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Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 6.6.2016 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 30.5.2016 alkaen 
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 7.6.2016 klo 12.00–14.00 kunnantalolla. 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi    

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA 

Kunnantalon sulkupäivät 
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kunnantalo pidetään suljettuna helatorstain jälkeisenä 
perjantaina, 6.5.2016 sekä heinäkuussa viikoilla 28- 30 eli 11.7.–29.7.2016. Perusturvaosaston päivystävä 
puhelin 040 1912 250 ja hallinto-osaston päivystävä puhelin 040 1912 200 toimivat myös sulkuaikoina. 

Kaavan voimaantulokuulutus 
Pyhännän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.2.2016, § 10 Kirkonseudun asemakaavan Kairantien alueen 
kortteleiden 1 ja 5 kaavamuutoksen. Kaavamuutos on tullut voimaan 25.4.2016. 

Löytöeläimet 
Pyhännän kunnan alueelta löydetyt löytöeläimet ohjataan Pulkkilaan JJ Koskela KY:lle, osoite Raahentie 
812, 92600 Pulkkila ja puhelin 040 562 1731 
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Päivähoidon kesä  
Kesä – heinäkuussa päivähoitoasioissa voi ottaa yhteyttä päivähoidonjohtajan numeroon 040 191 2234 tai 
päiväkodille numeroon 040 191 2235. 

Taidenäyttely  
Pyhännän kirjaston näyttelytilassa on toukokuussa KARI HOLMA Pohjoissuomalaiset kirkot  
(Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) akvarelleja esillä. Tervetuloa katsomaan! 

Tarjouspyyntö laitosmiespalveluista                          

Pyhännän kunta, Kiinteistö Oy Ukonojankartano ja Pyhännän Vanhustentalot ry pyytää tarjouksia 
LAITOSMIESPALVELUISTA. Tarjouskilpailu on avoin ja Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa numerolla 2016–
011075. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa Pyhännän kunnan teknisestä toimistosta liitteineen. 

Tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 10.6.1016 mennessä, kuoreen tunnus 
”kiinteistönhoito”, osoitteella Pyhännän kunta, tekninen toimisto, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä.  

Tarjouksen pyytäjät pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.  

Lisätietoja antaa: Timo Aitto-oja p.040 1912 203 ja Arttu Kamula p.040 1912 209 

Pyhännällä 22.4.2016 
Pyhännän kunta 
Tekninen lautakunta 
 

Kirpputori Pyhännällä  
Kirpputori pidetään os. Keskustie 10, (K-marketin takana). 
 
Kirpparilta löytyy:  
- vaatetta vauvasta vaariin 
- huonekaluja mm. sänkyjä 
- leivonnaisia, ym. 

Kirpputori on avoinna: to 19.5. & pe 20.5. klo 9-18 sekä la 21.5. klo 9-14 

Tulehan penkomaan! Tervetuloa!   
Lisätietoja: Rauni / 040 576 3792 

Turvallinen verkkokauppa – koulutus  
 

Turvallinen verkkokauppa -koulutus Tavastkengän koululla 12.5 klo 18.30–20.30 

Ilmoittautuminen: anniina.merikanto-vuoti@siikalatva.fi tai 044 7692505 

Koulutus on ilmainen, kahvitarjoilu ennen koulutusta! 
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Eläkeliitto Pyhännän yhdistys tiedottaa               

Tiistaina 17.5.2016 klo 12.00 kerhopäivä Tavastkengän kodalla. Ohjelmassa on 
(säävarauksella) makkaran- ja letun paistoa ja kahvia. Arvontaa. Lähtö Iisakin torilta klo11.45 
kimppakyydein. 

Pulkkilan yhdistys on kutsunut Pyhännän yhdistyksen ”laidunkauden avajaisiin ”Laakkolan kylätalolle 
maanantaina 30.5.2016 klo 12.00. Soppa ja kahvit 5 €/ hlö. Lähtö iIsakin torilta klo 10.45 kimppakyydein. 
Maksu kerätään kerhopäivänä 17.5.2016.  Ilmoita lähdöstäsi Laurille 

6.6–8.6.2016 järjestetään 2 yön retken Itäsuomeen, Joensuuhun. Retken hinta 195 €.  Hinta sisältää matkat, 
yöpymisen ja ruokailun. Lähtö Iisakin Torilta klo 7.00. Ilmoittautumiset Laurille torstaina 5.5.2016 mennessä 
numeroon 0400 572 740.  Lisätietoa retkestä antaa Lauri. 

Pyörällä Päästään! 
Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään jo 26. kerran. 7.-15.5.2016 pyöräilyviikolla Suomi pyöräilee 
kampanja haastaa kunnat, seurat, yhdistykset, järjestöt ja työpaikat järjestämään pyöräilyyn liittyvää 
toimintaa joka puolella Suomea. 

Pyhännän kunta viettää pyöräilyviikkoa kannustamalla kaikkia kuntalaisia pyöräilemään työmatkansa. 
Pyöräilyviikon aikana ma 9.5–13.5 edes kerran työmatkansa pyöräilevät ja siitä ilmoittavat osallistuvat 
aktiivisuusrannekkeen arvontaan! 

Ilmoita työmatkapyöräilysi ma 16.5 mennessä vapaamuotoisesti sähköpostilla matti.saaranen@pyhanta.fi 
tai kunnan viraston neuvonnassa. 

Perttulinpäivät  
Pyhännän Perttulinpäiviä vietetään 26.–28.8.2016. Palaveri pidetään torstaina 19.5.2016 klo 19 kirjaston 
lehtisalissa. Tervetuloa! 

Uutta ohjelmaa Perttulin päiville! 
Nyt on tarkoitus kerätä wanhaa konekantaa yleisön nähtäville. Lähinnä vanhat traktorit ja muut 
maatalouskoneet. Paikkana on SEO:n piha. Näyttely olisi lauantaina klo 10.00–14.00. Ilmoita oma koneesi 
tai ilmianna kaverin kone niin otamme yhteyttä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan:  

Harry Härmä p. 040 5888728 ja Heikki Korsulainen p. 044 503 6523 

Liikuntasalin avainten palautus 
Salivuorot päättyvät maanantaina 30.5. Avain tulee palauttaa vapaa-aikatoimistoon 31.5. mennessä. 

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 
tyhjentämisestä. Salivuoroja voi hakea erillisellä lomakkeella, joka löytyy Pyhännän kunnan sivuilta> 
sivistys>vapaa-aika 

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



4 
 

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

Kuntosalin avainpäivitykset 
Kuntosalin käyttäjät huolehtikaa kuntosalin avainpäivitykset toukokuun aikana kesäkaudelle. 

Ahvenjärven kesäleirit   
6- 9 - vuotiaille tiistaina 28.6 klo 12.00 keskiviikko 29.6 klo 12.00. Leirimaksu 15 € 

10- 12 -vuotiaille keskiviikko 29.6 klo 13.00 perjantai 1.7 klo 15.00 leirimaksu 20 €, 
sisaralennus. Hintaan sisältyy ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on 
teltta majoitus! 

Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta. 
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 7.6.2016 sähköpostilla osoitteeseen: matti.saaranen@pyhanta.fi 
Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero. Lisäksi mahdolliset allergiat, lääkitykset ja 
ruokavaliot sekä erityistarpeet. 

Retki Power Parkiin 
Kesäkuussa, perjantaina 17.6. järjestää kunnan vapaa-aikatoimi yhteisretken linja-autokyydityksellä 
Alahärmän Power Park- huvipuistoon. Lähtö Iisakin torilta klo 07:30, paluu n. klo 23:00. Ilmoittautuminen 
1.6. mennessä, 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 14€ 
Alle 10 - vuotiaat oman valvojan seurassa. Retki toteutuu jos lähtijöitä on 30. 

Lisätietoa Power Parkista osoitteesta www.powerpark.fi. 

Kirjaston poikkeusaukioloajat 
Kirjasto on avoinna keskiviikkona 4.5. klo 9-15 ja suljettu to 5.5.  
Satutunnit ovat loppuneet tältä keväältä. Hyvää kesää! 

Tavastkengän kyläilta  
Tavastkengän kyläilta koulusta pidetään torstaina 19.5. klo 19 alkaen Tavastkengän koululla. Pyhännän 
kunta on laittanut Tavastkengän koulun myyntiin. Mitä mieltä kyläläiset ovat asiasta? Kyläillassa esitellään 
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran ehdotus koulun jatkokäytöstä ja Oulun ammattikorkeakoulussa 
laadittu koulun energiaremonttisuunnitelma. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri   
Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri torstaina 26.5.2016 Tavastkengän koululla. 
Tule ideoimaan kyläpäivien ohjelmaa ja liity mukaan talkooporukkaan. Kahvitarjoilu.  

Kaikki lähiseudun yhdistykset ja yritykset ovat tervetulleita järjestämään ohjelmaa ja 
esittelemään toimintaansa kyläpäivillä.  

Tavastkengän kyläpäivät järjestetään lauantaina 16. heinäkuuta. Päiväohjelma alkaa klo 11.00 ja päättyy 
noin klo 15. Iltaohjelma alkaa klo 20.00. 
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Tavastkenkä-hölkkä  
Tavastkenkä-hölkkä on sunnuntaina 15.5. klo 12.00 

Sarjat ja matkat: T11 (s. 2005 ja myöh. syntyneet), P11, T13, P13, T15 ja P15 2 km 
N, N45, N55, M45, M50, M55, M65, M70 ja kuntosarja 4,4 km M ja kuntosarja 11 km 

Ilmoittautumiset ennakkoon Kilpailukalenteri.fi, sähköpostitse (keijo.makkonen@gmail.com) tai 
puhelimitse (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 2016”. 

Mitalit kaikille ja pokaalit sarjojen viidelle parhaalle. Lisäksi tavarapalkinnot sarjojen voittajille ja 
arpajaispalkintoja osallistujien kesken. Kisapaikalla kahvio ja arpajaiset. 

Järjestäjä: Siikalatvan Urheilijat 

Siikalatvan urheilijat tiedottavat 
 
YLEISURHEILUHARKAT 
5–15-vuotiaille alkavat urheilukentällä helatorstaina 5.5. klo 17.30–19.30. Harkat toukokuussa 
pääsääntöisesti torstaisin ja lauantaisin, paitsi 30.5. maanantaina klo 18–20. Kesäkuussa harkat 
maanantaisin ja torstaisin kahdessa eri-ikäisten ryhmässä. Sovitaan ryhmät tapauskohtaisesti, esim. 
sisarukset tarvittaessa samaan ryhmään. Poikkeuksena ovat seurakisapäivät, jolloin kaikki samassa 
ryhmässä. 
 
Opetellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä eli yleisurheilun eri lajeja ja pelataan erilaisia pelejä. 
 
SEURAKISOJEN 1. KISA 
Maanantaina 6.6. klo 18.30 Tytöt/Pojat 5 v (synt. 2011 ja myöh.) ja T/P7 60 m aitajuoksu (miniaidat) ja 
rengaskiekko, T/P9 60 m aidat (50 cm) ja rengaskiekko, T/P11 60 m aidat (60 cm) ja korkeus, T/P13 60 m 
aidat (60 cm) ja kuula, T15 80 m aidat (76,2 cm) ja keihäs, P15 100 m aidat ja keihäs, vanhemmat ikäluokat 
100 m ja korkeus tai moukari. 
 
Aluksi harjoitellaan (harkat alkavat klo 18), sitten kisataan samoissa lajeissa kuin seuraavissa Siikalatva-
cupin kisoissa. Elokuussa viidennen oman jälkeen jaamme palkinnot kaikille osallistuneille. Siikalatva-cup 
alkaa tiistaina 7.6. Kestilässä. 
 

Siikalatva-Pyhännän sosialidemokraatit               
                               
Siikalatva-Pyhännän sosiaalidemokraatit järjestää makkara – ja kahvitarjoilun Pyhännän 
Salen edessä 2.5.2016 klo 16.00–17.00.                                                                                                

Paikalla Kansanedustaja Tytti Tuppurainen, Oulun sos.dem piirin puheenjohtaja Tanja Tiainen, sekä 
Pyhännän ja Siikalatvankunnallispolitiikkoja. Tervetuloa!                                                                       
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