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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2.6.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keski-
viikkona 30.5.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 7.5.2018 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon audi-
toriossa. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 27.4.2018 alkaen 
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2018 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.  
 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi 

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA  MATTI LEIVISKÄ 

Kunnantalo kiinni 
Kunnantalo pidetään suljettuna perjantaina 11.5. 

Kuntatiedotteen jakaminen, muutos 
Pyhännän kunta jakaa kuntatiedotteen jokaiseen talouteen joka kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna. 
Kuntatiedote on luettavissa myös Pyhännän kunnan kotisivuilla, www.pyhanta.fi/kuntatiedotteet. Linkki 
kuntatiedotteeseen löytyy Pyhännän kunnan etusivulta. Linkistä pääsee näkemään myös vanhempia kunta-
tiedotteita parin vuoden ajalta.  

Tänä päivänä kuntatiedotetta luetaan pääasiassa kunnan www -sivuilta. Pyhännän kunta muuttaa sen täh-
den kuntatiedotteen jakelua seuraavasti kesäkuun alusta, 1.6.2018, lähtien: 

http://www.pyhanta.fi/
http://www.pyhanta.fi/
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1. Kuntatiedotteen yleisestä jakelusta luovutaan. 
2. Kuntatiedotteen saa paperisena seuraavista paikoista: Kunnantalon neuvonta, kirjasto, Sale ja K-

Market. Näistä paikoista kuntatiedotteen voi ottaa mukaansa vapaasti. 
3. Mikäli haluat kuntatiedotteen edelleen paperisena kotiisi toimitettuna, ilmoita siitä kuntaan joko 

puhelimella, p. 0401912200 tai 0401912204 tai sähköpostilla, pyhannankunta@pyhanta.fi. Voit 
käydä myös kunnantalon neuvonnassa tekemässä ilmoituksen. Kuntatiedote lähetetään sinulle kir-
jeenä. 

Ilmoita siis toukokuun aikana, mikäli haluat edelleen kuntatiedotteen kotiisi toimitettuna. Mikäli sinulla on 
jotain kysyttävää, ota yhteyttä kunnantalon neuvontaan, p. 0401912200 tai käy kysymässä paikan päällä. 

Perttulinpäivät  
Pyhännän Perttulinpäiviä vietetään viikolla 34. Palaveri pidetään torstaina 17.5.2018 klo 19 kirjaston lehti-
salissa. Tervetuloa! 

Näyttely kirjastolla 
8.-9. lk:n valinnaisen kuvaamataidon näyttely kirjaston näyttelytilassa 3.-24.5.2018. Tervetuloa! 

Kirjaston aukioloaika 
Helatorstain aattona ke 9.5. kirjasto on avoinna klo 9-15. Tervetuloa! 

Uusi palvelu kirjastolla 
Pyhännän kirjastossa otetaan käyttöön uusi palvelu. Lehtisalissa voi asioida omatoimisesti kirjaston nor-
maalien aukioloaikojen ulkopuolella klo 6-21 välisenä aikana. Yöaikana palvelu ei ole käytössä. Sähköisen 
lukon avaimen saa kirjastosta sitoutumalla omatoimikirjaston käyttösääntöihin. Omatoimikäyttöä valvotaan 
kameravalvonnalla. 

Hygieniaosaamiskoulutus 
Hygieniaosaamiskoulutus tiistaina 15.5.2018 klo 9-16, kunnantalon auditoriossa 
Koulutuksen hinta 75,00 €/ hlö (vähintään 12 hlöä), jos henkilöitä alle 12, on hinta 82,00 €/hlö. 

hinta sisältää koulutuksen, testin, todistuksen, materiaalin (Elintarvike ja terveys-lehti; Hy-
gieniaopas), postitukset, matkat sekä alv 24 %. 

Mahdollinen testin uusiminen kuuluu samaan pakettiin, kun on ollut mukana koulutuksessa. 
 
Mikäli henkilö on saanut materiaalin, mutta ei tule koulutukseen, niin veloitamme materiaalista 15,00 € 
(sis. alvin). Jos tulee pelkkään testiin, niin hinta on 45,00 € + alv 24 % = 55,80 € /hlö (sisältää testin, todis-
tuksen, postituksen). Ei uusintamahdollisuutta samaan pakettiin eikä materiaalia. 
 
Aineisto lähetetään ilmoittautuneille viimeistään viikolla 18. 
 
Koulutuksen pitää Maija Ojalehto/ elintarvikeasiantuntija Oulun maa- ja kotitalousnaiset/ Pro Agria 
 
Ruokailusta ja kahvituksesta vastaa Feelia ja päivä- ja työtoiminta, hinta 3 €/ hlö.  
Sitovat ilmoittautumiset 9.5.2018 klo 16:00 mennessä: 
Maija Alapere, 040 1912 255, Mervi Harjula, 040 1912 207 

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
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Liikuntasalin avainten palautus 
Salivuorot päättyvät maanantaina 28.5. Avain tulee palauttaa vapaa-aikatoimistoon 31.5. mennessä. 

Kuntosalin avainpäivitykset 
Kuntosalin käyttäjät huolehtikaa kuntosalin avainpäivitykset toukokuun aikana kesäkaudelle. 

Liikuntasalin kesävuorot 
Liikuntasalille voi hakea kesäajalle vko 23–31 salivuoroja.  Liikuntasalissa ei ole kesäkaudella siivousta, joten 
käyttäjien on noudatettava erityistä siisteyttä tilojen suhteen ja huolehdittava roska-astioiden tyhjentämi-
sestä. Salivuoroja voi hakea erillisellä lomakkeella, joka löytyy Pyhännän kunnan sivuilta> lomakkeet 

Urheilukentän käyttövuorot  
Urheilukentän käyttövuoroja voi hakea 22.5. mennessä Matti Saaraselta; matti.saaranen@pyhanta.fi  
tai 040-1912238 

Ahvenjärven kesäleirit   
2012- 2009 synt. Ma 25.6 klo 15.00- ti 26.6 klo 15.00. Leirimaksu 15 € 

2008- 2004 synt. ti 26.6 klo 15.00- to 28.6 klo 15.00 leirimaksu 20 €. Hintaan sisältyy 
ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on teltta majoitus! 

Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta. Ilmoittau-
tumiset viimeistään tiistaina 5.6.2018 sähköpostilla osoitteeseen: mat-
ti.saaranen@pyhanta.fi Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero.  
Lisäksi mahdolliset allergiat, lääkitykset ja ruokavaliot sekä erityistarpeet. 

Retki Power Parkiin 
Kesäkuussa, tiistaina 19.6. järjestää kunnan vapaa-aikatoimi yhteisretken linja-autokyydityksellä Alahärmän 
Power Park- huvipuistoon. Lähtö Iisakin torilta klo 07:30, paluu n. klo 22:00. Ilmoittautuminen 1.6. mennes-
sä, Matti Saaraselle; matti.saaranen@pyhanta.fi tai 040-1912238. 

Hinnat: Kyyti + ranneke: yli 130cm 50€ alle 130cm 39€ 
Pelkkä sisäänpääsy: aikuiset 7€, eläkeläiset ja alle 5v. 5€ kyyti 13€ 
Alle 10 - vuotiaat oman valvojan seurassa. Retki toteutuu jos lähtijöitä on 30. 
Lisätietoa Power Parkista osoitteesta www.powerpark.fi. 

InBody -kehonkoostumusmittaukset 
InBody- mittaukset tapahtuvat koululla vapaa-ajanohjaajan toimistossa (entinen esikoulun toimisto). 
Mittaus on mitattavalle ilmainen.  
Mittauksessa voit käydä maanantaina 21.5 klo 9-10.30, 11.30- 13.30 ja 17.00- 19.00 

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Omaisoiva 
16.5. klo 12-14 Pulkkilassa seurakuntatalolla soppapäivä. Lounas 3e (tuotto yhdistyksen 
toimintaan.) Terve tuloa! 
24.5. Omaisoiva auto Kestilä klo 11-11:30 ja Tavastkengän kodalla makkaranpaistoa 12-13:30. 
Yhteystiedot: suvi.herrala@linkkiprojekti.fi ja 044-2991385 ja paivi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi ja 044-
2991868. Tulossa uudet nettisivut ! 

http://www.powerpark.fi/
mailto:suvi.herrala@linkkiprojekti.fi
mailto:paivi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi
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Kylätalon kevätsiivous 19.5. 
Siivotaan Tavastkengän kylätalo ympäristöineen kesäkuntoon lauantaina 19.5. klo 10-14. Tervetu-
loa mu kaan talkoisiin! 

Kesäretki vauhtipuistoon 
Lapsiperheille kesäretki Ouluun Vauhtipuistoon ma 11.6.2018 

 

Lähtö klo 9.30 seurakuntatalolta linja-autolla. 
Kotimatkalle n. klo 15 Vauhtipuistosta. 

 

Hinta 10 e/hlö, sisältää matkat ja rannekkeen Vauhtipuistoon. Alle 1 v. ilmaiseksi. 
Ruokailu omin eväin. Vauhtipuistossa on kahvila, josta voi myös ostaa pientä syötävää. 

 

Vauhtipuisto on suunnattu erityisesti pienille koululaisille ja alle kouluikäisille. 
Tutustu kohteeseen www.vauhtipuisto.fi. 

 

Ilmoittautumiset 28.5. mennessä p. 0504905752 (Mirja Keränen). 

Järjestää Siikalatvan seurakunta, Pyhännän kappelineuvosto. 
 

Eläliiton Pyhännän yhdistys 
Kerhopäivä 8.5. klo 12 kunnantalon auditoriossa. Elintarvikeasiantuntija Maija Ojalehto Oulun Maa- ja koti-
talousnaisista kertoo aiheesta "Aivot ja ravitsemus", nautimme myös pienistä maistiaisista ja aivoja virkistä-
västä jumpasta. 
15.5. Karaokekerhon kevätkauden päättäjäiset, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
17.5. klo 12 Aikamiehet (Äijävirtaa) kokoontuu Mikko Kurkelan mökillä Siikajokivarressa Repolantiellä Ta-
vastkengällä. Yhteislähtö Ukonojan kerhohuoneelta klo 11.45. 
22.5. klo 12 liikuntatapahtuma liikuntapuistossa kirjaston takana. 
29.5. klo 12 käsityökerho Ukonojan kerhohuoneella. 

Tavastkenkä hölkkä 
sunnuntaina 20.5. klo 12.00 
 
Sarjat ja matkat: T11 (s. 2007 ja myöh. syntyneet), P11, T13, P13, T15, P15, N80, M80 2 km 
Naiset, N40, N45, N50 N55, N60, N65, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 ja kuntosarja 4,4 km 
Miehet ja kuntosarja 11 km 
 
Ilmoittautumiset ennakkoon Kilpailukalenteri.fi, sähköpostitse (keijo.makkonen@gmail.com) tai puhelimit-
se (040 7082348). Kisapaikalla Tavastkengän koululla ilmoittautuminen klo 10.30–11.30. Osallistumismaksu 
10€, alle 15-v. 7€. Siikalatvan Urheilijoiden jäsenet ilman maksua. Päivitettyä infoa myös Facebook-sivulta 
”Tavastkenkä-hölkkä 2018”. 
 
Mitalit kaikille ja pokaalit sarjojen kolmelle parhaalle, nuorten sarjoissa ja yleisissä sarjoissa viidelle parhaal-
le. Lisäksi tavarapalkinnot sarjojen voittajille. Kuntosarjassa arpajaispalkinto. Kisapaikalla kahvio ja arpajai-
set. Järjestää: Siikalatvan Urheilijat 
 

  

http://www.vauhtipuisto.fi/
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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Siikalatvan urheilijat 
YLEISURHEILUVIIKKO 

Viikon 21 aikana vietetään valtakunnallista yleisurheiluviikkoa, joka näkyy Pyhännällä Siikalatvan Urheilijoi-
den toimesta monella tapaa. 

YLEISURHEILUHARKAT 8–15-vuotiaille alkavat urheilukentällä maanantaina 21.5. klo 18.00-19.30. Kesän 
harkkapäivistä tiedotetaan viimeistään kesäkuun kuntatiedeotteessa. Myös perjantaiharkat siirtyvät ulos, 
mahdollisesti jo 11.5.! 

KESÄN LIIKKAKERHO 5–11-vuotiaille ottaa varaslähdön tiistaina 22.5. 17.45-19.00. Kesäkuun liikkakerho-
päivästä tiedotetaan viimeistään kesäkuun kuntatiedotteessa. Liikkakerho sisällä viimeisen kerran tiistaina 
8.5. klo 17.45-19.00 

SEURAKISAT lauantaina 26.5. klo 14.00 urheilukentällä. Sarjat vuoden välein 5–15-vuotiaille, eli 2003–2013 
-syntyneille, lisäksi T17/P17, M/N, M50/N50 ja M70-sarjat. Lajeina kaikilla kuulantyöntö ja kestävyysjuoksu, 
juoksumatkana iästä riippuen 200 metristä yhteen kilometriin. Aluksi harjoitellaan, sitten mitataan sentit ja 
sekunnit. SEURAKISAT ovat epäviralliset harjoituskisat ja ne ovat kaikille avoimet, eikä niihin ole osallistu-
mismaksua. Ilmoittautuminen kisapaikalla. Mitalit kaikille osallistujille. Kesän aikana pyritään käymään seu-
rakisoissa läpi kaikki yleisurheilulajit kattavasti seurakisacupissa, jossa palkitaan aktiivisimmat osallistujat 
pokaaleilla elokuussa. 

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa 
 
ETSIMME OHJAAJIA/APUOHJAAJIA 
Etsimme ohjaajia (vähintään 15-v.) ja apuohjaajia (väh. 13-v) Siikalatvan Urheilijoiden yleisurheiluharkkoihin 
ja liikkakerhoon. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ohjaajakurssille seuran kustantamana. Kyse on va-
paaehtoistyöstä, mutta nuorilla mahdollisuus ohjaajastipendiin tai kesätöihin. Lisätietoja kei-
jo.makkonen@gmail.com / 040-7082348. 
 

SEURA-ASUJEN LISÄTILAUS toteutetaan toukokuun aikana, mikäli tilauksia tulee riittävästi. Tilattavissa on 
juoksupaitaa, -toppia, -takkia ja erilaisia housuja. Ota yhteyttä Keijoon, puh. 0407082348 tai kei-
jo.makkonen@gmail.com. Huom! Myös kesän/syksyn aikana asiasta kiinnostuksena ilmaisseet ottakaa yh-
teyttä! 

  

mailto:keijo.makkonen@gmail.com
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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MiniMetso-leiri, Pyhäntä/Ahokylä 
Aika: 19.05.2018 klo 10-17 

Paikka: Ahokylän metsästysmaja; Pyssykallion ympäristö. 

 

Kohderyhmä: 8-14-vuotiaat.  

 

Leiri on päivän mittainen, erähenkinen tapahtumapäivä lapsille. Päivän aikana lapset 
pääsevät käytännössä tutustumaan metsästykseen, riistanhoitoon ja erätaitoihin. 

  

Ilmoittautuminen 11.5 mennessä, leiripaikkoja 25 kpl. 

 

Perustietopyyntö leirille osallistuvasta/osallistuvista lapsista. 

Kun ilmoitatte lapsenne, tarvitsemme seuraavat tiedot, jotta voimme suunnitella 
päivän kulun ja mahdollisesti varautua eteen tuleviin tilanteisiin: 
 
-Ikä 
- Allergiat (ruoka-aine sekä muut, koska leirillä on myös koiria) 
- Mahdolliset sairaudet (lääkkeet ja hoito-ohjeet akuutti tilanteessa) 
- Vanhempien/huoltajan puhelinnumero, josta tavoittaa leiripäivänä 
(mahdollisten vahinkojen tai muiden tilanteiden varalle) 

- Saako lastanne kuvata leirillä? 

- Tarvitseeko lapsi kyydin. 

 

Yhteyshenkilöt ja ilmoittautuminen: 
Sulo Heikkinen p. 0505055012 
sulo.heikkinen2@luukku.com 
Markku Ervasti 0407159539 
markku.ervasti@gmail.com 
 

  

mailto:sulo.heikkinen2@luukku.com
mailto:markku.ervasti@gmail.com
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KUTSU AAMUKAHVILLE 
 
 
 
 

Pyhännän kunta kutsuu kaikki yrittäjät aamukahville 
Järvihelmeen perjantaina 18.5.2018 klo 10.00–11.00. 

 
 
 
 

TEEMAANA BIOKAASUN TUOTANTO- JA 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PYHÄNNÄLLÄ 

 
10:00 Kunnan terveiset 

Jouko Nissinen, Pyhännän kunta 
 

10:05 Biokaasulaitoksessa hyödynnettävät teollisuuden ja maatalouden sivu-
virrat 
Erkki Joki-Tokola, Luonnonvarakeskus 

 
10:20 Biokaasun tuotantovaihtoehdot Pyhännällä 

Sanna Moilanen, Oulun ammattikorkeakoulu 
 

10:40 Biokaasun käyttö liikenteessä ja energiantuotannossa 
Mikko Aalto, Oulun ammattikorkeakoulu 

 
 
 
 
 
 

Tervetuloa keskustelemaan erittäin ajankohtaisesta teemasta ja 
verkottumaan! 

 
 
 

PYHÄNNÄN KUNTA 
 

 


	Seuraava kuntatiedote
	Valtuuston kokous
	Kunnantalo kiinni
	Kuntatiedotteen jakaminen, muutos
	Perttulinpäivät
	Näyttely kirjastolla
	Kirjaston aukioloaika
	Uusi palvelu kirjastolla
	Hygieniaosaamiskoulutus
	Liikuntasalin avainten palautus
	Kuntosalin avainpäivitykset
	Liikuntasalin kesävuorot
	Urheilukentän käyttövuorot
	Ahvenjärven kesäleirit
	Retki Power Parkiin
	InBody -kehonkoostumusmittaukset
	Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Omaisoiva
	Kylätalon kevätsiivous 19.5.
	Kesäretki vauhtipuistoon
	Eläliiton Pyhännän yhdistys
	Tavastkenkä hölkkä
	Siikalatvan urheilijat
	MiniMetso-leiri, Pyhäntä/Ahokylä

