
1 
 

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

KUNTATIEDOTE 

Heinäkuu 2019 

 
Sisältö: 

Seuraava kuntatiedote ......................................... 1 

Kunnantalo kiinni .................................................. 1 

Nestorin kesäjuhla ja avoimet ovet 6.7.2019 ....... 1 

Toimintatuvan kirppispäivä 11.7.2019 ................. 1 

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa ......... 1 

Kotiseutumuseo avoinna ...................................... 2 

Pentti Haanpään kesäasunto avoinna .................. 2 

Teatteria kirjaston pihalla ..................................... 2 

Kirjasto avoinna su 21.7. ...................................... 2 

Perttulinpäivät 19.8-25.8. .................................... 2 

Jokihelmen Opiston tiedote ................................. 2 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys ............................. 3 

Tavastkengällä tapahtuu ...................................... 3 

Siikalatvan Urheiljat tiedottaa ............................. 4 

 

 

Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2.8.2019. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keski-

viikkona 31.7.2019 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Kunnantalo kiinni 
Keskitämme kesälomia heinäkuulle, kunnantalo suljettu 1.7.-28.7.2019. Hyvää kesää ! 

Nestorin kesäjuhla ja avoimet ovet 6.7.2019 
Tervetuloa Nestorin kesäjuhlaan ja avoimien ovien tapahtumaan 6.7.2019 klo 13-15. Paistamme makoisat 

makkarat ja muurinpohjaletut mehun ja kahvin kera. 

Musiikista vastaa Pyhännän karaokekerho. Laulaa ja tanssia saa vapaasti ! 

Nähdään mukavan yhdessäolon merkeissä !  

Nestorin väki  

Toimintatuvan kirppispäivä 11.7.2019 
Toimintatuvalla (Vaarinväylä 3) kaikki kirppistavarat ilmaisia torstaina 11.7.2019 klo 10-15. 

Kahvi + vohveli 2 € 

Tule tekemään löytöjä ! Tervetuloa ! 

Toimintatuvan väki 

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa 
Kylätalo Jokihelmen kirpputori auki heinäkuussa joka tiistai klo 17-19, osoite Lamujoentie 56 
Tervetuloa ostoksille ! 
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Kotiseutumuseo avoinna 
Museo avoinna 15.-19.7. klo 11-15. Kahvitarjoilu. 

Muina aikoina voit soittaa ja sopia aukiolosta p. 040 191 2236. Pyrimme vastaamaan puheluihin kirjaston 

aukioloaikoina. 

Pentti Haanpään kesäasunto avoinna 
Korpelainen avoinna su 14.7. ja ke 24.7. klo 13-17. Kahvitarjoilu.  

Muina aikoina voit soittaa ja sopia aukiolosta p. 040 191 2236. Pyrimme vastaamaan puheluihin kirjaston 

aukioloaikoina. 

Teatteria kirjaston pihalla 
Teatteri Tie esittää: Henkilö V ja Harakka Vinsentti Sirkuksessa. Su 21.7. klo 13-14. Esitys sopii lapsille ja lap-

senmielisille. Suositusikä yli 5v.  Väliajalla mehutarjoilu. Vapaa pääsy. 

Kirjasto avoinna su 21.7.  
Kirjasto avoinna su 21.7. klo 10-13.  

Perttulinpäivät 19.8-25.8. 
Pyhännän kunta viettää 110v. juhlaa. Juhlinta keskitetään Perttuliviikolle. Painamme tuttuun tapaan myös 

esitteen Perttuli-ohjelmasta. Esitteeseen tulevat ilmoitukset tulee toimittaa kirjastoon 6.8. mennessä.  Puh 

040 191 2236 tai  pyhanta.kirjasto@pyhanta.fi 

Jokihelmen Opiston tiedote 
Iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille!  

Opiskelu kannattaa aina! Tutustu kurssitarjontaamme osoitteessa http://www.jokihelmenopisto.fi – ohjel-

massa on luentoja, kursseja ja taiteen perusopetusta, erilaisia tapahtumia, konsertteja, tanssi- ja teatteriesi-

tyksiä, kuvataiteen- ja kädentaitojen näyttelyitä - monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken-

ikäisille, vauvasta vaariin. Koko kurssitarjonta on tarkoitettu yli kuntarajojen. Jokaiselle löytyy jotain – kokeile, 

innostu, ihastu!  

Opetusohjelmaa ei enää jaeta postitse, vaan se on haettavissa pe 9.8. alkaen kuntien kirjastoista, kunnanta-

loilta, koulukeskuksista ja kauppa-liikkeistä ja ma 12.8. alkaen opiston toimistoista Haapavedellä ja Oulaisissa. 

Internet-ilmoittautuminen alkaa ma 1.7.2019, http://www.jokihelmenopisto.fi    

Puhelinilmoittautuminen alkaa ma 12.8.2019 klo 10 p. 044 7591 999.  

Olemme lomalla 1.7.-31.7.2019 

Aurinkoista kesää! 

 

mailto:pyhanta.kirjasto@pyhanta.fi
http://www.jokihelmenopisto.fi/
http://www.jokihelmenopisto.fi/


3 
 

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

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys 
6.7. Teatteriretki Keiteleen Kesäteatteriin tangomusikaali ONNEN MAA – esitykseen. Lähtö Iisakintorilta klo 

9, ruokailu Keiteleen Lossirannassa klo 11, esitys alkaa klo 13, väliajalla kahvit. Matkan hinta 60 euroa peri-

tään bussissa, varatkaa mielellään tasaraha. 

Kesäpäivä Ahvenjärvellä tiistaina 9.7. klo 12. Tarjolla haitarimusiikkia, yhteislauluja, saunomista, uimista, 

makkaranpaistoa, lettukahvit.  Tervetuloa ! 

12.7. Iloinen ilta Maaralan kylätalolla alkaen klo 19 karaokekerhon järjestämänä. Karaokea, yhteislaulua, 

tanssia. Puffetti, makkaranpaistoa, arvontaa. Vapaa pääsy, kaikenikäiset sydämellisesti terveluloa ! 

Tulossa 29.8.-1.9. neljän päivän retki Luostolle ”Rytmiä elämään” – tapahtumaan. Retken hinta 300 euroa 

sisältää matkan, majoituksen puolihoidolla Hotelli Luostotunturissa, kylpylän käytön ja monipuolista ohjel-

maa. Lisätietoja yhdistyksen kotisivulla. Ilmoittautumiset 20.7. mennessä Lassille p. 0400 572740 tai Siskolle 

p. 040 5710156 

 

Tavastkengällä tapahtuu 
Kansainvälinen työleiri 2.–16.7. 

Kansainvälinen työleiri tekee Tavastkengällä maisemanhoitotöitä ja osallistuu kyläpäivien 

järjestelyihin. Leirin aikana järjestetään iltatapahtumia, joihin kyläläiset ovat tervetulleita.  

Kansainvälinen nuotioilta urheilukentän laavulla keskiviikkona 3.7. klo 19. Tervetuloa pe-

laamaan pesäpalloa, kahvittelemaan, paistamaan makkaraa ja syömään muurinpohjalettuja yhdessä leiriläis-

ten kanssa. 

Saunailta Kontiolammella torstaina 4.7. klo 19. Tervetuloa saunomaan ja uimaan kansainvälisissä tunnel-

missa. 

Kyläpäivien suunnittelupalaveri Kylätalolla sunnuntaina 7.6. klo 18 

Tavastkengän kyläpäivien viimeinen suunnittelupalaveri Kylätalolla sunnuntaina 7.7. klo 18. Kahvitarjoilu. 

Kaikki talkoolaiset paikalle! 

Tavastkengän kyläpäivät lauantaina 13.7. klo 11–15 

Päiväohjelma alkaa klo 11.00 ja päättyy noin klo 15. Iltaohjelma alkaa klo 21.00. Ohjelmassa mm. 

❖ Tavastkengän taipaleelta -kirjan julkaisu. 
❖ Musiikkiesityksiä. 
❖ Torilla lähiruokakauppiaita, hyvinvointiyrityksiä ja yhdistyksiä. 
❖ Kansainvälinen kahvio. 
❖ Lounasmyynti. 
❖ Yökävely klo 21 alkaen. Lähtö Kylätalolta. Kahvio auki illalla ja kävelyn ajan. 
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Siikalatvan Urheiljat tiedottaa 

YLEISURHEILUHARKAT 6–15-vuotiaille urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin koulujen 

kesäloman ajan klo 18.00-19.30. LIIKKAKERHO 4–10-vuotiaille torstaisin klo 18-19. Kävijöitä 

kaivataan lisää, jotta harkat ja kerho pystytään pitämään koko kesän. Heinäkuussa viikoilla 27 ja 28 

(1.-11.7.) EI OSALLISTUMISMAKSUA kumpaankaan, normaalisti harkat ja kerhot seuran jäsen-

maksulla. 

KAIKILLE AVOIMET SEURAKISAT 

Torstaina 25.7. klo 18 alkaen. Sarjat 4-15-vuotiaille vuoden välein, vanhemmille tarvittaessa. La-

jeina on kaikilla aitajuoksu ja kiekonheitto. Yli 9-vuotiailla myös korkeushyppy. Pienimmät juokse-

vat miniaitoja ja heittävät rengaskiekkoa. Juoksumatka on alle 9-vuotiailla (synt. 2010 ja myöh.) 40 

metriä, 10-13 v. 60 metriä, 14-15 v. tytöillä 80 metriä ja pojilla 100 metriä. 

Seurakisat ovat epäviralliset harjoituskisat, joissa lajeja ensin harjoitellaan ja sitten mitataan sentit 

ja sekunnit. Mitalit kaikille! Viimeiset seurakisat torstaina 15.8., jolloin jaamme pokaalit kaikille 

vähintään neljään lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille seuran jäsenille. 

JÄSENMAKSU Siikalatvan Urheilijoiden jäsenmaksu on vuodelle 2019 on 10 euroa / jäsen. Mak-

setaan tilille FI76 5373 0240 0020 38, viestiksi jäsenen nimi ja vuosi 2019. 

 


