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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 11.1.2023. Kuntatiedotteen 
ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistaina 20.12.2022 
kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen 
pyhannankunta@pyhanta.fi.

Tavastkengän maa- ja kotitalousseura
tiedottaa
Tavastkengän kylätaloa ei vuokrata vuodenvaihteen jälkeen. Kylätaloa ei vuokrata 
2.1.-30.3.2023, vaan talo pyritään laittamaan kylmilleen talven ajaksi korkean sähkön-
hinnan vuoksi.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Tässä ilmoituksessa myös tammikuun tapahtumia!!!

Yhdistyksen kerhopäivä Kunnantalolla
Joulukuun kerhopäivä tiistaina 13.12.2022 klo 12.00 alkaen. Timo Aitto-oja tulee 
kertomaan hyvinvointitalon toteutuksesta, kinkkubingo, joululauluja, kahvittelua ja 
arvontaa.
Tammikuun kerhopäivä tiistaina 10.1.2023 klo 12.00. Arvontaa ja kahvittelua ja ohjel-
maakin on.
Seniorijumppa
Riikka jumppauttaa maanantaisin klo 15.30 – 16.30 liikuntasalilla. Pikkujoulujumppa 
12.12. ja seuraava kerta tammikuussa 16.1.2023.
Kuntosalivuorot
senioreille keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11.30-12.30.
Pelikerho
Torstaisin klo 15.30-17.00 koulun liikuntasalilla.
Vuoden viimeinen kerho 15.12.2022 ja tammikuussa kokoontumiset alkavat  
12.1.2023.
Karaokekerho nuopparilla (Seurantie 2 C) klo 18.00 – 21.00
Joulutauko alkaa 13.12.2022 pidettävän pikkujoulun jälkeen. Tammikuussa kerhoil-
laan jälleen tiistaina 10.1.2023 ja tiistaina 24.1.2023 (arpajaiset).

Porinapiiri nuopparilla (Seurantie 2 C) klo 9.30 – 11.30
Porinapiiri ei kokoonnu joulukuussa. Tammikuussa jatketaan keskiviikkona 
25.1.2023.
Kuntokortit
Kuntokortit viime vuodelta voi palauttaa tammikuun kerhopäivässä tai puheenjohta-
jan tai sihteerin postilaatikkoon tammikuun loppuun mennessä. Kortin palauttanei-
den kesken arvotaan pieniä palkintoja helmikuun kerhossa.
Uusia kortteja on jaossa kerhopäivässä tai sihteerillä, puhelin 040 543 9494.
Vapaaehtoistyön (Apuset) kortit
Vapaaehtoistyön kortit voi palauttaa vapaaehtoistyövastaavalle Sisko Lehtolalle, 
tammikuun kerhopäivässä tai sihteerin postilaatikkoon tammikuun loppuun mennes-
sä. Myös näiden korttien palauttajien kesken arvontaa pieniä palkintoja helmikuun 
kerhossa. Uusia kortteja jaossa Sisko Lehtolalla ja kerhopäivässä

Kiitokset
Yhdistys kiittää ja suosittelee asiointia Joulutervehdyslehteen ilmoituksensa antanei-
den yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Toimintaamme näin tukivat:
Tmi Marjo Lyytikäinen Yrjänän Oy Vegeelia Oy
Pyhännän kunta Aleksi Viio Tmi Pyhännän Konepalvelu Oy
Pyhännän Vesi Oy Real Snacks Oy Akselin ja Elinan Asema Oy
K-Extra Feelia Oy Mhy Siikalakeus Otaxi

Yhdistyksen yhteystiedot
Puheenjohtaja Raili Turunen, puhelin 050 5662 788, sp: turunen015@gmail.com
varapuheenjohtaja Simo Piiponniemi, puhelin 045 1373 890
sihteeri Helvi Luttinen, puhelin 040 5439 494, sp: helvi.luttinen@gmaill.com
Nettisivut: https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta

Kaikille jäsenillemme haluamme toivottaa
Hyvää Joulua ja toiminnallista Uutta Vuotta.
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