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Seuraava
kuntatiedote

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.4.2023. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee 
jättää viimeistään perjantaina 17.3.2023  kunnantalolle tai kunnan yleiseen 
sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Pyhännän tapahtumakalenteri 
Pyhännän kunta on ottanut käyttöön Pyhännän
nettisivuilta löytyvän sähköisen tapahtumakalenterin.
Tapahtuman järjestäjät voivat ilmoittaa tapahtumat 
suoraan tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostilla
riikka.teeriaho@pyhanta.fi / paula.piippo@pyhanta.fi. 

Me huolehdimme

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan 
sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00 
välisenä aikana. 
 
Pyhännän kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on:  
Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä 
 
Ennakkoäänestyspaikkana eduskuntavaalissa on Pyhännän 
kunnantalo, jossa ennakkoäänestys tapahtuu seuraavina aikoina: 

ke 22.- pe 24.3.2023  klo 10.00 - 17.00  
la 25. - su 26.3.2023  klo 12.00 - 15.00  
ma 27. - ti 28.3.2023  klo 10.00 - 17.00  
 
Ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan ilmoittamana 
aikana Palvelukeskus Nestorissa. 
 
Kotona tapahtuvaan äänestykseen voi ilmoittautua äänioikeu-
tettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoi-
tettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Henkilön, joka haluaa käyttää 
kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai 
puhelimitse kunnantalolle keskusvaalilautakunnan sihteerille 
Sari Mannermaalle (puh. 040 1912202) tai toimistosihteeri  
Lea Piipolle (puh. 040 1912200) viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän 
valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen 
tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnan-
talolta ja kunnan verkkosivuilta. 
 
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityk-
sen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa 
todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai 
muu vastaava asiakirja). 
 
Keskusvaalilautakunta pyytää kiinnittämään huomiota äänes-
tyspaikoilla esillä olevaan hygieniaohjeistukseen liittyen koro-
naviruksen leviämisen estämiseen. 

Eduskuntavaalit 2023 

Rokotuksiin voi tulla toistaiseksi vain 
ajanvarauksella. 
Varaa aika rokotukseen puhelimitse 
neuvolan puhelintunnilla.  

Puhelinpalvelu ma-ke p. 044 759 1815 
 
Koronarokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) suosituksen mukaisille kohderyhmille. Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiri noudattaa THL:n linjausta ja muistuttaa, 
että tehosterokotteen ottaminen on tärkeää THL:n linjaamiin 
kohderyhmiin kuuluville. Alueellista epidemiatilannetta seura-
taan Pohjois-Pohjanmaalla edelleen tarkasti. 
 
Kausi-influenssarokotusten erilliset rokotuspäivät ovat ohi tältä 
rokotuskaudelta, mutta influenssarokotuksen voi edelleen saada 
omalla terveysasemalla varaamalla aika puhelimitse 
 
Lue lisää Rokotteet ja koronavirus (THL)
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/
ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-korona-
virus
 
Jos puhelin on varattuna, pyri soittamaan myöhemmin uudelleen, 
palvelusamme on tällöin ruuhkaa ja emme pysty vastaamaan 
puhelimeen heti.  
 
Koronarokotuksen voi saada myös työterveyshuollosta. 

Rokotukset Pyhännällä

Pyhäntä-kalenteri 2024

Ensi vuoden Pyhäntä-kalenterin teemana on metsät ja metsästys  
Pyhännällä. Kalenteri tehdään Tavastkengän Maa- ja kotitalous-
seuran ja Pyhännän Metsästysyhdistyksen yhteistyönä.

Puolet kalenterin tuotosta käytetään Pyhännän ampumarata-
hankkeeseen ja puolet Tavastkengän kylätoimintaan.

Kalenterin kuvitukseksi kaivataan teemaan sopivia kuvia Pyhännän 
metsistä ja metsästyksestä Pyhännällä. Kuvat voivat olla uusia tai 
vanhoja, värillisiä tai mustavalkoisia. Voit auttaa kalenterin 
kokoamisessa lähettämällä kuvaehdotuksesi Matti Leiviskälle 
osoitteeseen matti.leiviska@pyhanta.fi. Kuvia kerätään touko-
kuun loppuun asti.



  

Avustushaut

Opiskelija-avustukset vuodelle 2023 ovat 
haettavissa.
Lisätietoja osoitteesta www.pyhanta.fi/opiskelija-avustukset

Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset
Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset vuodelle 2023 julistetaan 
haettavaksi torstaihin 14.4.2023 klo 15.00 mennessä os. Pyhännän 
kunta, Vapaa-aikatoimi, Koulutie 8A, 92930 PYHÄNTÄ. 

Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja toimin-
nantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen 
käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Lomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta ja kunnan netti-
sivuilta – lomakkeet kohdasta. 

Lisätietoja 040 1912 238 vapaa-ajanohjaajalta.

Kulttuuritoimen perusavustukset
Kulttuuritoimen perusavustukset julistetaan haettavaksi torstaihin 
14.4.2023 klo 15.00 mennessä os. Pyhännän kunta, kulttuuritoimi, 
Manuntie 4, 92930 PYHÄNTÄ. 

Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja toimin-
nantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen 
käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Lomakkeita saa kirjastolta ja kunnan nettisivuilta – 
lomakkeet kohdasta. 

Lisätietoja puh. 040 1912 237 kirjastovirkailijat.

Järjestöjen yleisavustukset
Järjestöjen yleisavustukset julistetaan haettavaksi torstaihin
14.4.2023 klo 15.00 mennessä os. Pyhännän koulu, koulutoimisto, 
Koulutie 8 A, 92930 PYHÄNTÄ.

Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avus-
tuksen käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2023 toimintasuun-
nitelma ja talousarvio. Lomakkeita saa koulutoimistolta ja kunnan 
nettisivuilta – lomakkeet kohdasta. 

Lisätietoja puh. 040 1912 220 koulutoimisto.

Jokihelmen opisto

Kevään lyhytkurssit!
Huovutus Pyhäntä 05400013 
12.–28.4.2023 15 t 35,00 €, Ke 17–19.15, Pe 17–19.15,

Pyhännän koulu kuvisluokka, Anna Niemelä 
Tutustumme märkähuovutukseen ja valmistamme tasotyön 
(esim. istuinalunen, seinätekstiili) ja/tai kolmiulotteisen työn
(hatun, lelun, tossut). Huovutetut tuotteet viimeistelemme valmiiksi neu-
lahuovutuksella, kirjonnalla, virkkauksella jne. Ilm. päättyy 5.4.2023

Omenapuiden ja pensaiden leikkauskurssi 
Pyhäntä 05400012 
15.4.2023 3 t 10,00 €, La 15–17.15 

Pyhännän koulu, kuvisluokka, Tiina Lehto 
Omenapuiden ja pensaiden leikkaus ajankohta, leikkauksen tarve 
ja toteutus sekä muotoilu. Näytämme esimerkkipihassa keskus-
tan alueella, kuinka leikkaaminen tapahtuu. Ilm. päättyy 7.4.2023

Kukkakimpun sidontakurssi Pyhäntä 05400014 
29.4.2023 4 t 10,00 €, La 15.30–18.30 

Pyhännän koulu, kuvisluokka, Tiina Lehto 
Valmistamme leikko kukkakimpun, joka on arvoltaan n. 40 €.
Materiaaleina yleisesti käytettyjä leikkokukkia ja leikkovihreitä.
Ilmoittautuminen sitoo materiaalipaketin ostoon, joka maksetaan 
opettajalle. Et tarvitse aiempaa kokemusta. Ilm. päättyy 21.4.2023 

Tehotreeni lyhytkurssi Pyhäntä kevät 05800019 
8.–29.5.2023 2,66 t 10,00 €, Ma 17–17.30, 

Pyhännän koulu, liikuntasali, Riina Tikkanen 
Tehotreeni 30 min: sisältää alkulämmittelyn, treenin sekä loppu-
jäähdyttelyn. Sykettä nostattavaa lihaskuntoharjoittelua omalla 
kehonpainolla. Taso: keskitaso-raskas. Lyhyet, mutta tehokkaat 
treenit vielä ennen kesää – tule rohkeasti mukaan hyvällä mielellä! 
Ilm. päättyy 2.5.2023

Kehonhuolto lyhytkurssi Pyhäntä kevät 05800020 
8.–29.5.2023 2,66 t 10,00 €, Ma 17.35–18.05,

Pyhännän koulu, liikuntasali, Riina Tikkanen 
Kehonhuolto 30 min: Venyttelyä sekä liikkuvuutta ja kehonhallin-
taa kehittäviä liikkeitä. Sopii hyvin Tehotreeni kurssin lisäksi.
Ilm. päättyy 2.5.2023 15

Kahvakuula ulkona lyhytkurssi Pyhäntä kevät 05800028 
3.–31.5.2023 6,66 t 16,00 €, Ke 18–19,

Pyhännän koulu, yläasteen puoleinen piha-alue, Mirva Kela 
Kahvakuulaharjoittelu parantaa lihaskuntoa, liikkuvuutta, lihas-
tasapainoa, koordinaatiota ja tasapainoa. Tunti sisältää alku-
lämmittelyn, treeniosuuden ja loppuverryttelyn. Tarvitset kaksi 
eripainoista kahvakuulaa. Tunti soveltuu sekä vasta-alkajille että 
jo kahvakuulaa harrastaneille, jokainen voi säädellä tunnin tehon 
kuulan painon mukaan. Teholtaan raskas. Ilm. päättyy 26.4.2023

Kaikille avoin luentosarja muistista
Pätkiikö muisti? Pitääkö olla huolissaan? Ke 8.3. klo 13:00 
Muistisairaudet ja niiden ensioireet

Aivoterveyden kulmakivet. Ke 15.3. klo 13:00
Aivojen hyvinvointi ja muistisairauksien ennaltaehkäisy

Muistisairaus ja vuorovaikutus. Ti 21.3. klo 13:00
Muistisairauden vaikutus vuorovaikutukseen

Pyhännän kunnantalolla. Lisätietoja Mirjalta, 040 553 2548

Jokihelmen opiston
tapahtumat

Oppilaskonsertti Pyhäntä kevät 05100022 
3.4.2023, Ma 19–19.45, Pyhännän seurakuntatalo, sali 
Jokihelmen opiston piano opiskelijoiden kevätkonsertti.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Maksuvälineet 
Otamme kurssimaksuna vastaan Smartum -Kulttuuri- ja/tai 
-Liikuntaseteli tai SmartumPay -mobiilimaksu, Tyky -Liikuntaseteli 
ja Tyky+ -Liikunta ja -Kulttuuriseteli, Edenred-mobiilimaksu sekä 
ePassi -mobiilimaksu. Muista lähettää kuitti maksusuorituksesta 
toimiston sähköpostiin kansalaisopisto@haapavesi.fi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen numerosta 044 7591 999 tai 
www.jokihelmenopisto.fi

Kunta
tiedote
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Tiedotteet

Varhaiskasvatus tiedottaa
Varhaiskasvatukseen hakeminen toimintakaudelle 
2023-2024
Varhaiskasvatuksen kunnalliset vapautuvat hoitopaikat haettavana 
toimintakaudelle 2023-2024:

Hakemukset tehdään sähköisesti eDaisy-ohjelmasta viimeistään 
14.4.2023 mennessä. Pääsääntöisesti varhaiskasvatus paikkaa 
haetaan neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan tai 
kiireellisessä tapauksessa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin 
lapsi tarvitsee hoitopaikkaa.

Esiopetukseen hakeminen sekä perusopetukseen  
ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024
Esiopetukseen haetaan sähköisesti eDaisy-ohjelmasta viimeistään 
31.3.2023 mennessä. Lapsen on osallistuttava oppi-velvollisuu-
den alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen 
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetukseen tulee lapsi ilmoittaa viimeistään 31.3.2023 
mennessä. Ilmoitus tulee tehdä syksyllä perusopetuksen aloitta-
vista v. 2016 syntyneistä lapsista sekä v. 2017 syntyneistä 
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista. 

Tiedot voi ilmoittaa Wilma-viestillä rehtorille tai sähköpostilla: 
koulutoimisto@pyhanta.fi.

Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät Pyhännän kunnan internet-sivuilta, 
kohdasta Opetus ja varhaiskasvatus.

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys
tiedottaa
Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys ry.n kevätkokous kylätalo
Jokihelmessä Ma. 27.3.2023 klo.18.00. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa
Yhdistyksen kevätkokous ja kerhopäivä Kunnantalolla
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun kerhopäivän alussa 
tiistaina 14.3.2023 klo 12.00 alkaen. Kokouksessa esillä sääntö-
määräiset asiat. Kahvittelua ja arpajaiset

Kansallinen hiihtopäivä
Kansallista hiihtopäivää vietetään 4.3. Yhdistys on ottanut kunnan 
vapaa-aikatoimen haasteen vastaan ja osallistuu tapahtumaan. 
Vapaa-aikatoimi on tiedottanut tapahtumasta jo helmikuun kunta-
tiedotteessa. Toivotaan, että hiihtokeli on hyvä ja mahdollisimman 
moni lähtee sivakoimaan.

Liikuntapäivä Rokulla 19.4.2023
Ohjelmassa ulkoilua, liikuntatuokio sisätiloissa ja lounas nouto-
pöydästä. Matkan hinta 40 € sisältäen kuljetuksen, ruokailun ja 
ohjatun liikuntatuokion. Matkan aikataulu ilmoitetaan huhtikuun 
tiedotteessa. Ilmoittautumiset Railille (yhteystiedot alla) viimeistään 
14.3. eli maaliskuun kerhopäivässä.

Seniorijumppa Riikka
Jumppauttaa maanantaisin klo 15.30 – 16.30 liikuntasalilla. 

Kuntosalivuorot ja ohjausta laitteiden käyttöön
Kuntosalivuorot senioreille keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 11.30-12.30. 

Huom!!! Ohjaaja salilla 15.3. keskiviikkovuorolla neuvomassa ja 
tsemppaamassa kuntoilijoita. Nyt odotetaan mukaan senioreita, 
jotka eivät ole ennen harrastaneet kuntosalilla käyntiä. Samalla 
myös kokeneemmat harrastajat saavat uutta potkua lihashuol-
toon. Tervetuloa treenaamaan. 

Pelikerho Torstaisin
klo 15.30-17.00 koulun liikuntasalilla

Karaokekerho nuopparilla
(Seurantie 2 C) klo 18.00 – 21.00
Tiistaina 7.3.2023 ja 21.3.2023 (arvontaa) 

Porinapiiri nuopparilla
(Seurantie 2 C) Keskiviikkona 29.3.2023 klo 9.30 – 11.30 

Yhdistyksen yhteystiedot
puheenjohtaja Raili Turunen, puhelin 050 5662 788, 
sähköposti: turunen015@gmail.com

varapuheenjohtaja Simo Piiponniemi, puhelin 045 1373 890 

sihteeri Helvi Luttinen, puhelin 040 5439 494, 
sähköposti: helvi.luttinen@gmaill.com 

Nettisivut: https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta

Kaikki yhdistyksen jäsenet kutsutaan mukaan monipuoliseen 
toimintaan ja uudet jäsenet toivotetaan avosylin tervetulleiksi 
yhdistykseen. Jos jäsenyys kiinnostaa, liity nettisivujen kautta 
tai ota yhteyttä em. henkilöihin. 

Me huolehdimme

Pohde tiedottaa
Avoimia kesätyöpaikkoja 

lkäihmisten palvelut(100), kesätyö, Oulun eteläinen 
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue - Kuntarekry

Ikäihmisten palvelut (75), kesätyö, Oulun eteläinen 
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue - Kuntarekry

Kuntarekrystä löydät kunta-alan avoimet työpaikat.
www.kuntarekry.fi
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Tapahtumat

Pyhännän vapaa-aikatoimi haastaa yhdistykset, yritykset sekä 
kaikki Pyhäntäläiset vauvasta vaariin hiihtämään lauantaina 4.3.
Hiihtohaasteessa kerätään lauantain aikana hiihdettyjä hiihtokilo-
metrejä, jotka ilmoitetaan kootusti Matti Saaraselle viestillä 
040 191 2238 tai matti.saaranen@pyhanta.fi.

Viestissä ilmoitetaan hiihdetyt kilometrit, hiihtäjien lukumäärä 
sekä mahdollinen organisaatio. (Esimerkiksi Pyhännän vapaa-
aikatoimi, 2 hiihtäjää, 26 km)  

Hiihtopäivänä 4.3. Pitkänkankaan sekä 2 km laavuilla huolto-, 
tulistelu- ja mehupiste klo 10–15. Hiihtokilometrejä voi kerryttää 
myös muilla hiihtoladuilla ja paikkakunnilla. 

Iisakin illat  
Monenlaista mukavaa aikuisille suunnattua ajanvietettä kahvikupin 
äärellä. Mikäli sinä tai yhdistyksenne olette kiinnostuneita ohjaamaan 
toimintaa Iisakin illoissa, ole yhteydessä Riikka Teeriaho 
040 191 2241. 

To 2.3. klo 17–19 Aikuisten nuoppari/ Riikka Teeriaho / Seurantie 2 c 
Ke 8.3. klo 16.30–17.30 Naistenpäivän jumppa / Liikuntasalissa 
Ke 15.3. klo 17–19 Pulmatehtäviä ja bingoa / Eläkeliitto/ Kirjastolla 
Ti 21.3. klo 18 Puolueiden yhteinen vaalipaneeli / Kirjastolla
Ke 22.3 klo 18–20 Vääräniemi & Piiponniemi Duo konsertti / Kirjastolla 
Ke 29.3. klo 17–19
Maisema- ja luontokuvia / Urho Ahonpää / Kirjastolla 

 

Hiihtoloman lastentapahtuma
keskiviikkona 8.3. klo 16–17.45
koulun lasikäytävässä ja ruokalassa 

Maalausta, askartelua, aarteenetsintää, kasvomaalausta, lauta-
pelejä, iWall sekä satuhetket. Järjestäjänä Pyhännän vapaa-aika-
toimi ja kirjasto.  

Ilmainen naistenpäivän jumppa
keskiviikkona 8.3. klo 16.30–17.30 

Kaikille naisille ja yläkouluikäisille tytöille avoin naistenpäivän 
jumppa Pyhännän liikuntasalissa. Ohjaajana Riina Tikkanen. 
Järjestäjänä Pyhännän kunta ja Jokihelmen opisto.

Seurakunta tiedottaa

Siikalatvan seurakunta 
Siikalatvan seurakuntaa (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä ja 
Rantsila) koskevat VIRKATODISTUSTILAUKSET tilataan 
OULUN ALUEKESKUSREKISTERISTÄ;

Yksityishenkilöt
(Tunnistautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivar-
menteen, palvelu on valtakunnallinen): 
puh. (08) 316 1303 tai verkko-osoitteessa: 
https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus

Organisaatiotilaajat
esim. pankit, asianajotoimistot: puh. (08) 316 1303 tai 
verkko-osoitteessa: https://lomakkeet.evl.fi/oulun-seurakunnat/
virkatodistus

Hävikkiruokahakua
HÄVIKKIRUOKAHAKUA vähävaraisille maanantaisin klo 9-10 
Pulkkilan seurakuntatalolta, (diakoniatoimisto).
Ei ennakkoilmoitusta,
lisätietoja: Eeva-Liisa Kekkonen, 044-5181171 sekä 

HÄVIKKIRUOKAHAKUA vähävaraisille Piippolan seurakuntakodilta 
ilmoittautumisten perusteella erikseen sovittuina aikoina
(perheet etusijalla), 

Lisätietoja: Mervi Karttunen, 040 573 7988.

Nuortenillat
Tule mukaan nuorteniltaan! Mukavaa ohjelmaa ja opetusta, kera 
tarjoilun. Isosia odotetaan paikalle. Rippikoululaisille merkintä.  
Tervetuloa!

Pyhännän seurakuntatalo keskiviikkona 1.3 klo 17 - 18:30
Kestilän seurakuntakoti torstaina 2.3 klo 17 - 18:30

Kesätöitä nuorille
Seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen puisto-
työhön kesä-heinäkuulle 5.6.-14.7.2023. Työ suoritetaan kahden 
(2) viikon jaksoissa, kolme (3) nuorta/kappeliseurakunta. 
Hakemukset, joissa omat yhteystiedot ja merkintä kappelista
viimeistään 31.3.2023 osoitteeseen: tarmo.myllykoski@evl.fi 

Tiedustelut puh. 040 016 4675.

Muista laittaa omat yhteystietosi hakemukseen.

Konsertit
Maija Lehtonen, urut ja Manfred Gräsbeck viulu -konsertti
su 2.4. klo 18 Pulkkilan kirkossa

Seeli Toivion konsertti
pe 7.4. klo 18 Piippolan kirkossa, sello ja laulu.

Kansallinen 
hiihtopäivä 
lauantaina 
4.3.2023

Me huolehdimme



Kestilä
Messut

• Messu su 12.3. klo 10 Kestilän kirkossa, Timo Suutari.
• Kiirastorstain messu 6.4. klo 19 Kestilän kirkossa, kirkkokuoro.
• 2 pääsiäispäivän messu ma 10.4. klo 10 Kestilän kirkossa. 

Kerhotoiminta
• Varkkakerho tauolla kevään ajan.
• Seurakuntakerho ke 8.3. klo 10, ke 22.3. klo 10, ke 5.4. klo 10
• Kestilän seurakuntakodilla.

Kaikille avoin ruokailu ke 22.3. klo 11, ke 5.4. klo 11 Kestilän 
seurakuntakodilla Yhteisvastuun hyväksi hintaan 2 €/hlö.  
Muut kuin kerholaiset ilmoitattehan tulostanne viimeistään 
edellisenä päivänä kirkkoherranvirastoon 040-5528989. 

Tapahtumat
• Ystävänkammari ke 1.3. klo 10, ke 15.3. klo 10, ke 29.3. klo 10
• Kestilän seurakuntakodilla.
• Järvikylä-Rivinperän diakoniapiiri ti 14.3. klo 12 
• Paula ja Antero Niirasella, Purolantie 11, 92700 Kestilä.
• Kirppistapahtuma ke-pe 29.-31.3. klo 10-17 Kestilän seurakun-

takodilla. Pöytävaraukset Eeva-Liisalta p. 044-5181171.  
Pöydän hinta 5 €.  Kirppistapahtumassa myös Buffet!

Piippola
Messut

• Perhemessu su 26.3. klo 10 Piippolan kirkossa, Gideonit.
• Hiljaisen viikon tiistain ahtikirkko 4.4. klo 19 Piippolan kirkossa, 

Urpo Karjalainen.
• Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 7.4. klo 10 Piippolan kirkossa.
• Pääsiäispäivän messu su 9.4. klo 10 Piippolan kirkossa.

Kerhotoiminta
• Seurakuntakerho ti 14.3. klo 12, ti 21.3. klo 12, ti 28.3. klo 12 

Piippolan seurakuntakodilla.

Tapahtumat
• KINKERIT ke 15.3. klo 18 Kaisa Ähkysellä, Pihkalehdontie 131, 

92620 Piippola. Paula Petäjäjärvi, Mervi Karttunen, 
• Veijo Kinnunen, Sirkku Palola.

Pulkkila
Messut

• Messu su 5.3. klo 10 Pulkkilan kirkossa, Pulkkilan Stellat.
• Messu su 19.3. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
• Palmusunnuntain perhemessu 2.4. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
• Hiljaisen keskiviikon ahtikirkko 5.4. klo 19 

Junnonojan rukoushuoneella.
• Kiirastorstain messu 6.4. klo 19 Pulkkilan kirkossa.
• Pääsiäisyön messu la 8.4. klo 23 Pulkkilan kirkossa.

Kerhotoiminta
• Seurakuntakerho to 2.3. klo 12, to 16.3. klo 12, to 30.3. klo 12 

Pulkkilan seurakuntatalolla.
• Keskiviikkoruokailu ke 1.3. klo 11, ke 29.3. klo 11 Pulkkilan 

seurakuntatalolla Yhteisvastuun hyväksi. Tule nauttimaan  
yhteistä lounasta mukavassa seurassa. Ruokailu 2 eur/hlö, 
alle kouluikäiset lapset ilmaiseksi. Lämpimästi tervetuloa!

Tapahtumat
• KINKERIT ke 29.3. klo 18 Pekka Kyöstilän kotona,  

Pulkkilantie 16, 92600 Pulkkila.
• Rauhanyhdistys: seurat su 12.3. klo 18.30, su 26.3. klo 13 ry:llä, 

raamattuluokka pe 3.3. klo 19 ry:llä, ompeluseurat pe 24.3.  
klo 19 ry:llä, talvipäivät 18.-19.3.

Pyhäntä
Messut

• Messu su 26.3. klo 13 Pyhännän kirkossa, lapsikuoro.
• Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 7.4. klo 13  

Pyhännän kirkossa.
• Pääsiäispäivän messu su 9.4. klo 13 Pyhännän kirkossa,  

lapsikuoro.

Kerhotoiminta
• Seurakuntakerho ke 1.3. klo 10, ke 15.3. klo 10, ke 29.3.  

klo 10 Pyhännän seurakuntatalolla.
• Virsihetki to 9.3. klo 13 Nestorissa.
• Hartaushetki ke 15.3. klo 13, to 6.4. klo 13 Nestorissa.

Tapahtumat
• KINKERIT ke 1.3. klo 15 Kuurankukassa, Pyhäntä. 

Paula Petäjäjärvi, Mervi Karttunen, Sirkku Palola.
• Tiistairuokailu ti 21.3. klo 11 Pyhännän seurakuntatalolla 

Yhteisvastuun hyväksi. Tule nauttimaan yhteistä lounasta 
mukavassa seurassa. Ruokailu 2 eur/hlö, alle kouluikäiset 
lapset ilmaiseksi. Lämpimästi tervetuloa!

• Rauhanyhdistys: seurat su 5.3. klo 16 ja klo 17.15, su 12.3. 
klo 16 ja klo 17.15 ry:llä, seurat ja lauluhetki su 19.3. klo 16, 
su 26.3. klo 16 ry:llä, lauluseurat ke 1.3. klo 18.30, ke 15.3. 
klo 18.30, ke 22.3. klo 18.30, ke 29.3. klo 18.30, Siikalatvan 
alueen talvipäivät la-su 19.–20.3. Kestilässä, naistenilta to 
23.3. klo 18 ry:llä, miesten retki pe-su 24.-26.3.  

Rantsila
Messut

• Messu su 12.3. klo 13 Rantsilan kirkossa, Timo Suutari.
• Hiljaisen maanantain ahtikirkko 3.4. klo 19 Rantsilan kirkossa.
• Kiirastorstain messu 6.4. klo 13 Rantsilan kirkossa.
• 2 pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 10.4. klo 13  

Mankilan rukoushuoneella.

Kerhotoiminta
• Senioreiden laulukerho ke 1.3. klo 11 (alk. 15.2.) joka 

toinen keskiviikko Rantsilan seurakuntatalolla. Laulamme 
yhdessä vanhoja koululauluja ja virsiä. Ensin nautimme kahvit 
tai teetä kahvileivän kera, 1 €. Pirkko Lämpsä tarjoilee.  
Tervetuloa! Arja Leinonen

• Seurakuntakerho to 9.3. klo 13, to 23.3. klo 13, to 6.4. klo 
13 Rantsilan seurakuntatalolla.

• Ranttilan kammari ti 14.3. klo 11 Rantsilan seurakuntatalolla.
• Kaiken kansan aamupala ma 27.3. klo 9 Rantsilan seura-

kuntatalolla hintaan 2 €/hlö Yhteisvastuun hyväksi.  
Tervetuloa aamupalalle!

Tapahtumat
• KINKERIT ke 1.3. klo 18 Auli ja Kauko Lumiaholla, Mankilan-

tie 1052, 92530 Mankila. Arja Leinonen, Heikki Karppinen.
• Rauhanyhdistys: seurat su 5.3. klo 17 ja klo 18.30, su 26.3. 

klo 18.30 ry:llä, raamattuluokka ja pyhäkoulu su 12.3. klo 12 
ry:llä, ompeluseu-rat pe 3.3. klo 19, pe 10.3. klo 19, pe 31.3. 
klo 19 ry:llä, kaverikerho ke 15.3. klo 18 ry:llä, opistoseurat 
pe 17.3. klo 19 ry:llä, Siikalatvan talvi-päivät 18.-19.3. Kesti-
lässä, nuorten järj. myyjäiset pe 24.3. klo 19 ry:llä.

Kirkkoherra Heikki Karppinen, p.040 5181181
Vs. kappalainen Anu Ojala, p. 044 5181191
Seurakuntapastori Paula Petäjäjärvi, p. 040 5199600
Diakonissat Mervi Karttunen, p. 040 5737988,
Eeva-Liisa Kekkonen, p. 044 5181171
Nuorisotyönohjaaja Sirkku Palola, p. 040 7427669
Talouspäällikkö Tarmo Myllykoski, p. 040 0164675

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9-13

040 552 8989
siikalatva@evl.fi
www.siikalatvanseurakunta.fi
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Kunta
tiedote

Pyhännän Pyöriännevalle suunnitteilla olevan  
tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointi 
eli YVA-menettely ja siihen liittyvät selvitystyöt ovat 
parhaillaan käynnissä.

YVA-konsulttimme FCG toteuttaa hankkeen YVA-menettelyyn kuuluvan asukaskyselyn 
maaliskuussa. Haluamme saada mahdollisimman kattavan ymmärryksen kuntalaisten 
näkemyksistä ja siksi asukaskyselyn vastaajajoukkoa on laajennettu 12 kilometrin säteelle 
hankealueesta. Asukaskysely lähetetään myös kaikille 500 metrin etäisyydellä suunnitel-
luista sähkönsiirtoreiteistä asuvil-le. Tavoitteenamme on, että YVA-selostus on valmis 
kesällä 2023. 

Tervetuloa Windan järjestämään Pyöriänneva 
tuulivoimahankkeen yleisötilaisuuteen 16.3.!

Järjestämme Pyhännän Pyöriännevan tuulivoimahankkeesta kaikille kiinnostuneille 
avoimen yleisötilaisuuden torstaina 16.3.2023 klo 17.30 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa Manuntie 2, 92930 Pyhäntä.

Winda Energyn edustajat ovat paikalla kunnantalolla jo 16.3. päivällä klo 12-15 
välillä, jolloin hankkeesta voi halutessaan tulla jo keskustelemaan.
Kunnantalon auditoriossa on päivän ja illan aikana esillä  materiaaleja 
ja alustavia suunnitelmia hankkeeseen liittyen. 
 
Tilaisuudessa on tarkoituksena ajankohtaisista asioista tiedottamisen
lisäksi vastata hankkeesta heränneisiin kysymyksiin.
Illan tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-
sovelluksen kautta. 

Jos haluatte osallistua tilaisuuteen Teamsilla, niin olettehan
yhteydessä 15.3. mennessä info@winda.fi ja lähetämme 
teille linkin tilaisuuteen. 

Tervetuloa!

Pyöriännevan 
tuulipuistohankkeen 
asukaskysely  
toteutetaan maaliskuussa

Me huolehdimme

Nuohouspalveluita Pyhäntäläisille
Teppo Miettunen 040 091 4183
Reima Korkatti 050 322 6012
Hormile  044 970 2364
Ilkka Tossavainen 040 511 0153

Seuraavat nuohoojat palvelee 
kuntalaisia nuohousasioissa 
Pyhännän kunnan alueella.

Winda Energy Oy
Lisätietoja hankkeesta voi tiedustella
hankevastaava Ronja Staufferilta,
ronja.stauffer@winda.fi. 

Hankkeesta löytyy lisätietoja
www.winda.fi/pyöriänneva-pyhäntä


