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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.9.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keski-

viikkona 2.9.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 24.8.2020 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa. Kokouskutsu ja esityslista asetetaan nähtäväksi 20.8.2020 kunnan verkkosivuille, 
www.pyhanta.fi, jossa myös kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 25.8.2020 alkaen. 
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA MATTI LEIVISKÄ 

Jokihelmen opiston opintotarjonta Pyhännällä syksyllä 2020 

   

MUKAVAA MUSISOINTIA PYHÄNTÄ SYKSY 05150021  

15.9.–17.11.2020, 9 t ti klo 11–11.45 Palvelukeskus Nestori, tupa  

Opettaja: Timo Jääskelä. Työniloa ja toimintakykyä yhdessä musisoiden. Ilmoittautuminen ensimmäisellä 

kokoontumiskerralla. Sitova ilmoittautuminen ti 15.9.2020 mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 

7591 999.  

KÄDENTAIDOT  

LYHYTKURSSIT  

VILLALANKOJEN VÄRJÄYS SYNTEETTISILLÄ VÄREILLÄ SYKSY 05040030  

3.10.–10.10.2020, 12 t, 0 € la klo 10–15 Pyhännän koulu, yläkoulu, kuvaamataidon luokka  

Opettaja: Kati Tuoriniemi. Etkö löydä oikean väristä sukkalankaa? Omistatko lapaset, jotka jää pitämättä 

väärän värin takia? Tarvitseko projektiisi lankaa, jossa on kaikki sateenkaarin värit? Värjätään sukkalankaa 

synteettsillä väreillä. Yksiväristä, kirjavia ja monivärisiä. Myös vaaleat neuleet voi värjätä. Kiinnitysaineina 

vain etikka ja ruokassuola. Tarvikelista toimitetaan ilmoittautuneille. Sitova ilm. pe 25.9. mennessä.  

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
https://www.google.fi/url?sa=i&url=https://www.jokihelmenopisto.fi/&psig=AOvVaw08LDJLFeQQ9HUk74YrsB4Y&ust=1593854418965000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjamdTgsOoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

PITKÄKESTOISET KURSSIT  

KUDONTA JA KÄSITYÖT TAVASTKENKÄ SYKSY 05040028  

14.9.–16.11.2020, 27 t, 37 € ma klo 9–11.15 Tavastkengän koulu, käsityöluokka  

Opettaja: Kati Tuoriniemi. Kudotaan kangaspuilla sisustus- ja vaatetustekstiilejä toiveiden mukaan. Lisäksi 

muita käsityötekniikoita, esim. lankatekniikat, makramee, värjäys, metallilanka, askartelu. Sopii vasta-

alkajille ja kokeneille käsityön harrastajille. Sitova ilm. ma 7.9. mennessä.  

LAPSET JA NUORET  

JOUKKUEVOIMISTELU 7-9 v PYHÄNTÄ SYKSY 05080113  

17.9.–19.11.2020, 12 t, 27 € to klo 18–19 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Riina Tikkanen. Akrobatia,(kuperkeikat,kärrynpyörät,käsilläseisonta,sillat), vartalon hallinta, hy-

pyt,tasapainot, liikkuvuus, lihaskunto ja koreografiasarjat musiikin tahtiin, pelit, leikit. Sisältö muodostuu 

opiskelijoiden toiveiden mukaan. Sitova ilm. to 10.9. mennessä.  

JOUKKUEVOIMISTELU 10-13 v PYHÄNTÄ SYKSY 05080111  

17.9.–19.11.2020, 12 t, 27 €  

to klo 19–20 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Riina Tikkanen. Akrobatia,(kuperkeikat,kärrynpyörät,käsilläseisonta,sillat), vartalon hallinta, hy-

pyt,tasapainot, liikkuvuus, lihaskunto ja koreografiasarjat musiikin tahtiin, pelit, leikit. Sisältö muodostuu 

opiskelijoiden toiveiden mukaan. Sitova ilm. to 10.9. mennessä.  

KUVATAIDE TAVASTKENKÄ SYKSY 05030032  

14.9.–16.11.2020, 27 t, 37 € + materiaali 20 € ma klo 16.30–18.45 Tavastkengän koulu, luokka  

Opettaja: Marjut Lustig. Lapsille ja nuorille suunnattu kuvataideryhmä. Kurssilla mm. piirrämme, maalaam-

me, tuunaamme ja muotoilemme. Opinnot voidaan hyväksilukea taiteen perusopetuksen oppimäärään. 

Sitova ilm. ti 8.9. mennessä. 

LIIKUNTA  

KUNTOSALICIRCUIT 1 PYHÄNTÄ SYKSY 05080116  

17.9.–19.11.2020, 12 t, 27 € to klo 9–10 Pyhännän koulu, kuntosali  

Opettaja: Mirva Kela. Kiertoharjoittelutunti laitteilla ja vapailla painoilla, sisältäen yhteiset alku- ja loppu-

verryttelyt. Soveltuu sekä aloittelijoille että kuntosaliharjoitteluun jo tutustuneille. Sitova ilm. to 10.9. men-

nessä.  

KUNTOSALICIRCUIT 2 PYHÄNTÄ SYKSY 05080118  

17.9.–19.11.2020, 12 t, 27 € to klo 17.30–18.30 Pyhännän koulu, kuntosali  

Opettaja: Mirva Kela. Kiertoharjoittelutunti laitteilla ja vapailla painoilla, sisältäen yhteiset alku- ja loppu-

verryttelyt. Soveltuu sekä aloittelijoille että kuntosaliharjoitteluun jo tutustuneille. Sitova ilm. to 10.9. men-

nessä.  

LAVIS PYHÄNTÄ SYKSY 05080110  

15.9.–17.11.2020, 12 t, 27 € ti klo 18.15–19.15 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Jaana Fält. Lavis perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon, jota tanssitaan yksin. Hel-

pot koreografiat, humppa, jenkka samba, jive, salsa. Sitova ilm. ti 8.9. mennessä.  

NAISTEN JUMPPA TAVASTKENKÄ SYKSY 05080127  

15.9.–17.11.2020, 12 t, 27 € ti klo 18.30–19.30 Tavastkengän koulu, sali  

Opettaja: Mirva Kela. Perusjumppa, jossa alkulämmittely, lihaskunto-osuus sekä loppuvenyttely. Harjoituk-

set toteutetaan kehonpainon avulla, käytetään myös kahvakuulia, jumppakeppejä sekä tehdään kuntopiiri-

harjoituksia. Teholtaan keskiraskas. Sitova ilm. ti 8.9. mennessä.  
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Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

PHYSIOPILATES PYHÄNTÄ SYKSY 05080119  

14.9.–16.11.2020, 9 t, 20 € ma klo 17.30–18.15 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Paula Kallatsa-Korpi. Pilateksen klassisen repertuaarin liikkeet (34) sekä niiden helpotetut versiot. 

Käsiteltäviä liikkeitä harjoitellaan fysioterapeuttisesta näkökulmasta: keskivartalon, hartiarenkaan ja lantion 

stabiliteetin merkitys pilatesharjoittelussa sekä hengityksen ja liikkeen yhdistäminen pilatesharjoittelussa. 

Tarvitset jumppamaton ja elastiset liikkumisen mahdollistavat vaatteet, ei kenkiä. Teholtaan keskiraskas. 

Sitova ilm. ma 7.9. mennessä.  

RPV PYHÄNTÄ SYKSY 05080126  

17.9.–19.11.2020, 12 t, 27 € to klo 16.15–17.15 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Mirva Kela. Lyhyen, reippaan alkulämmittelyn jälkeen reisien, pakaroiden ja vatsan treenaami-

nen. Käytetään välineenä omaa kehoa ja erilaisia välineitä. Teholtaan keskiraskas. Sitova ilm. to 10.9. men-

nessä.  

TAEKWON-DO PERUS/JATKO PYHÄNTÄ SYKSY 05080124  

16.9.–18.11.2020, 18 t, 29 € ke klo 18–19.30 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Ville Piiponniemi. Alkajat: opetellaan salikäyttäytymistä, peruspotkuja, -lyöntejä ja -torjuntoja, 

itsepuolustuksen perusteita sekä harjoituksissa käytettävää koreankielistä sanastoa. Jatkajat: syvennämme 

Taekwon-do potku- ja lyöntitekniikoiden harjoittelua, erilaisia torjuntoja, sekä liikesarjoja. Teholtaan keski-

raskas. Alaikäraja kurssille 7 vuotta. Sitova ilm. ke 9.9. mennessä.  

MUSIIKKI  

KUOROT JA LAULURYHMÄT  

KARAOKE PYHÄNTÄ SYKSY 05010130  

17.9.–12.11.2020, 20 t, 38 € to klo 18–21 Pyhännän koulu, alakoulu, musiikkiluokka  

Opettaja: Miika Kiiskinen. Mikrofonin käyttöä, tekniikkaa, esiintymistä ja uusia karaokelauluja. Käytössä 

tietokonepohjaiset ammattilaiskaraokelevyt suomalaisilta valmistajilta. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että 

pitempään karaokea harrastaneille. Kokoonnutaan joka 2. vko 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. ja 12.11. Sitova 

ilm. to 10.9. mennessä.  

LAULURYHMÄ PYHÄNTÄ SYKSY 05010134  

14.9.–16.11.2020, 12 t, 27 € ma klo 18–19 Pyhännän koulu, alakoulu, musiikkiluokka  

Opettaja: Juha Harju. Laulamme monipuolista musiikkia. Sitova ilm. ma 7.9. mennessä.  

YKSILÖOPETUS  

KITARA PYHÄNTÄ 15 MIN SYKSY 05010132  

14.9.–16.11.2020, 41 € ma klo 14.15–15.30 Pyhännän koulu, alakoulu, musiikkiluokka  

Opettaja: Juha Harju. Opetus 15 min/9 viikkoa. Otamme uusia opiskelijoita, mikäli paikkoja vapautuu. Opet-

taja sopii soittoajan puhelimitse. Sitova ilm. ma 7.9. mennessä.  

PIANO 1 YLÄKOULU PYHÄNTÄ 15 MIN SYKSY 05010136  

17.9.–19.11.2020, 41 € to klo 14.15–17.30 Pyhännän koulu, yläkoulu, entinen opettajainhuone  

Opettaja: Pekka Annanperä. Opetus 15 min/9 viikkoa. Otamme uusia opiskelijoita, mikäli paikkoja vapau-

tuu. Opettaja sopii soittoajan puhelimitse. Sitova ilm. to 10.9. mennessä.  

PIANO 2 YLÄKOULU PYHÄNTÄ 15 MIN SYKSY 05010138  

15.9.–17.11.2020, 41 € ti klo 14.45–16.45 Pyhännän koulu, yläkoulu, entinen opettajainhuone  

Opettaja: Kirsti Ervasti. Opetus 15 min/9 viikkoa. Otamme uusia opiskelijoita, mikäli paikkoja vapautuu. 

Opettaja sopii soittoajan puhelimitse. Sitova ilm. ti 8.9. mennessä.  
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PIANO YLÄKOULU PYHÄNTÄ 30 MIN SYKSY 05010144  

15.9.–17.11.2020, 77 € ti klo 17–18 Pyhännän koulu, yläkoulu, entinen opettajainhuone  

Opettaja: Kirsti Ervasti. Opetus 30 min/ 9 viikkoa. Otamme uusia opiskelijoita, mikäli paikkoja vapautuu. 

Opettaja sopii soittoajan puhelimitse. Sitova ilm. ti 8.9. mennessä.  

VAPAA SÄESTYS YLÄKOULU PYHÄNTÄ 30 MIN SYKSY 05010142  

24.9.–19.11.2020, 41 € to klo 17.45–18.15 Pyhännän koulu, yläkoulu, entinen opettajainhuone  

Opettaja: Pekka Annanperä. Opetus 30 min/joka toinen vko. Otamme uusia opiskelijoita, mikäli paikkoja 

vapautuu. Opettaja sopii soittoajan puhelimitse. Sitova ilm. to 17.9. mennessä.  

VASKIPUHALLIN PYHÄNTÄ 30 MIN SYKSY 05010140  

17.9.–19.11.2020, 77 € to klo 18.15–18.45 Pyhännän koulu, yläkoulu, entinen opettajainhuone  

Opettaja: Pekka Annanperä. Opetus 30 min/ 9 viikkoa. Otamme uusia opiskelijoita, mikäli paikkoja vapau-

tuu. Opettaja sopii soittoajan puhelimitse. Sitova ilm. to 10.9. mennessä. 

YKSINLAULU PYHÄNTÄ 30 MIN/JOKA 2. VKO SYKSY 05010148  

17.9.–19.11.2020, 41 € to klo 11–12 Ateljeekoti Villa Havu, Kärsämäki  

Opettaja: Pekka Luukkonen. Opiskelijalla opetusta 30 min joka 2. vko. Opettaja sopii lauluajan puhelimitse. 

Sitova ilm. to 10.9. mennessä.  

TAITEEN PERUSOPETUS  

KUVATAIDE PERUSTEET 7-12 v TPO PYHÄNTÄ SYKSY 05030028  

18.8.–1.12.2020, 30 t, 61 € + materiaali 20 € ti klo 16–17.30 Pyhännän koulu, yläkoulu, kuvaamataidon 

luokka. Opettaja: Marjut Lustig. Yhteisten opintojen tavoitteena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. 

Opinnot koostuvat viidestä opintokokonaisuudesta. Työmuotoja ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, 

grafiikka, ympäristö- ja yhteisötaide, kuvallinen media sekä monitaiteelliset projektit. Opinnoissa tutustu-

taan myös kulttuurikohteisiin ja ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin. Pukeudu työskentelyyn sopivalla tavalla. 

Jatkavat opiskelijat saavat tekstiviestin ennen opetuksen alkua. Vapaita opiskelijapaikkoja voi tiedustella 

myös lukuvuoden aikana. Sitova ilm. pe 14.8. mennessä.  

KUVATAIDE TYÖPAJA YLI 11 v TPO PYHÄNTÄ SYKSY 05030030  

18.8.–1.12.2020, 45 t, 71 € + materiaali 25 € ti klo 17.45–20 Pyhännän koulu, yläkoulu, kuvaamataidon 

luokka. Opettaja: Marjut Lustig. Teemaopintojen tavoitteena on yhteisissä opinnoissa opitun kuvataiteelli-

sen ajattelun ja ilmaisun syventäminen ja laajentaminen sekä vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. 

Opintoihin sisältyy esimerkiksi materiaalisia ja taiteidenvälisiä kokeiluja ja erikoistekniikoihin perehtymistä. 

Opintojen päätteeksi opiskelija tekee lopputyön. Pukeudu työskentelyyn sopivalla tavalla. Jatkavat opiskeli-

jat saavat tekstiviestin ennen opetuksen alkua. Vapaita opiskelijapaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden 

aikana. Sitova ilm. pe 14.8. mennessä.  

KUVATAIDEAIKUISET PYHÄNTÄ SYKSY 05030030  

(Kuvataidetyöpaja yli 11 v TPO ryhmässä) 15.9.-17.11.2020, 27 t, 37 € ti klo 17:45-20 Pyhännän koulu, ylä-

koulu, kuvaamataidon luokka. Opettaja: Marjut Lustig. Piirustus- ja maalaustekniikoita. Etenemme yksilölli-

sesti ja toiveiden mukaan. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu käytön mukaan. Sitova ilm. ke 9.9. men-

nessä.  

MUSIIKIN PERUSTEET 1 TPO PYHÄNTÄ SYKSY 05010150  

25.8.–24.11.2020, 13 t, 30 € ti klo 18–18.45 Pyhännän koulu, yläkoulu, entinen opettajainhuone  

Opettaja: Kirsti Ervasti. Ryhmäopetus. Kurssille voivat osallistua myös muut kuin taiteen perusopetuksen 

opiskelijat. Suoritetaan SMOL:n vaatimusten mukainen oppimäärä; perusrytmiikka,notaatio, aika-arvot jne. 
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Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

Yhteistilauksena kurssikirja. Opiskelijat ilmoittautuvat Kirsti Ervastille p. 044 7591 340. Sitova ilm. ti 18.8. 

mennessä.  

PIANO TPO PYHÄNTÄ 30 MIN SYKSY 05010146  

17.8.–30.11.2020, 129 € ma klo 14.30–18.30 Pyhännän seurakuntatalo, sali  

Opettaja: Kirsti Ervasti. Opetus 30 min/15 viikkoa. Opettaja sopii jatkavien opiskelijoiden kanssa soittoajan 

puhelimitse. Sitova ilm. 14.8. mennessä. 

TANSSI  

LATINOBIC PYHÄNTÄ SYKSY 05050010  

14.9.–16.11.2020, 12 t, 27 € ma klo 18.15–19.15 Pyhännän koulu, liikuntasali  

Opettaja: Paula Madetoja. Latinobic on soolotanssilaji, jossa opitaan perusaskeleet ja lajinomaista liikuntaa. 

Tanssitaan lattareita esim. samba, rumba cha-cha-cha, jive, salsa ja merengue. Tanssitaustaa ei tarvita. Si-

tova ilm. ti 8.9. mennessä. 

Esi- ja perusopetuksen alkaminen 
Koulutyö Pyhännän koululla aloitetaan tiistaina 11.8.2020 klo 8:15. Ensimmäisenä koulupäivänä koulu päät-

tyy kaikilla klo 10:30, keskiviikosta 12.8.2020 alkaen lukujärjestyksen mukaan. 

Koulukuljetukset ajetaan entisten aikataulujen mukaan. Aloituspäivänä oppilaiden tulee olla hyvissä ajoin 

pysäkillä. Aikataulut tarkentuvat ensimmäisten kouluviikkojen aikana. ELY:n kilpailuttamissa vuoroissa kul-

keville oppilaille jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä matkakortit, jotka tulee näyttää aina autoon noustes-

sa. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 
Pyhännän koulu järjestää ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille aamu- ja 

iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti klo 6:30 – 9:00 ja 11:00-16:30. Toi-

minta on maksullista ja hintaan sisältyy välipala, askartelutarvikkeet yms. Lapset on vakuutettu kunnan 

vakuutuksessa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut määräytyvät varattujen tuntien mukaan seuravati.  
Varattu tuntimäärä  Maksu  
10–19 h   20 €  
20–29 h   40 €  
30–39 h   50 €  
40–49 h   60 €  
50–59 h   70 €  
60–69 h   80 €  
70–79 h   90 €  
80–89 h   100 €  
Jos toteutunut toiminta-aika on varatun mukainen, peritään varauksen mukainen maksu. Mikäli varattu 
toiminta-aika ylitetään, peritään käytetyn tuntivälyksen mukainen maksu. Mikäli toiminta-aika ylittää 4 
h/päivä, peritään 5 € jokaiselta neljän tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta. Satunnaisen aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan maksu on 8 €/päivä.  
 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti eDaisy palvelussa, jonka löydät osoittees-

ta https://pyhanta.daisynet.fi/eDaisy. Tarkemmat ohjeet eDaisyn käyttöön löytyvät tästä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan varaus tulee tehdä DaisyNet web-sovelluksessa (ohjelma opastaa käyttäjätun-

nuksen luomisessa) toimintaviikkoa edeltävää viikkoa edeltävän viikon perjantaihin klo 12:00 mennessä. 

https://pyhanta.daisynet.fi/eDaisy
https://www.pyhanta.fi/sites/default/files/Sivistys_%20pdf/Varhaiskasvatuksen%20tiedote%202020.pdf
https://pyhanta.daisynet.fi/
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Harkinnanvarainen koulukuljetus 
Mikäli huoltaja haluaa lapselleen kuljetuksen viittä kilometriä lyhyemmälle koulumatkalle, tulee kuljetuk- 

sesta tehdä perusteltu kirjallinen (vapaamuotoinen) hakemus. Hakemus tulee toimittaa Pyhännän kou-

lulle, osoite Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Esikouluun hakemisen yhteydessä keväällä haettua harkinnan-

varaista kuljetusta ei tarvitse uudelleen hakea. 

Harkinnanvaraisesta kuljetuksesta (koulumatka alle 5 km) peritään huoltajilta sivistyslautakunnan päättä-

mä omavastuuosuus 2 €/oppilas/koulupäivä. Aamu- tai iltapäiväkuljetuksen omavastuuosuus on 1,00 

€/oppilas/koulupäivä. 

Liikuntasalin käyttövuorot 1.9.2020–24.5.2021 
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi liikuntahallin käyttövuorot 1.9.2020–24.5.2021 väliselle ajalle. Vuoroja 

voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Hakemuksessa tulee ilmetä käyttövuoron tarkoitus, tarvitta-

vien lohkojen määrä 1-3 sekä hakijan vastuuhenkilö, jonka tulee olla vähintään 18-vuotias. Lomakkeita saa 

Pyhännän kunnan internet sivuilta www.pyhanta.fi/lomakkeet. 

Hakemus tulee jättää 21.8.2019 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930 

Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa 

Kuntosalin käyttövuorot 1.9.2020–31.8.2021 
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi kuntosalin käyttövuorot 1.9.2020–31.8.2021 väliselle ajalle. Vuoroja 
voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Lomakkeita saa Pyhännän kunnan internet sivuilta 
www.pyhanta.fi/lomakkeet. 

Hakemus tulee jättää 21.8.2019 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930 
Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa. 

Oma käyttövuoro 1h/vko/kausi klo 5.00-16.00 ja 20.00-23.00 250 € ja klo 16.00-20.00 500€  
Kuntosalin kuukausimaksu yleisellä käyttövuorolla 5 €/kk ja avainmaksu 10€ 

Näyttely kirjastolla 
Jokihelmen opiston Tavastkengän kudonta ja käsityö -kurssilaisten näyttely Korona-ajan käsitöitä Pyhän-

nän kirjaston näyttelytilassa 11.8.-28.8. Tervetuloa! 

Pyhännän Keskustan vuosikokous ma 10.8. klo 19 
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään kunnantalon auditoriossa 

maanantaina 10.8. klo 19 alkaen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valitaan edustajat 

puoluekokoukseen ja keskustellaan kuntavaaleista. Kokouksessa vieraana kansanedusta-

ja Juha Pylväs. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Pyhännän metsästysyhdistyksen kesäkokous 13.8.2020 
Johtokunta kokoontuu klo 17.00 ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00 alakerran kahviossa.  

Pyöräretki Punaperälle su 16.8. 
Yhteislähtö Tavastkengän Kylätalolta klo 11. Matkalla tutustutaan erilaisiin historia- ja luon-

tokohteisiin. Matkan pituus on edestakaisin noin 17 km. Pahallalammella kahvi- ja mehutar-

joilu. HUOM! ENNAKKOTIEDOSTA MUUTTUNUT AJANKOHTA! 
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Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa 
Puistojumppa 
3.8. klo 13.00 – 14.00 Riikka Teeriahon ohjauksessa jumpataan Kirjastotalon puistossa. Tervetuloa kaikki 
eläkeläiset mukaan! 
 
Retki Kestilän yhdistyksen ulkoilupäivään 
Yhdistys järjestää maksuttoman bussikuljetuksen Kestilän yhdistyksen Ulkoilupäivään Maksiharjun 
hiihtomajalla ke 19.8.2020 klo 12.00 - 
Runsaan sateen sattuessa tapahtuma siirretään torstaiksi 20.8. 
Bussi lähtee Iisakintorilta klo 11.00 ja pyörähtää Tavastkengän kylän kautta kohti Kestilää. Kyytiin pääsee 
myös reitin varrelta. Bussikuljetukseen ilmoittautuminen Raili Turuselle puhelimitse tai tekstiviestillä 050 
5662 788 tai sähköpostilla: turunen015@gmail.com 
* Tapahtumassa on erilaista ohjelmaa mm. kettingin heitto, tikan heitto, mölkky, boccia ym... 
* Harjulla on erittäin hyvät kävelymaastot. Jos pidät kävelystä kannattaa ottaa kävelysauvat mukaan 
* Ohjelmaan voit osallistua oman valintasi mukaan 
Huom! Mukana on liikunnan asiantuntijana kunnan vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari ja / tai 
liikuntasihteeri Sanna Toppinen 
 
Hiihtomajalla on tarjoilua: grillimakkara ja mehu 2 euroa, kahvi, tee tai mehu ja pulla 3 euroa, pelkkä mehu 
1 e. Arpajaiset, jossa paljon hyviä palkintoja! 1 arpa = 2 euroa, 3 arpaa = 5 euroa  
Maksu käteisellä, joten varaa mukaan sopivaa rahaa! 

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa 
Kerho Kontiolammella 15.08.2020 klo: 10.00 alkaen. 

Pelataan ulkopelejä sateen sattuessa sisällä Bingoa ym. 

Kahvia,pullaa ja pientä suolapalaa. Arvontaa. 

Tervetuloa viettämään mukavaa päivää joukolla. 

Kunnanjohtajan kyläkierros 
Pyhännän uusi kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen kiertää tutustumassa kunnan 
kyliin ja kyläläisiin. Ismo on kuntalaisten jututettavissa seuraavasti:  
 
Torstai 6.8. klo 18 Maaralan koulu 
Torstai 13.8. klo 18 Ahokylä, Ahvenjärven sauna 
Perjantai 21.8. klo 18 Lamujoki, kylätalo Jokihelmi 
Torstai 27.8. klo 18.30 Tavastkenkä, kylätalo 
Torstai 3.9. klo 18 kirkonkylä, liikennepuisto 
 
Kaikissa tilaisuuksissa on kahvitarjoilu, ja Ahvenjärvellä myös sauna lämpiää.  
Tervetuloa! 

Liikennepuiston avajaiset 
Kauan odotetun liikennepuiston avajaisia vietetään torstaina 3.9.2020 klo 18 alkaen. Liikennepuisto sijait-

see Salen takana, monitoimipuiston vieressä. Tapahtuma on yhdistetty uuden kunnanjohtajan kylän tutus-

tumisillan ohjelmaan. 

 

mailto:turunen015@gmail.com
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Kesäkahvila ja valokuvanäyttely Tavastkengän Kylätalolla su 16.8. klo 11-15 
Kylän nuorten pitämä kesäkahvila on auki Kylätalolla pyöräretken ajan. Salin puolella on valokuvanäyttely 

”Vanhaa Tavastkenkää värikuvina”. Alkujaan mustavalkoiset valokuvat on otettu pääasiassa 1920–1950-

luvulla, ja ne on väritetty tekoälyn avulla DeOldify-ohjelmalla. 

Sivistysosasto tiedottaa  
Marjakummun päiväkodilla 19.7. sattuneen vesivahingon seurauksena joudumme varautumaan muutoksiin 

alkavalla toimintakaudella. Vaikka vesi oli päiväkodin tiloissa vain muutamia tunteja, niin seinien alaosat ja 

kiintokalusteiden alaosat ehtivät osin vettyä ja joudutaan siksi poistamaan ja korvaamaan uusilla osilla ja 

tuotteilla. Samoin käy lattiamatoille. Vain yksi päiväkodin osasto säilyi täysin kuivana. Remontti tehdään 

huolellisesti ja tarvittavan ajan kanssa. Alustava korjausaika on vuoden 2020 loppuun 

Ylä- ja alakoulun väliin rakennetaan viikkojen 32 ja 33 aikana väistötilat, joissa tulevat toimimaan päiväko-

dilta kaksi ryhmää ja esikouluryhmä. Toimintakausi alkaa kuitenkin normaalisti siten, että kaikille hoitoa 

tarvitseville lapsille hoitopaikka löytyy ja esikoulu alkaa normaalisti 11.8. ensin todennäköisesti koulun puo-

lella ja sitten väistötiloissa. Väistötilat ovat täysin valmiita 17.8. mennessä. 

Päivähoidon puolelta kysymyksiin vastaa päivähoidon johtaja numerosta 040 1912 234, esikoulun puolesta 

esikoulun opettajat numerosta 040 1912 230. Rehtori puh 040 1912 221. 

 

 

 

 


