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Pyhännän kunta toivottaa kaikille 

kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.1.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tors-

taina 2.1.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 16.12.2019 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 12.12.2019 al-
kaen ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 17.12.2019.  
 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi 

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA   MATTI LEIVISKÄ 

Joulun odotusta Toimintatuvalla (Vaarinväylä 3) 
Torstaina 12.12. klo 10-15 
Tarjolla: Glögiä, pipareita, joulumusiikkia, arvontaa. Bingo ja kirppari avoinna. 
Tervetuloa! 

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
http://www.pyhanta.fi/
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Tulppa-kuntoutus 

Aivoverenkiertohäiriö? Diabetes? Sepelvaltimotauti? 

 

Tule Tulppa-kuntoutukseen 

* jos sinulla on kohonnut sairastumisen riski tai jos olet sairastunut hiljattain 

* jos sairautesi vaihe tai elämäntilanteesi muuttuu 

* jos kaipaat tukea kuntoutumiseen 

* jos sairastuminen aiheuttaa pelkoja 

 

Tulppa ryhmässä 

* saat tietoa valtimotaudeista ja niiden riskitekijöistä 

* opit taitoja toteuttaa omahoitoa 

* löydät keinoja tehdä elintapamuutoksia 

* saat mahdollisuuden vertaistukeen 

* saat keinoja työ ja toimintakyvyn edistämiseen ja 

* löydät keinoja sairauden kanssa elämiseen 

 

Kuka järjestää 

Tulppa-kuntoutus on terveyskeskuksen järjestämää ryhmämuotoista kuntoutusta yhteistyössä 

sairaanhoitopiirin kanssa. 

 

Kuinka usein? 

Kuntoutus käsittää 8-10 ryhmätapaamista (2-3 tuntia) ja seurantatapaamisen kuuden ja /tai 12 

kuukauden kuluessa. Pienryhmässä on 10-12 osallistujaa. 

 

Ota yhteyttä terveyskeskuksesi hoitajaan ja kysy lisätietoja! 

Pyhännän vastaanotto: Sairaanhoitaja Asta Mämmi, puh: 044-7591811/ soittopyyntö 

Terveydenhoitaja Eeva Mahosenaho, puh: 044-7591815 ma, ke ja to klo. 12-13 

 

ILMOITTAUDU 24.1.2020 mennessä. Ryhmä alkaa helmikuun aikana. 

 

Kunnantalo suljettu  
Pyhännän kunnantalo pidetään suljettuna ma 23.12., pe 27.12. ja ma-ti 30.-31.12.2019 

Kukka- ja Hautauspalvelu Pyhännän Kukan avajaiset 3.12. 
Kukka ja Hautauspalvelu Pyhännän Kukka avataan 3.12.2019 klo 10.00-17.00 Keskustie 14, 92930 Pyhäntä. 
Palveluihimme kuuluvat kukkatilaukset ja –toimitukset ja hautauspalvelut kokonaisuudessaan. Tulkaa tutus-
tumaan lahjatavaroihin ja joulukukkiin.  
Lämpimästi tervetuloa, tarjolla glögiä, piparia ja arvontaa! 
Pulkkilan Kukan väki, puh. 040-5193389 

Pyhännän kappeliseurakunnan ruokakassijako 
Pyhännän kappeliseurakunnan diakoniatyö jakaa jouluna ruokakasseja pyhäntäläisille taloudellisissa vai-

keuksissa oleville henkilöille. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset 6.12.2019 mennessä diakoniatyöntekijä Mervi 

Karttunen p.040-5737988/ mervi.karttunen@evl.fi 

mailto:mervi.karttunen@evl.fi
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Salibandya liikuntahallilla 1.12. 
Miesten 4-divisioonan turnaus koululla 1. joulukuuta. Pyhännän palloseuran ottelut klo 11.00 ja 16.00. Ter-

vetuloa seuraaamaan otteluita ja kannustamaan PyPS voittoon! Vapaa pääsy. Paikalla kahvio. 

• 11.00 HaBa – PyPS 

• 12.00 OYUS – Tempo 

• 13.00 YNM – HaBa 

• 14.00 Tempo – SC Lääderi 

• 15.00 Papas III – YNM 

• 16.00 PyPS – OYUS 

• 17.00 SC Lääderi – Papas III 

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset 1.1.2020 alkaen 
Kunnanhallituksen päätöksen 25.11.2019 § 195 mukaan kunnan fyysisestä ilmoitustaulusta luovutaan koko-
naan 1.1.2020 alkaen ja viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan vain kunnan verkkosivuilla hallinto-
lain 62 a §:n mukaisesti. 

Keskustan jouluateria maanantaina 16.12. klo 16-18 
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistys tarjoaa jouluaterian Akselin ja Elinan Asemalla 

maanantaina 16.12. klo 16–18. Ateriaan kuuluu riisipuuro ja luumukiisseli, ruis-

leipä/limppu oikealla kinkulla, ruokajuomat, kahvi ja torttu. Keskustan valtuutetut ovat 

paikalla ja jututettavissa klo 16–17. Tervetuloa! 

Uudenvuoden juhlakahvit Kylätalolla keskiviikkona 1.1.2020 klo 

12-14 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura tarjoaa uuden vuoden kunniaksi juhlakahvit  
Kylätalolla vuoden ensimmäisenä päivänä klo 12–14. Tervetuloa! 

Joulunalus-tapahtuma 11.12.  
Joulunalus-tapahtuma ke 11.12.2019 klo 16-19 Pyhännän koulun ruokalassa. Mukana tuote-edustajia, myy-

jiä (käsitöitä, leivonnaisia, mausteita, lahjatavaroita jne.), paikallisia yrityksiä, erilaisia hierontoja, hiusten 

siistimisleikkausta, käsihoitoja jne. Varaathan käteistä mukaan. Lämpimästi tervetuloa! 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa 
3.12. Kerhopäivä tiistaina klo 12 kunnantalon auditoriossa. Pelataan kinkkubingoa ja lauletaan joululauluja. 
6.12. Osallistumme Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen kirkossa klo 10 ja sen jälkeen kirkkokahveille 
seurakuntatalossa. 
10.12. Karaokekerho Nuopparilla klo 18 pikkujoulun merkeissä: tonttulakit mukaan. "Joka lahjan tuo, se 
lahjan saa." 
11.12. Jouluruokailu ja joulujuhla seurakuntatalossa klo 11 Eläkeliiton ja seurakunnan diakoniatyön yh-
dessä järjestämänä. Tervetuloa kaikki syyskauden päätökseen nauttimaan jouluateriasta ja jouluisesta oh-
jelmasta! 
Eläkeliiton Pyhännän yhdistys toivottaa jäsenilleen Hyvää Joulua ja Virkeää Uutta Vuotta! 

Kauneimmat joululaulut Tavastkengän kylätalolla ke 18.12. klo 19 
Tervetuloa laulamaan kauneimpia joululauluja yhdessä kanttori Veijo Kinnusen ja nuorisotyönohjaaja Sirkku 

Palolan kanssa. Kahvio auki tapahtuman ajan. Järjestäjät Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ja Siikalat-

van seurakunta. 
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Vähä-Lamujärven säännöstelyn lopettaminen ja pohjapadon rakentaminen 
 

 

 

          Rauhaisaa joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2020! Toivottaa: OmaisOivan Päivi ja Suvi 

 

 


