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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.3.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistaina 
28.2.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Korjausavustukset 2017 
Korjausavustuksien hakemien muuttui 1.1.2017 alkaen. Korjausavustuksissa on vuonna 2017 jatkuva haku. 
Hakemukset tulee jättää suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n. Kuntiin hakemuksia ei 
enää jätetä. 

Arassa otetaan avustusten hakemista varten käyttöön verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARA:n 
verkkosivuilta, www.ara.fi. Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperihakemuksilla, joita voi 
tulostaa ARA:n verkkosivuilta tai pyytää korjausneuvonnasta p. 029 525 0818 tai sähköpostilla 
korjausavustus.ara@ara.fi. 

ARAn sivuilla on myös ohjeet ja lomakkeet sekä tietoa korjausavustuksista. 

Lisätietoa korjausavustuksista ja muutoksista antaa: rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, 040 1912 203 

Tavastkengän lainausaseman aukioloajat 
Tavastkengän lainausasema on avoinna tiistaisin klo 16–18. 

Lamujoki- Ojankylä kyläyhdistys tiedottaa 
Lamujoki- Ojalankylä kyläyhdistys ry järjestää ostosretken Kuopioon Matkukseen 
lauantaina 4.3.2017. Lähtö on Pyhännän Iisakintorilta kello 8.00. Hinta 25 €/hlö ja alle 12.v 
15 €/hlö. Sitovat ilmoittautumiset 24.2.2017 mennessä numeroon 044 9909 437.  
Lähdepäs mukaan!  

http://www.ara.fi/
mailto:korjausavustus.ara@ara.fi
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Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa 
Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen kerhotilaisuus on tiistaina 7.2. klo 12 kunnantalon auditoriossa. 
Kunnanjohtaja kertoo sotesta ym. kunnan ajankohtaisista asioista. 

Kerhot jatkuvat entiseen tapaan:  
Käsityökerho joka kuukauden viimeinen tiistai Ukonojan kerhohuoneella (seuraava 28.2.) 
Karaokekerho Nuopparin tiloissa joka toinen tiistai (seuraava 14.2.) 
Liikuntakerho koulun liikuntasalissa joka tiistai klo 15.30–16.30 
Kuntosali käytössä senioreille maanantaina klo 12.00–13.00 ja torstaina 12.00–13.00  

Päiväretki Rokualle 25.2. Hinta 30 e.  
Hintaan sisältyy matkat ja päivällinen. Ilmoittautumiset 17.2. mennessä Iirikselle tai Siskolle. 

Tulossa myös päiväretki Toholammin Hirvikoskelle 16.3. Matkan hinta 40 euroa.   
Matkavastaava Lauri Törmälehto, p 0400 572 740.  
Lisätietoja Iiris Ruotsalaiselta, 040 419 7141 ja Sisko Lehtolalta, 040 571 0156. 

Tervetuloa mukaan toimintaan vanhat ja uudet! 
 

Vanhustenhuollon Tuki ry:n kokous 
Vanhustenhuollon Tuki ry:n yleinen kokous Aution rannassa makkaranpaiston ja kahvittelun lomassa 
22.2.2017 Klo 18.00 Tervetuloa! 

InBody- kehonkoostumusmittaukset 
koululla vapaa-ajanohjaajan toimistossa liikuntahallin päädyssä. Mittaus on mitattavalle 
ilmainen. Mittauksessa voit käydä viikolla 8 keskiviikkona 22.2 klo 9-10.30 ja 11.30–13.30 
torstaina 23.2 klo 17–20. InBody-laite Mitattava henkilö asettuu seisomaan vaakasenso-
rin jalansijojen päälle, asettaen kädet sensoreilla varustetuille kahvoille. 
Mittaus kestää n. 2 minuuttia, tulosten analysointi n. 10 minuuttia. 
 

Linkkiauto kiertää 
Pyhäntä Salen edessä: to 16.2 klo 11–11:45 
Tavastkenkä koululla: to 16.2 klo 12:30–13:30 
Rantsilan omaishoitoyhdistys/Linkki-projekti järjestää Rantsilan seurakunta 
talolla keskiviikkona 15.2 klo 16–18 Iltapäivän aiheesta muutos ja luopu-
minen.  
Puhujana aluevastaava/suunnittelija Sari Havela omaishoitajat ja läheiset - 
liitosta. Ilmainen tilaisuus. Kahvitarjoilu.   
Lisätiedot ja ilmoittautuminen paivi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi  / 044 299 1868. 

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura tiedottaa 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:n ylimääräinen yleiskokous Tavastkengän koululla 
sunnuntaina 19.2.2017 klo 11 alkaen. Esillä yhdistyksen sääntöuudistus ja Tavastkengän kylä-
suunnitelma vuosille 2017–2020. Lisäksi jatketaan keskustelua Tavastkengän koulukiinteistön 
ostamisesta. Kahvitarjoilu. Kaikki kylän kehittämisestä kiinnostuneet tervetuloa! 
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Pyhännän Keskusta tiedottaa 
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen vuosikokous kunnantalolla sunnuntaina 
26.2.2017 klo 18 alkaen. Esillä sääntömääräiset asiat ja kuntavaalien ehdokaslistan hyväk-
syminen. Puolueen kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

Pyhännän SDP tiedottaa 
Kiinnostaisiko ehdokkuus kuntavaaleissa 2017?  Tulevaisuuden tekijät valitaan 9.4.2017.  
Lähde mukaan vaikuttamaan demareiden riveissä.  
Kasvava joukkomme etsii lisää ehdokkaita.  
 
Ota rohkeasti yhteyttä!  Sami Pellikka, 050 306 6540 tai sami.pellikka@gmail.com  

Haettavana lasten kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle  
2017–2018 
Päivähoitohakemus tulee tehdä NELJÄ KUUKAUTTA ENNEN kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan tai äkillisen 
työllistymisen /opintojen vuoksi viimeistään KAKSI VIIKKOA ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. 
Tällä hetkellä päivähoidossa olevat tekevät uuden hakemuksen mikäli haluavat vaihtaa päivähoitomuotoa 
esim. perhepäivähoidosta päiväkotiin. 
 
PERHEPÄIVÄHOITOPAIKAT: 5 perhepäivähoitajaa (20 kokopäivähoidon hoitopaikkaa) 
RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO: 12 kokopäivähoidon hoitopaikkaa 
PUOLUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI: 24 kokopäivähoidon hoitopaikkaa  
Avoimen päivähoidon paikat (ns. virikepaikat): osapäivähoito, varhaiskasvatusoikeus 20 h/vk 
 
Hakulomakkeita on saatavana päiväkodilta tai kunnan nettisivulta. Hakemuksen voi myös tilata.   
Yhteystiedot: Puolukkamäen päiväkoti, Vaarinväylä 3, puh. 040 1912 235 
                         Päivähoitotoimisto/ päivähoidonjohtaja Asta Huttunen, puh. 040 1912 234 
Kotihoidon tuki 
Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmilla on oikeus valita kunnallinen päivähoito tai kotihoidon tuki. 
Isä tai äiti voi jäädä kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastaan. Lisätietoja saa Kansaneläkelaitokselta mistä 
tuki haetaan. Päivähoitoa on haettava neljä kuukautta ennen vanhempainrahakauden päättymistä. 
Yksityinen päivähoito 
Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden, joilla on hoidossaan lapsia korvauksia vastaan 
enemmän kuin kaksi viikkoa on ilmoitettava siitä päivähoitotoimistoon (puh.  040 191 2234). Yksityisen 
hoidon tukea voidaan maksaa yksityiselle hoitajalle tai päiväkodille alle kouluikäisestä lapsesta. Yksityisen 
hoidon tuen hakemuksen tekee lapsen huoltaja Kansaneläkelaitokselle. 
Yksityisen hoitajan tai hoitopalvelun tuottajan tulee olla Pyhännän päivähoidonjohtajan hyväksymä. 
 
 
 



4 
 

Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti:  
Perhe voi saada 

• suurempaa yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasva-
tukseen tai jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 viikkotuntia laajempi muista syistä, kuten van-
hemman osa-aikatyöstä johtuen. 

• pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikos-
sa 

• esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevasta lapsesta yksityisen hoidon tukea vain , jos lapsella on 
esi- tai perusopetuksen lisäksi oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. 

 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 
Pyhännän kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää hoitorahan korotuksena. Kuntalisän suuruus on 
290,00 €/lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrä puolittuu , jos lapsesta makse-
taan pienempää hoitorahaa (katso tarkemmin Kelan sivuilta). Tuen maksamisesta on tehty sopimus KELA:n 
kanssa ja tuki maksetaan KELA:n toimeenpanemana. 
Lisätietoja antaa päivähoidonjohtaja Asta Huttunen, puh. 040 191 2234. 

Esiopetukseen hakeminen  
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsen on osallistuttava oppivelvolli-
suuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. 

Pyhännällä esiopetusta järjestetään Pyhännän koulun yhteydessä olevassa rivitalossa. Esiopetukseen hae-
taan 28.2.2017 mennessä hakulomakkeella, jonka saa Puolukkamäen päiväkodilta, esikoulusta tai koululta, 
sekä kunnan internet-sivulta. Hakulomakkeen voi palauttaa koululle tai päiväkodille. 
 

Samalla lomakkeella voi hakea myös esikoululaisten päivähoitoa ja tarvittaessa kuljetusta. Esikoululaisten 
harkinnanvaraisesta kuljetuksesta (matka alle 5 km) peritään lautakunnan päättämä maksu 2 
€/koulupäivä/oppilas. 

Tiedustelut: rehtori Samuli Yrjänä, puh. 040 1912 221 tai esikoulu, puh. 040 1912 230 

Perusopetukseen ilmoittaminen 
Huoltajia pyydetään ilmoittamaan tiedot syksyllä perusopetuksen aloittavista vuonna 2010 syntyneistä 
lapsista, sekä vuonna 2011 syntyneistä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista 28.2.2017 
mennessä sivistystoimistoon, puh 040 1912 220, tai sähköpostilla osoitteeseen koulutoimisto@pyhanta.fi. 
Tiedot voi ilmoittaa myös HELMI-viestinä. 

Ilmoitusten perusteella postitetaan koulutulokkaille henkilökohtaiset kutsut tutustumispäivään, joka pide-
tään myöhemmin keväällä. 

101 e-kirjaa luettavissa maksuttomasti 
Suomen juhlavuonna pääset kirjautumaan verkkokirjastoon kirjastokortilla ja verkkokirjaston tunnuksilla. 
Saat tunnukset kirjastosta. Kirjat löytyvät verkosta osoitteesta yle.fi/aihe/kirjojen-suomi/101-kirjaa. 
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Suomi 100-Kirjoitus- ja piirustuskilpailu  
Pyhännän kulttuuritoimi järjestää kirjoituskilpailun.  Kirjoituskilpailun aiheena on 100-vuotias Suomi,  
näkökulmana Pyhäntä/kotiseutu. Kilpailulajina ovat novellit ja muu lyhytmuotoinen proosa.  
Sarjoja on kaksi: aikuiset ja nuoret alle 16 vuotiaat. Parhaat kirjoitukset palkitaan ja julkaistaan.  
Kilpailuaika on 12.1.–30.9.2017.  
Valitse paras tai parhaimmat kirjoitelmasi, max 2/kilpailija, ja toimita ne nimimerkillä 30.9.2017 mennessä 
Pyhännän kirjastoon, osoite: Manuntie 4, 92930 Pyhäntä.   Kilpailu käydään nimimerkeillä raadin puolueet-
tomuuden takaamiseksi. Sulje nimesi ja yhteystietosi erilliseen kirjekuoreen, jonka päällä on nimimerkkisi. 
Pyhännän kulttuuritoimen kokoama raati palkitsee parhaat kirjoitukset molemmista kilpailusarjoista. Pal-
kinnot jaetaan joulukuussa. 
Pyhännän kulttuuritoimi järjestää piirustuskilpailun lapsille. Piirustuskilpailun aiheena on 100-vuotias 
Suomi - Tehdään yhdessä. Piirustuksen koon tulee olla A4 tai A3. Tekniikka on vapaa.  
Kilpailuaika on 12.1.–28.2.2017. Kilpailusarjoja on kolme ja ne perustuvat ikään. 1. 2010 syntyneet ja nuo-
remmat, 2. 2009–2007 syntyneet sekä 3. 2006–2004 syntyneet. Valitse paras piirustuksesi ja toimita se 
28.2.2017 mennessä Pyhännän kirjastoon, osoite: Manuntie 4, 92930 Pyhäntä. Kilpailutyön taakse tulee 
kirjata seuraavat tiedot: nimi, osoite, syntymäaika. Piirustuksia ei palauteta. Töistä järjestetään maaliskuus-
sa näyttely ja yleisöäänestys kirjastossa. Eniten ääniä saaneet piirustukset palkitaan. 

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa 
PYHÄNNÄN CUP-HIIHTOJEN AVAUSKISA 

Siikalatvan Urheilijoiden järjestämät cup-hiihdot alkavat sunnuntaina 19.2. klo 14.30 koulun ladulla.  
Hiihtotapa vapaa.  
Sarjat kaikille hiihtäjille: Tytöt/Pojat 4v (2013 ja myöh. synt.) 100 m, T/P6 200 m, T/P8 850 m (myös 200 m 
tarv.), T/P10 850 m, T/P12 1,7 km, T/P14 1,7 km, T/P16 1,7 km, N 3,5 km, M 3,5 km, N50 3,5 km, M50 3,5 
km, M60 3,5 km, M70 3,5 km. 

Ilmoittautuminen koululla ennen kilpailua tai p 040 708 2348. Cup jatkuu maaliskuun puolella. Palkinnot 
jaetaan kaikille osallistujille viimeisen kisan jälkeen. 

 
Retki Vuokattiin hiihtolomaviikolla 
7.3 järjestetään retki Vuokattiin laskettelemaan ja Angry Birds puistoon. 

Lisätietoja tapahtumasta ilmoitustauluilta ja vapaa-aikatoimen Facebook -sivuilta helmikuun aikana.  

Retken järj. yhteistyössä Pyhännän ja Siikalatvan vapaa-aikatoimet. 
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MLL:n Pyhännän osasto tiedottaa 
MLL:n perhekahvila on aloittanut jälleen toimintansa 31.1.2017 alkaen 
ja toimii parittomilla viikoilla tiistaisin klo 10-12 srk-talon kerhohuoneessa 
(vuorotellen srk:n perhekerhon kanssa) Perhekahvila on tarkoitettu kaikille 
kotona oleville äideille ja isille sekä alle kouluikäisille lapsille.  
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN !!! 

Terhokerhot: 
Helmikuussa mäenlaskutapahtuma la 25.2.17 klo 12–14 koulun mäessä. Paikalla voi myös hiihtää tai luistel-
la halutessaan. Pakkasraja -15 °C. Nuotiolla tarjolla kuumaa mehua ja makkaranpaistoa (omat makkarat 
mukaan) sekä arpajaiset. 

Maaliskuussa askartelua Nestorissa su 26.3.17 klo 12.30–14 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA mukaan kaikenikäiset vauvasta vaariin! 

 

Suomi 100 vuotta juhlavuosi 
Itsenäisyyden juhlavuoden ”Pyhäntä yhdessä tors-
taisin” seuraavat tapahtumat ja toimintaideat: 

Kuukauden ensimmäinen torstai: Liikuntatapahtuma 
tai liikuntaidea 

2.2. Laturetki (lumen puutteen vuoksi 
joudutaan siirtämään myöhempään ajan-
kohtaan) 
2.3. Lasten hiihtokilpailut koulukeskuksen ladulla  
klo 17.00 alkaen  

 
Kuukauden toinen torstai: Kulttuuritapahtuma 

9.2. Kajaanin kaupunginteatterin - Oulun läänin  
alueteatterin esitys Omanlaesie 

 kirjastolla klo 19.00. Kesto n. 1 tunti, ei väliaikaa. 
 

9.3. Kirjailijavieras, lasten piirustuskilpailuun osal-
listuneiden töiden näyttely ja yleisöäänestyksen aloitus 
kirjastolla. 

 
Kuukauden kolmas torstai: Avoimet ovet pyhäntäläisessä yrityksessä 
 16.2. Feelia klo 14.00 – 18.00 

16.3. Latvaenergia, Leiviskänkankaan energialaitos  
klo 14.00 – 18.00 

 
Kuukauden neljäs torstai: Käsillä tekemisen torstai 

23.2. Karjalanpiirakoiden leipominen. Pyhännän koulun ko-
titalousluokassa  klo 17–20. 
Ilmoittautuminen mahdollisine erikoisruokavalioineen  
ti 21.2.  mennessä sähköpostilla osoitteeseen: elii-
sa.liukko@pyhanta.fi. 

 

mailto:eliisa.liukko@pyhanta.fi
mailto:eliisa.liukko@pyhanta.fi
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23.3. Pääsiäisajan suolaiset ja makeat leivonnaiset. Py-
hännän koulun kotitalousluokka klo 17–20.  
Ilmoittautuminen mahdollisine  erikoisruokavalioi-
neen 21.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
eliisa.liukko@pyhanta.fi 

 
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtu-
missa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä. 
 

 

 

Suomen Ilotulistus Oy:n tervehdys 
 

Hyvä pyhäntäläinen 

Päätimme lähestyä teitä kirjeitse tänä vuonna osoittaaksemme kiitoksemme jo vuosia jatkuneesta yhteis-
työstä vuodenvaihteen ilotulituksen saralla.  
Pro Pyhäntä ry:n hieno idea rahan ja ympäristön säästämisestä yhteiskeräyksellä ilotulitusnäytökseen on 
lähtenyt Pyhännällä lentoon poikkeuksellisella tavalla. Siitä kiitos kuuluu erityisesti tavallisille pyhäntäläisil-
le. 
Vuodesta 2012 järjestetty kansalaiskeräys on mahdollistanut Pyhännälle ilotulitusnäytökset, jotka ovat sa-
maa kokoluokkaa kuin monissa suurehkoissa suomalaisissa kaupungeissa. Sana tästä on kiirinyt ja moni 
tulee kauempaakin katsomaan vuodenvaihteen tulitusta nimenomaan Pyhännälle. Keräys on hieno osoitus 
Pyhännän elinvoimaisuudesta ja kuntalaisten yhteistyön luomista mahdollisuuksista. Joka vuotinen pyrki-
myksemme on ollut omalta osaltamme osoittaa, että tällainen keräysvaroin toteutettu ilotulitus puolustaa 
paikkaansa.  
Yhteistyö Pro Pyhäntä ry:n kanssa on ollut aktiivista ja heidän kauttaan olemme myös saaneet kuulla teidän 
tuntojanne näytöksistä. Tarkoituksenamme on tietysti jokaisena vuonna ylittää itsemme ja tuoda jotain 
uutta ja ennen näkemätöntä vuodenvaihteen juhlanne riemuksi. Esimerkiksi 2016 vuoden vaihtuessa am-
muimme Pyhännällä lopetuksessa suuren tähtipommin, joiden kaltaisia ammuimme vain kaksi koko Suo-
messa. Kuuntelemme palautetta tarkasti ja käytämme sitä hyödyksi suunnitellessamme tulevia näytöksiä. 
Tämän vuodenvaihteen sähäkkään, nopeaan ja intensiiviseen ilotulitukseen olisi kaivattu kruunuksi vieläkin 
massiivisempaa loppuhuipennusta. Seuraavan vuodenvaihteen tulitus tuleekin pitämään huolen, että Suo-
men satavuotisjuhlavuosi saa arvoisensa lopun. Otamme myös mielellämme vastaan muitakin ideoita ja 
toiveita tulevaan näytökseen liittyen, Pro Pyhännän väki on meihin yhteydessä ja esittää ajatuksenne meil-
le. Tehkäämme yhdessä seuraavasta vuodenvaihteesta unohtumattomin ja upein tähän mennessä. 

Räiskyvin terveisin ja menestyksekästä uutta vuotta toivottaen 
SUOMEN ILOTULITUS OY 
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Kutsu yrittäjien aamukahville 
 

 

 

 

 

KUTSU AAMUKAHVILLE 

 

Pyhännän kunta kutsuu kaikki yrittäjät aamukahville  
Järvihelmeen perjantaina 17.2.2017 klo 8.00–9.00.  

 

- Käydään läpi kehittämiskeskuksen palveluita  
 

- Kunnan kehittämistä (kuntastrategia) 
 

- Keskustelun teemana myös työntekijöiden yhteisrekrytointi 
Pyhäntäläisiin yrityksiin ja toimintamallin luominen rekry-
toinnin tehostamiseksi 
 

Tilaisuudessa mukana: 
 

- kunnanjohtaja Jouko Nissinen 
- kehittämiskeskuksen seutujohtaja Hannu Saarinen  
- yritysasiamies Ismo Mäkeläinen  
- Siikalatvan Yrittäjien puheenjohtaja Tanja Heikkonen 

 
 

Tervetuloa keskustelemaan ja verkottumaan!  
 
PYHÄNNÄN KUNTA 
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Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

Selvitys Pro Pyhännän tilivuodesta 2016 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Pyhäntäläistä 
hyvinvointia. Tätä tarkoitusta varten olemme hakeneet viran-
omaisilta rahankeräysluvan, jonka lupanumero on 
5770/2002/2014.  
Lupamme avulla keräämme varoja yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä, jotka haluavat olla auttamas-
sa kauttamme. Keräyksestä teemme tilityksen lupaviranomaisille joka vuosi. 

Yhdistykselle antoi tukeaan suoraan yhteensä 12 lahjoittajayritystä, lahjoitusten summan ollessa 2 550 €. 
Lahjoitustilillä olevista varoista annoimme 1 000 € diakonian kautta pyhäntäläiseen Hyvä Joulumieli- kerä-
ykseen sekä 3 000 € monitoimipuiston rahoitukseen. 

Järjestimme jo viidennen ilotulitekeräyksen tarkoituksella hankkia yhteinen vuodenvaihteen tapahtuma, 
samalla säästäen rahaa ja luontoa. Keräykseen osallistui yhteensä 90 henkilöä tuloksella 2 200 €. Kunta ja 
LapWall Oy antoivat keräykseen kumpikin 1 000 €. Tulitemestareiden suorittama näytös maksoi 4 000 €.  

Pro Pyhäntä toimii edelleen "Pyhäntäsen" Ville Piiponniemen taustatukena. Kiitämme kaikkia Villen avusta-
neita yrityksiä. Vuosi ei tuonut Villelle edellisen vuoden kaltaista mitalisadetta, vaan hän jäi sijoille 5-8 EM- 
kisoissa Tampereella. Samoille sijoille Ville sijoittui myös Budapestissa World cupissa. SM- kisoissa Oulussa 
hän voitti kultaa, samoin Taekwondo Akatemia Oulu Open kisoissa. Myös voitto Viking cupissa Ruotsissa 
kuului vuoden huippusaavutuksiin. Mielestämme Ville on toiminnallaan oivallinen esimerkki, johon nuoret 
voivat samaistua.  

Yhdistys kävi esittelemässä Pyhäjärven kunnanjohtajan kutsumana toimintaansa paikallisille yhdistysvas-
taaville Pyhäjärvellä, sekä Pyhäjärven kunnanvaltuutettujen vieraillessa täällä.  

Rahankeräystoiminnan lisäksi yhdistyksellämme oli tuloja kahdesta aktiviteetista, Pyhäntä- kalenterin- ja 
Perttulin päivän grillikatosarpojen myynnistä. 

Aktiviteettien tuotoilla saimme aikaan kesätyöpaikan kahdelle nuorelle vanhus- ja nuorisotyöhön. Hankim-
me pyöräilykypärät esikoululaisille, sekä polkupyörän kevään pyöräretkeen osallistuneiden kesken arvotuk-
si palkinnoksi.  Avustimme kouluamme mm. perinneleikkikirjojen sekä pelipaitojen hankkimisilla, että luok-
kalehden tuella.. Avustimme myös PyNs kahta rantalentopalloturnausta. Partiomme Pyhännän Kairankot-
kat oli meidän yhteistyökumppanimme vuoden 2017 kalenteria tehdessämme, jonka tuotosta heidän osuu-
tensa oli puolet. Osallistuimme myös monitoimikentän avajaistarjoilun maksamiseen, sekä Tavastkengän 
postikatoksen hankkimiseen, että kansainvälisen työleirin kuljetuskustannuksiin. Osallistuimme myös "Kylil-
lä Kelpaa" hankkeen yksityisrahoitukseen. Avustustemme summa oli kaikkiaan n. 10 850 €. 

Hyvät pyhäntäläiset, antakaa hyvän kiertää! Me tarjoamme teille kanavan tehdä yhteistä hyvää, sillä tar-
vitsijoita ja tarpeita on vaikka kuinka paljon keskuudessamme. Pro Pyhäntä esittää suuret kiitokset kaikille 
toimintaamme tukeneille. 
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