstaina 28.4.2016 klo 13.00.
Myyjäissä tarjolla kahvia ja lettuja!

Jokihelmen opiston kevätjuhla ja kevätnäyttely
Juhlimme kevätlukukauden päättymistä sunnuntaina 10.4.2016 Pyhännän koululla ja liikuntasalissa.
kevätjuhla klo 13.00 Taito- ja taideaineiden näyttely klo 11.00- 17.00
Kahvitarjoilu klo 12.00

Jokihelmen opiston oppilaskonsertti
seurakuntatalolla maanantaina 18.4.2016 klo 18.30. Arvontaa ja buffet.

Mosaiikki kurssi
Mosaiikki kurssi järjestetään 15.4.–23.4.2016 Tavastkengän koululla.
Kesto yhteensä 24h. Hinta 28€
Sitova ilmoittautuminen ti 5.4 mennessä / Jokihelmen opisto

Elokuvia Pyhännän koulun liikuntasalissa
Elokuvia Pyhännän koulun liikuntasalissa perjantaina 29.4 klo 17.00. Risto Räppääjä ja yöhaukka ja
klo 19.00 Onnenonkia.
Elokuviin on vapaa pääsy! Myynnissä popparia ja limua!

Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen vuosikokous
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään
kunnantalon auditoriossa sunnuntaina 10.4. klo 19.00.
Esillä kokouksessa on sääntömääräiset asiat. Kokouksessa on vieraana kansanedustaja Juha
Pylväs. Kahvitarjoilu.
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Kuulo heikkenee – mistä apua?
Kuulo heikkenee – mistä apua?
Luento- ja keskustelutilaisuus järjestetään
torstaina 14.4. klo 10
Pyhännän seurakuntatalolla.
Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!
Kahvitarjoilu. Arvontaa.

Hygieniaosaamiskoulutus, hygieniapassi
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi järjestetään lauantaina 16.4.2016 kunnantalon auditoriossa klo 9-16.
Kouluttajana toimii elintarvikeasiantuntija Maija Ojalehto (Maa- ja koti-talousnaiset/Pro Agria)
Hinta n.65€, sisältää
-

koulutuksen ja testin

-

opiskelumateriaalin

-

todistuksen (hygieniapassi)

-

ruoan ja kahvit

Ilmoittautuneille toimitetaan opiskeluaineisto noin viikkoa ennen koulutuspäivää.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 31.3.2016 mennessä
Mervi Karttunen puh. 040 722 7038 tai Eliisa Liukko puh. 041 544 4000

Suomimies ja Suomineito bussikiertue
Suomimies ja Suomineito bussikiertue testaa kunnon Pyhännän torilla torstaina 28.4.2016 klo 10.00–16.30
Bussikiertueella haastetaan ihmisiä kiinnittämään huomiota elämäntapoihinsa ja kannustetaan heitä
terveellisempään ja liikunnallisempaan arkeen.
Bussiin rakennetulla testiasemalla on mahdollisuus testata kuntonsa helposti ja hikoilematta arkivaatteissa
kolmella SuomiMiehen kuntotestillä. InBody-testillä mitataan kehonkoostumusta, Polar-kuntotestillä
kestävyyskuntoa ja puristusvoimamittauksella lihasvoimaa. Tapahtumista ei tarvitse lähteä kotiin pelkät
tulospaperit kainalossa, vaan evääksi saa asiantuntijoiden antaman testipalautteen sekä vinkkejä fiksun
liikkumisen ja hyvän syömisen alkuun.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa
12.4.2016 Kerhopäivä kunnan audiotorissa klo 12:00. Kunnanjohtaja Jouko Nissinen kertoo kunnan
toiminnasta ja Sote tilanteesta. Pelataan Bingoa uudella koneella. Kahvit ja arpajaiset.
12.4.2016 Nuorisotalolla karaoke
19.04.2016 klo 12.00 Käsityökerho Takojantien kerhohuoneessa.
23.4.2016 Uintiretki Rokualle. Lähtö Iisakintorilta klo 10:00. Tavastkenkä 10:20.
Retken hinta 20€ sis. Ruokailun ja kyydin.
Ilmoittautumiset ke 20.4.2016 mennessä Laurille 040 0572740 tai Aunelle 0442860713
26.04.2016 klo 18:00 Nuorisotalolla karaoke
Tervetuloa joukkoon mukaan!
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Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen haku
Nyt voit työllistää nuoren ja tukea nuoria kesätyön muodossa!
Työllistäjälle: Työllistä paikkakunnan nuori kahdeksi viikoksi! Työllistämistuen saat vuonna 1987–2000
syntyneille nuorille. Työllistäminen maksaa 300 € / ja saat 10 päiväksi nuoren työhön, kuusi tuntia per pv.
Maksettuasi palkan nuorelle, tuo tositteet kuntaan ja kunta avustaa 30 €/per nuori (sos.kulut). Muistathan
ottaa nuorelle tapaturmavakuutuksen!
Työnhakijalle: Työllistyä voi vuosina 1987–2000 syntynyt nuori. Palkka on 300 €/10 pv a´6 h/per pv.
(Palkasta vähennetään ennakonpidätys, työttömyysvakuutusmaksu 17- vuotiaista ja eläkevakuutus 18 vuotiaista).
Hakulomakkeita saat kunnantalon aulasta sekä kunnan nettisivuilta (www.pyhanta.fi sivistys->vapaa-aika>lomakkeet). Voit täyttää lomakkeen ja tulostaa palautusta varten.
Kesätyöpaikkahakemuksen palautus kunnantalon neuvontaan tai Matti Saarelalle maanantaina 29.4.2016
mennessä. Lisätietoja Matti Saarelalta: 040 191 2238. Työpaikan saaneille ilmoitetaan kirjeitse.

Pyhännän keskustanaisten yhdistyksen kokous
Keskustanaisten kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.4.2016 klo 19:00 Pyhännän Järvihelmessä.
Kokouksen jälkeen tarjotaan kahvit! Tervetuloa!

Tavastkengän osakaskunnan järjestäytymiskokous
Tavastkengän osakaskunnan järjestäytymiskokous Tavastkengän koululla os. Tavastkengäntie 33A
sunnuntaina 17.4.2016 klo 11.00.
Kokouksessa päätetään osakaskunnan järjestäytymisestä ja hyväksytään osakaskunnan säännöt. Lisäksi
päätetään Kurkelanjärven vesialueen vuokraamisesta Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuralle.
Osakaskuntaan kuuluvat tilat 1–14 ja 16 Tavastkengän kylässä.
Valtakirjalla osakkaiden puolesta Matti Leiviskä

Tavastkengän kyläpäivien suunnitteluilta
Tavastkengän kyläpäivien suunnitteluilta Tavastkengän koululla
torstaina 28.4. klo 19:00 alkaen.
Tule ideoimaan kyläpäivien ohjelmaa ja liity mukaan talkooporukkaan. Kahvitarjoilu.
Kaikki lähiseudun yhdistykset ja yritykset ovat tervetulleita järjestämään ohjelmaa ja esittelemään
toimintaansa kyläpäivillä.
Edellisessä kokouksessa valittiin kyläpäivien vastuuhenkilöt:
Kokonaisuuden hallinta: Matti Leiviskä
Rahaliikenne: Minna Haataja
Liikenteenohjaus ja paikoitus: Arto Mikkonen ja Lassi Moilanen
Ensiapu: Eeva Mäki
Päiväohjelma: Satu Martikainen, Anja Haataja ja Saija Hyttinen
Ruokailu: Janika Luomajoki, Inkeri Malinen ja Leena Heikkinen
Kahvila: Saija Hyttinen
Torialue: Janne Haataja
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Iltaohjelma: Sonja Yli-Sirniö ja Tiina Mikkonen
Vastuuhenkilöt tarvitsevat tietenkin avukseen runsaasti talkoolaisia. Jos jokin tehtävä kiinnostaa, niin
ilmoittaudu mukaan! Talkoolaisille tarjotaan seuran puolesta talkooruoka ja kahvit. Torimyyjät, yhdistykset
ja yritykset varatkaa paikkanne kyläpäivien torialueelta mahdollisimman pian. Paikkamaksua ei peritä.
Tavastkengän kyläpäivät järjestetään lauantaina 16. heinäkuuta. Päiväohjelma alkaa klo 11.00 ja päättyy
noin klo 15. Iltaohjelma alkaa klo 20.00.

Myytävänä pressuhalli
Real Snacks Oy:n käytössä oleva Best Hall Oy:n valmistama varastohalli.
Hallin ulkomitat ovat 12000*24300. Pienin sisäkorkeus on 4000.
Hallin rakenteet ovat epoksimaalattua terästä, kangas on molemmin puolin PVC-muovitettua
palonestokäsiteltyä polyesterikangasta. Halli on rakennettu vuonna 2002. Halli vapautuu nykyisestä
käytöstä uuden varaston valmistuttua kesällä 2016.
Ostotarjous tulee tehdä kirjallisena viimeistään 29.4.2016 klo 15.45, kuoreen tunnus ”Hallitarjous”.
Lisätietoja antaa: Arttu Kamula 040 1912209 tai arttu.kamula@pyhanta.fi
Kiinteistöosakeyhtiö Pyhännän Teollisuushallit, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Myytävänä Patahiekan matkailutontti Iso-Lamujärvellä
Pyhännän kunnassa Viitamäen kylällä, kauniin Iso-lamujärven rannalta Patahiekalla olevan matkailutontin.

Matkailutontti

Tontti on Pitkähiedan-Hangaslahden-Patahiekan asemakaavassa RM aluetta.
Myytävä tontti on Korttelissa 502 tontti numero 1. Tontin pinta-ala on noin 1.35 ha. Rantaviivaa noin 220m.
Tontilla on hyvä hiekkaranta. Tontille saa rakentaa matkailua palvelevia rakennuksia. Rakennusoikeutta
tontilla on 600 m2.
Rakennuksia voi rakentaa useampaan massaan. Tien tontille voi rakentaa kunnan maa-alueita pitkin tai
kunnan ja osin yksityisten maa-alueita pitkin.
Tarjouksen tulee sisältää suunnitelma tontin käytöstä.
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Tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa os. Pyhännän kunta, tekninen toimisto, Manuntie 2,92930 Pyhäntä
26.5.2016 klo 12.00 mennessä. Kuoreen tunnus ”Patahiekka”.
Pyhännän kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Lisätietoja antaa: Timo Aitto-oja p.040 1912 203 tai timo.aitto-oja@pyhanta.fi

Myytävänä Tavastkengän koulu
Pyhännän kunta myy tarjousten perusteella Tavastkengän koulun kiinteistön. Kiinteistö sijaitsee Pyhännän
kunnassa, osoitteessa: Tavastkengäntie 33 A 92910 Tavastkenkä.

Kuva: Tavastkengän koulu kesällä 2014

Kivirakenteinen koulurakennus on rakennettu vuonna v.1958. Rakennus on kerrosalaltaan 1458 m2 ja
Tilavuus 6300m3. Rakennus on kunnoltaan tyydyttävä.
Koulurakennuksessa on 4 kpl 60 m2 suuruista luokkatilaa, 104 m2 suuruinen liikuntasali, keittiö ja
toimistotiloja sekä puuntyöstösali 60 m2 ja runsaasti kellaritiloissa varastotilaa sekä iso ullakkotila.
Kiinteistössä on neljä asuntoa: 1 kpl 4h+k 74 m2,2 kpl 2h+k 53 m2 sekä 1 kpl 1h+k 34 m2. Asunnoilla on
yhteinen sauna ja pesutupa. Tällä hetkellä kolmessa asunnossa on vuokralaiset.
Koulu on liitetty yleiseen sähkö-, vesijohto ja viemäriverkostoon. Kiinteistöön tulee myös 100 bit
valokaapeli. Lämmitysmuotona on öljylämmitys ja patteriverkosto. Öljynkulutus on tällä hetkellä 15 000 20 000 l. Kiinteistö sijaitsee noin 1 ha suuruisella tontilla. Koulun lähellä, noin 100 m päässä on valaistu
kuntolatu, laavu ja pallokenttä ja noin 3km päässä kirkasvetinen Sainijärven uimaranta. Pyhännän
keskustaan matkaa on 12 km. Tavastkengän kylän esittely löytyy osoitteesta: www.tavastkenkä.fi/kylanesittely/kuvagalleria
Tarjouksen tekijän tulee esittää suunnitelma koulun käytöstä.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kuoressa 26.5.2016 klo 12.00 mennessä os. Pyhännän kunta, tekninen
lautakunta, Manuntie 2,92930 Pyhäntä. Kuoreen tunnus ”Tavastkengän koulu”.
Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisätietoja: Timo Aitto-oja puh.040 1912 203

Jäähallihanke
Pyhäntä tunnetaan paikkakuntana, jonka kasvu on perustunut rohkeiden yrittäjien ja kunnan yhteistyöhön.
Panostus teollisuuteen on onnistunut niin, että monet käyvät Pyhännällä työssä kuntamme ulkopuolelta.
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Täällä Pyhännällä tarvitaan hankkeita, joilla pyrimme saamaan kuntaamme lisää viihtyvyyttä ja asioita, jotka
houkuttelisivat täällä työssä käyviä muuttamaan kuntaamme sen veronmaksajaksi.
Yksi mahdollinen kunnassa viihtyvyyttä lisäävä asia on aloittamamme jäähallihanke, jonka toivomme
antavan asukkaillemme ja varsinkin nuorille virikkeitä talvisen harrastuksen myötä.
Viime vuosina jääaika avokaukalossa on supistunut muutaman kuukauden mittaiseksi säiden vaihteluiden
myötä. Jäähallimme antaisi mahdollisuuden ns. puolilämpimänä vaihtoehtona pidentää luistelukautta 7 - 8
kk mittaiseksi. Pyhäntäläiset harrastajat ovat käyneet Haapavedellä tai Kiuruvedellä iltaisin, mutta
aikavaraus on usein hyvin hankalaan aikaan suuren kysynnän takia.. Pyhännän hallin myötä saisimme
paikallisille harrastajille paremmat mahdollisuudet, samoin kuin koululaisille mahdollisuuden säistä
riippumattomaan harrastamiseen.
Olemme saaneet toimillemme paikallisten yrittäjien ja yksityisten ihmisten suosion, kun
osakemerkintämyyntimme lähti liikkeelle 21.3.2016 pidetyn jäähallitoimikunnan kokouksen jälkeen, jossa
päätimme huhtikuun loppuun saakka kestävästä osakemerkinnästä.
Olemme myös saaneet jäähalliin peliaikavarauksia ns. prime time aikaan iltaisin klo 16–22 väliselle ajalle
niin, että nuo varaukset mahdollistavat hallin ylläpidon yhdessä kunnan osuuden kanssa. Varauksia on
tullut myös lähinaapurikunnista johtuen juuri vaikeasta jääaikatilanteesta heillä.
Nyt jokainen voi osallistua tähän hankkeeseen ostamalla jäähalliosakkeen, jonka hinta on 100€/osake.
Osakkeen hankkiminen on tässä vaiheessa ehdollinen. Kun merkintäaika päättyy, niin vasta silloin
päätetään, ryhdytäänkö Pyhännälle jäähallia rakentamaan. Kun / jos rakentamispäätös tehdään, niin vasta
silloin osakkeen lunastuksesta merkitsijöille lähetetään lasku osakkeesta.
Voit ilmoittaa halukkuutesi helpoiten sähköpostilla: pyhanta.areena@gmail.com tai ottamalla yhteyttä
jäähalliprojektin työryhmän jäseniin.
Työryhmän muodostavat: Timo Aitto-oja, Otto Huhtala, Veli Hyttinen, Juho Koskelo, Teijo Makkonen, Jouko
Rissanen ja Markku Tuuli

Siikalatvan Urheilijat
SEURA-ASUJEN HANKKIMINEN
Kevätkokouksessa päätimme hankkia seura-asut, joita voivat hankkia ja käyttää seuran urheilijat sekä muut
liikkujat. Olemme kyselleet asuista tarjouksia ja huhtikuun aikana teemme päätöksen hankintapaikasta. Jos
haluat vaikuttaa seura-asujen hankkimiseen, voit tehdä sen ottamalla yhteyden Kirsiin
(kirsi.hoglund@pp1.inet.fi, p. 050 5986411 tai Keijoon (keijo.makkonen@gmail.com, p. 040-7082348).
Kyselemme vielä seuran jäseniltä erikseen sitä, millaisille asusteille olisi tarve.
ETSIMME OHJAAJIA/APUOHJAAJIA
Etsimme ohjaajia (vähintään 15-v.) ja apuohjaajia (vähintään. 13-v) Siikalatvan Urheilijoiden kesän
yleisurheiluharkkoihin ja talvikauden liikkakerhoon, niiden jatkon turvaamiseksi. Tarjoamme
mahdollisuuden osallistua toukokuussa Limingassa pidettävälle ohjaajakurssille seuran kustantamana
Rosso-stipendirahan turvin. Kyse on vapaaehtoistyöstä, mutta nuorilla mahdollisuus ohjaajastipendiin.
Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / 040-7082348.
TAVASTKENKÄ-HÖLKÄN alustava aika on sunnuntaina 15.5. klo 12. Lisätietoja lähempänä.
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