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Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.11.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistai-
na 31.10.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Jokihelmen opisto järjestämä luento ke 18.10. 
ELINVOIMAA ELÄMÄÄN – luento ke 18.10.2017 klo 18.00–19.30 18.10.2017 Pyhännän kunnantalon audito-
riossa. Luennoitsija Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori 
Elämän hallinta, ilojen ja surujen kohtaaminen ja käsitteleminen.  Vapaa pääsy. Tervetuloa!  

Presidenttiehdokas Matti Vanhanen Pyhännällä 4.11. 
Presidenttiehdokas Matti Vanhanen on tavattavissa Pyhännän kunnantalon  auditoriossa 
lauantaina 4.11. klo 9.30–10.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa keskustelemaan!  

Siikalatvan kuuloyhdistys 
Kerhopäivä 11.10.2017 klo: 12.00 Pyhännän Seurakuntatalolla.  Alexandra Nevalainen tulee pitämään luen-
non.  Hyvinvointi ja Jaksaminen. Tervetuloa kaikki halukkaat kuuntelemaan. Kahvit ja arvontaa. 
 
Syyskokous 1.11.2017 klo 12.00 Pyhännän kunnantalon auditoriossa. Kahvit ja arvontaa. Tervetuloa! 
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MTK-Pyhäntä tiedottaa 
MTK-Pyhännän syyskokous pidetään ma 30.10.2017 klo 10 Tavastkengän koululla. Käsiteltävänä sääntö-
määräiset asiat. MTK-Pohjois-Suomen liitosta kokoukseen on tulossa järjestöagrologi Sirpa Laitinen.  
Tervetuloa kokoukseen! 

Koti- ja Hoitopalvelu AADA 
Kauttamme seuraavat palvelut:  

• Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut  
• Yksityis- ja yrityssiivousta 
• Erilaiset asiointiin ja avustamiseen liittyvät palvelut (kuten henkilökohtainen apu vaikeavammaisel-

le) 
• Lastenhoitoapu, omaishoidon kotisijaistaminen  
• Pienimuotoisesti pitopalvelua 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!  

 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen lokakuun toimintaa 
Kerhopäivä 10.10. klo 12 kunnantalon auditoriossa. Päivän aiheena "Sinun ja Kotisi turvallisuus", josta on 
luennoimassa turvallisuuskouluttaja Erkki Sivonen Raahesta. Hän kertoo sanoin ja kuvin henkilön ja kodin 
turvallisuutta lisäävistä asioista, joilla voi estyä vahingoilta, käsitellen mm. kaatumisvaaroja ja niiden estä-
mistä, oikeaa lukitsemista, ennakkoon varautumista kodin erilaisissa tiloissa ja tilanteissa, piha-aluetta 
unohtamatta. Päivän aiheeseen liittyen tilaisuudessa jaetaan kunnan hankkimia liukuesteitä syysliukkaita 
varten. 

Karaokekerhot 3.10. ja 24.10.2017. käsityökerho pidetään 31.10.2017. Kuntosalivuorot maanantaisin ja 
torstaisin klo 12–13 ja seniorijumppa liikuntasalilla keskiviikkoisin klo 16.30–17.30. 
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Ostosretki 4.11.2017 Haaparantaan 
 
Lamujoki- Ojalankylä kyläyhdistys ry järjestää ostosretken Haaparantaan lauan-
taina 4.11.2017. Kyytiin voit nousta myös Piippolasta, Pulkkilasta tai Rantsilasta. 
Lähtö Pyhännän Iisakintorilta kello 7.30. Hinta 30 €/hlö ja alle 12.v 15 €/hlö. Sito-
vat ilmoittautumiset 23.10.2017 mennessä numeroon 050 3678 521. 
Lähdepäs mukaan! 

LAMUJOKI- OJALANKYLÄ KYLÄYHDISTYS RY 

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Linkki-projekti 
 
Luento: 9.10 klo 17:30–19:30. Näytetään etänä Tavastkengän kylätalolla. ”Tietoa vaikeista psyykkisistä sai-
rauksista omaisen/läheisen näkökulma huomioiden”. Luennoitsija Pirjo Takala, psykiatrian ja oikeuspsykiat-
rian erikoislääkäri. Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet! 
11.10 Linkki-auto kiertää: Pyhäntä Sale klo 11–11:45. Tavastkengällä kodalla makkaranpaistoa klo12:15–
13:45. 
2.11 Omaishoitajien juhla Jedulla.  Yhteystiedot: suvi.herrala@linkkiprojekti.fi ja 044-2991385 tai pai-
vi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi ja 044-2991868. 

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran syyskokous 29.10. 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran syyskokous pidetään Kylätalolla sunnuntaina 
29.10. klo 11 alkaen. Kokouksessa käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kuten toiminta-
suunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksut ja henkilövalinnat vuodelle 2018. Lisäksi kes-
kustellaan seuran kolmivuotissuunnitelmasta vuosille 2018-2020. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa mukaan kaikki kylän kehittämisestä ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä kiin-
nostuneet! 

Elokuvapäivä Tavastkengän Kylätalolla sunnuntaina 5.11. 
Movie Company Alatalon kiertävä elokuvateatteri esittää syksyn elokuvauutuuksia Tavastkengällä marras-
kuun ensimmäisenä sunnuntaina. 

Klo 13 My Little Pony. Lasten animaatio. Kesto 1 h 39 min. Ikäraja 7 vuotta, vanhempien seurassa 4 vuotta. 
Liput 5 €. 

Klo 15 Tuntematon sotilas. Kesto 3 h. Ikäraja 16 vuotta, vanhempien seurassa 14 vuotta. Liput 7 €. 
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Siikalatvan urheilijat tiedottaa 
LIIKUNTAKERHO Pyhännän koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 17.45–19.00. Pääasiallinen kohderyhmä 
4–7-vuotiaat tytöt ja pojat, mutta mahdollista perustaa myös 8–11-vuotiaiden ryhmä, mikäli on tulijoita. 
Pelataan erilaisia pelejä ja leikkejä sekä opetellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. 

YLEISURHEILUHARKAT perjantaisin klo 16.00-17.30 pääsääntöisesti 8–13-vuotiaille ja sunnuntaisin klo 
13.00-15.00 pääsääntöisesti 11–15-vuotiaille. Harjoitellaan eri yleisurheilulajeja ja pelataan myös erilaisia 
pelejä. Lisätietoja kerhosta, harkoista ja seuran toiminnasta Keijolta (p. 040-7082348 / kei-
jo.makkonen@gmail.com). 

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pyhännän osasto 
 
Lämpimät kiitokset kaikille kesän toimintaan 
osallistuneille ja erityisesti Avantouimareille 
 saunan lainasta uimakoulussa!! :) 

 
Tulevaa toimintaa: 
 Perhekahvila-toiminta tiistaisin klo 10-12 srk-talon kerhohuoneella parittomilla 
viikoilla vuorotellen srk:n perhekerhon kanssa 
 Terho-kerhot:   
 - Lokakuussa la 7.10. klo 13-14 Nestorissa 
 
- Marraskuussa la 18.11. klo 10-13 kirppistapahtuma srk-talolla. Kaikilla mahdollisuus tulla myymään tai 
ostoksille. Pöytävaraukset mll.pyhanta@gmail.com tai viestillä puh. 044 5036 522/Terhi Korsulainen. Myös 
seurakunnan kirppis avoinna alakerrassa. Lapsille leikki- ja satupiste kirpputorin ajan. 
 
- Joulukuussa la 2.12. srk-talolla jouluaskartelua luonnonmateriaaleista: havukransseja ja jouluseimiase-
telmia, lasten leikki- ja satupiste. 
 
Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, jonne ovat tervetulleita niin lapset 
kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. Voit tulla mukaan yk-
sin, yhdessä perheesi tai vaikka kummi- tai lastenlastesi kanssa. Jos sinä tunnet jonkun, joka kaipaa uutta 
ystävää, ota hänet mukaan ja tule Terhokerhoon. Lämpimästi tervetuloa mukaan!!! Jos Sinulla on hyviä 
ideoita tai toiveita MLL:n toimintaan liittyen, ole hyvä ja laita sähköpostia yhdistyksellemme  
mll.pyhanta@gmail.com. 

Kirjasto suljettu 9.10. 
Kirjasto on suljettu maanantaina 9.10. henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 

Tyttöjen oikeuksien päivä 
Tutustu kirjaston ja Planin järjestämään näyttelyyn kirjastolla 11.10. Tyttöjen oikeuksien päivänä! 

Taidenäyttely  
Toivo Köpilän öljyväritöiden näyttely kirjaston näyttelytilassa 2.-31.10. Tervetuloa! 

mailto:mll.pyhanta@gmail.com
mailto:mll.pyhanta@gmail.com
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Satuhahmo-suunnitus  
Kirjasto järjestää lapsille ja lapsiperheille syyslomaviikon aikana Satuhahmot piilosilla –suunnistuksen. Siinä 
etsitään ja arvaillaan satujen sankareiden henkilöllisyyttä. Kisa on käynnissä 21. - 29.10. ja suunnistuskartto-
ja saa kirjastolta. Kirjasto tiedottaa asiasta tarkemmin lokakuun aikana. 

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

Kuukauden ensimmäinen torstai: Liikuntatapahtuma 
tai liikuntaidea 
Kuukauden toinen torstai: Kulttuuritapahtuma 
Kuukauden kolmas torstai: Avoimet ovet pyhäntä-
läisessä yrityksessä 
Kuukauden neljäs torstai: Käsillä tekemisen torstai 
 

Lokakuu 
5.10. Täydenkuun juoksu: yhteislenkki klo 18.00. Kokoon-
tuminen kirjaston pihalle. 
 
12.10. Lauluilta Lamujoen kylätalo Jokihelmessä klo 
18.00,       
           laulattaja Timo Jääskelä. Kyläyhdistys myy 
kahvia 
 
19.10. Avoimet ovet Pyhännän koululla 8.15. – 14.15 (ko-
din ja koulun päivä) 
            Oppilaskunta myy kahvia. 
 
26.10. Tapahtuma marraskuussa syysloman vuoksi 
 
Marraskuu 
2.11. Uimahalliretki 
 
9.11. Pelataan yhdessä lautapelejä kirjastolla klo 15-17. 

Kirjavinkkausta aikuisille kirjastolla klo 18. Vinkka-
reina Kirsi Nahkanen ja Sari Seitajärvi. Kahvitarjoi-
lu.  
 

16.11. Avoimet ovet paikka vielä avoin 
 
23.11. Riistaruuan valmistus klo 17.00 – 20.00 
 
30.11. Askarrellaan jouluvalmisteluja yhdessä 

 
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtu-
missa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä. 
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Avoin keskustelutilaisuus kauppapaikasta ti 10.10  
 

 

 

 

KUTSU  

 
Kunnan ja seutukunnan edustajat sekä kiinteistöyhti-
ön edustaja kutsuvat yrityksiä, verkostoja, päättäjiä, 
kuntalaisia ja muita asiasta kiinnostuneita tahoja kes-
kustelemaan ja visioimaan Pyhännälle suunnitellusta 
kauppapaikasta. 
  
Avoin keskustelutilaisuus järjestetään Pyhännän kun-
nantalon valtuustosalissa tiistaina 10.10 klo 16.00–
18.00. Kahvitarjoilu! 

 
Tilaisuudessa mukana: 
 
- Lehto Group Oy:n liiketoimintajohtaja Asko Myllymäki 
- Kunnanjohtaja Jouko Nissinen 
- Tekninen johtaja Timo Aitto-oja 
- Yritysasiamies Ismo Mäkeläinen 

 
Tervetuloa keskustelemaan ja visioimaan PYHÄNNÄLLE 

 suunnitellusta KAUPPAPAIKASTA! 
  
PYHÄNNÄN KUNTA 
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