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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 30.10.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 28.10.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 26.10.2020 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa. Kokouskutsu ja esityslista asetetaan nähtäväksi 22.10.2020 kunnan verkkosivuille,
www.pyhanta.fi, jossa myös kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 27.10.2020 alkaen.

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA MATTI LEIVISKÄ

Kunnantalon aukioloajat 1.10.2020 alkaen
Kunnantalon uudet aukioloajat
maanantai-torstai klo 9-11 ja klo 12-15
perjantai klo 9-11 ja 12-14

Pyhäntä näkyy Alfa TV:llä 10.10.2020 klo 16.30 MuuSuomi ohjelmassa
Ihmekunta Pyhäntä – Suomen teollistunein paikka. Veli-Matti Savolaisen ja Markku Veijalaisen seikkailukertomus MuuSuomen Pohjois-Pohjanmaan 1600 asukkaan Pyhännältä, jossa on pantu yhdessä tuulemaan jo
60 vuotta sitten. Siitä syntyi teollinen ihme, joka tuottaa valmiita taloja ja herkkuruokaa koko maalle.

TIEDOTUS ! Hirvipeijaisista kunnan alueella
Pyhännällä toimivat metsästysseurat ovat päättäneet, että v. 2020 ei hirvipeijaisia
järjestetä kunnan alueella, koronavaaran takia.
Seurat päättävät keskuudessaan, miten he käsittelevät peijaisiin tarkoitetut hirvet.
PYHÄNNÄN HIRVIMIEHET!

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa
Yleinen syyskokous Pyhännän Seurakuntatalolla 21.10.2020 klo 12.00
Hallitus kokoontuu klo 10.00.
Kahvi & Arvontaa Tervetuloa !
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Vaatekauppa Singin Pop’Up-myymälä
jälleen Pyhännällä ent. OP:n tiloissa viikolla 41 eli ma 5.10. - pe 9.10.
Liike avoinna ma-pe klo 9-17
Runsaasti uutuuksia syksyyn ja talveen esim. kevyttoppatakkeja, neulemyssyjä tupsulla ja ilman, alpakanvilla- ym. sukkia, neuleita, puseroita/tunikoita, housuja karvavuorella tai ilman ja paljon muuta !
Tulkaapa ihmettelemään vaatteiden paljoutta !
Pankkikortti käy.
Tervetuloa!
puh. 040 574 1267/Maritta

Teatteriretki ke 7.10.
Kajaanin alueteatteri esittää Niskavuoren Loviisa ja Heta ”Antakaa minullekin rakkautta!” näytökset Piippolan Jedu:n auditoriossa ke 7.10 klo 18. Pyhännän kulttuuritoimi järjestää yhteiskyydityksen esitykseen. Lähtö kirjastolta klo 17.15. Liput 15€, käteismaksu. Ilmoittaudu viim. pe 4.10. kirjastolle p. 040 1912 236.

Harry Potter-tapahtuma pe 16.10. klo 18-21
Kirjasto ja vapa-aikatoimi järjestävät HARRY POTTER-teemaisen tapahtuman kirjastolla. Luvassa mm. velhoja, jästejä, ankeuttajia, ennustusta, kolmivelhoturnajaiset, pukukilpailu, hirviökirja-askartelua, taikasauvapaja, tuotteita Hunajaherttuasta yms. Toivomme näkevämme paljon velhoja tapahtumassa, mutta voit tulla
myös ”jästinä”.

Harry Potter-tietokilpailu
Alkukarsinta järjestetään kirjastossa kirjallisin kysymyksin pe 16.10. klo 18-21. Kilpailu on suunnattu lapsille
ja nuorille. Osallistua voi yksin tai max. 3 hengen joukkueena. Kysymykset ovat kirjasarjan ensimmäisestä
osasta (Harry Potter ja viisasten kivi). Finaaliin päässeet kisaavat ti 20.10. klo 12 kirjastolla. Finaalistit palkitaan. Ilmoittautumista ei tarvitse. Yleisö on tervetullut seuraamaan kisaa tiistaina.

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa
Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys ry:n yleinen syyskokous tiistaina 20.10.2020 klo 18.00 Kylätalo Jokihelmessä, os.Lamujoentie 56, Pyhäntä. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa
13.10.2020 Kerhopäivä Kunnantalon auditoriossa
Mukana Liikenneturvasta Rainer Kinisjärvi kertomassa uudesta tieliikennelaista ja turvallisesta liikkumisesta.
Arvontaa!
Kerhot ja muu vakiintunut toiminta
15.10. klo 12.30 Äijävirtaa-kerho Nuopparilla
27.10. klo 12.00 Porinapiiri Ukonojan kerhohuoneella
Lentopallokerho sunnuntaisin klo 14.00 – 15.30 liikuntasalilla (alkaa 11.10.)
Riikan jumppa keskiviikkoisin klo 15.45 – 16.45 liikuntasalilla
Kuntosalivuorot maanantaisin ja torstaisin klo 11.30 – 12.30
Karaokekerhot edelleen peruttu.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Digikerho alkaa Kunnantalon auditoriossa 20.10. klo 10.00 – 12.00
Kerhon tarkoituksena on edistää yhdistyksen jäsenten nettiasiointia, opetella valokuvausta ja kuvien ja
videoiden muokkausta sekä parantaa yhdistyksen somenäkyvyyttä.
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua, vaan jokainen voi osallistua haluamiinsa kokoontumisiin. Kerhon vetäjänä
toimii Samuli Tiikkainen. Suunnitelmana on jatkossakin kokoontua tiistaisin klo 10.00.
Oma älypuhelin tai tabletti mukaan.
Pikkujoulu
Yhdistyksen pikkujouluretki tehdään Kuopioon Rauhalahteen 28.11. – 29.11. Lähtö lauantaiaamuna
Pyhännältä, Kuopiossa käynti Matkuksen ostoskeskuksessa ja majoittuminen Rauhalahteen, jossa
käytettävissä monipuoliset kylpyläpalvelut ym. Illalla klo 19.00 paistipäivällinen ja myöhäisillassa Gimme
Abba, joka tarjoilee unohtumattoman illan Abban parhaiden hittien parissa. Dj Ismo soittelee
tanssimusiikkia ja yökerhon puolella on karaokea. Sunnuntaina kotiinlähtö runsaan aamupalan jälkeen.
Reissun hinta on 150 € ja se sisältää kuljetuksen, majoituksen 2hh, päivällisen, ravintolalipun ja aamiaisen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.10.2020 mennessä Railille 050 5662 788.

Syyskokous
Pyhännän Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 25.10. klo 17.00 kunnantalon
auditoriossa. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
LIIKKAKERHO NOIN 5-8-VUOTIAILLE liikuntahallilla tiistaisin klo 17:30-18:30. Pelataan erilaisia liikunnallisia
pelejä, suoritetaan temppuratoja ja harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. Lisätiedot keijo.makkonen@gmail.com tai puhelimitse 040-7082348.
YLEISURHEILUHARKAT NOIN 7-11-VUOTIAILLE liikuntahallilla perjantaisin klo 14:45-16:00. Harjoitellaan
juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä, tehdään erilaisia taitoratoja ja pelataan liikunnallisia pelejä. Välillä
harkat voivat olla sunnuntain vuorolla klo 12-14 välisenä aikana. Lisätiedot keijo.makkonen@gmail.com tai
puhelimitse 040-7082348.
YLEISURHEILUHARKAT NOIN 12-16-VUOTIAILLE liikuntahallilla sunnuntaisin klo 12-14. Kehitetään eri lajitekniikoita, lihaskuntoa ja kimmoisuutta. Lisätiedot keijo.makkonen@gmail.com tai puhelimitse 0407082348.
Kerhoon ja harkkoihin seuran jäsenmaksulla 10€/vuosi, kokeilukerta ilmainen. Ei erillistä kerho- tai harkkamaksua. Jäsenmaksun voi maksaa käteisellä tai Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38. Mukaan liikunnalliset vaatteet, oma juomapullo ja reipasta mieltä. Muistetaan huolehtia hyvästä käsihygieniasta!

Kranssikurssi
Pyhännän Maa- ja kotitalousseura järjestää kranssikurssin to 29.10. klo 17.30 koululla opetuskeittiössä.
Tutustumme erilaisiin tekniikoihin ja mahdollisuus valmistaa kransseja erilaisille pohjille. Pääosassa luonnonmateriaalit, mutta esim. eukalyptus ym. kukkakaupan tuotteet mahdollisia.
Kurssin hinta 15 €, jäsenilta 10 € + materiaalit, joita haluat illan aikana ostaa.
Ilmoittautumiset Eliisa Liukolle puh. 041 544 4000 pe 23.10. mennessä. Ilmoittauduttuasi saat ohjeet materiaalin keräämiseen. Tervetuloa !
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Valokuitua Pyhännälle!
Kiitos kaikille teille pyhäntäsille, jotka olette jo tehneet varauksen toimintavarmasta valokuidusta! Siikaverkko Osuuskunnan ja Pyhännän kunnan yhteinen valokuituhanke etenee hyvin! Omakotitalojen, mökkien
sekä yritysten lisäksi myös taloyhtiöt ovat ottaneet valokuidun tärkeänä asiana vastaan. Esimerkiksi
Ukonojan Kartanon ja Pyhännän Vanhustentaloyhdistyksen jokaiseen taloyhtiöön on varattu valokuitu.
Jos vielä epäröit kannattaako ottaa valokuitua, tai onko se vain nykyajan turhia kotkotuksia, ota pian selvää tai soita valokuitumyyjällemme Heikille, puh 050 470 8933, jonka kanssa voit käydä läpi kaikki asiat,
jotka askarruttavat valokuituun liittyen.
Valokuitua verrataan tarpeellisuudessaan veteen ja sähköön. Tämä johtuu siitä, että yhä useammat kontaktia vaativat palvelut siirtyvät verkkoon, esimerkiksi nettilääkäripalvelut ovat yleistyneet. Kun vanha televisio menee rikki, ei uusien televisioiden tekniikka välttämättä pelaa kunnolla, johon valokuituyhteys tuo
häirittömyyden. Yhä useampia koulutuksia siirtyy verkkoon, etätyöpaikkojen määrä lisääntyy. Valokuitu on
siis tämän päivän hyötyjen ohella sijoitus pitkälle tulevaisuuteen ja jälkipolvillemme.
Valokuitu on myös ympäristöystävällinen. Koko kuntakohtaisen kuituverkon sähkönkulutus on samaa
luokkaa kuin yhden mobiilitukiaseman energiankulutus. Toimiva nettiyhteys on myös oiva myyntivaltti kotia
myydessä.
Tee oma liittymävarauksesi hankkeen nettisivujen kautta www.siikaverkko.fi/pyhanta tai soittamalla myyjällemme Heikki Kumpulalle, puh 050 470 8933 ja heikki.kumpula@netplaza.fi
Pyhännän liikekeskuksesta löytyy myös paperisia varauslomakkeita, jotka voi palauttaa liikekeskuksessa
olevaan palautuslaatikkoon. Taloyhtiökyselyissä otathan yhteyttä Teemu Lenkolaan, puh 050 306 0500 ja
teemu.lenkola@netplaza.fi
Valokuitua Pyhännälle! on Siikaverkko Osuuskunnan ja Pyhännän kunnan valokuituhanke, jonka tavoitteena on kuntalaisten, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Pyhännän kunnan alueella.
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