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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.8.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tiistaina
31.7.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Kunnantalon sulkuviikot
Kunnantalo pidetään suljettuna ajalla 10.7 – 30.7.2017, viikot 28- 30.
Sulkuaikana perusturvaosastolla sekä hallinto-osastolla on käytössä päivystyspuhelinnumerot.
Perusturvaosasto päivystää numerossa 040 1912 250 ja hallinto-osasto päivystää numerossa 040 1912 200.

Pyhännän Vesi Oy tiedottaa
Pyhännän Vesi Oy tekee heinäkuussa vesihuoltotöitä Tavastkengällä 17.7.–18.7. klo 9.00–15.00. Tavastkengällä vesihuollon asiakkaita pyydetään varaamaan käyttövettä astioihin, koska vedentoimituksessa saattaa
ilmetä katkoksia.
Lisätietoja Kari Körkkö, puh. 0400 284 436 tai Heikki Niilekselä, puh. 0400 382 985

Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen!
Pyhännän kunnan alueella jätteiden omatoimista käsittely ja hyödyntäminen on tapahduttava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräyksistä on jaettu kotitalouksiin tiivistelmäopas marraskuussa
2016.
Tietoa omatoimisesta jätteiden käsittelystä, hyödyntämisestä ja roskaamisesta saa Jokilaaksojen jätelautakunnan sivuilta. Jokilaaksojen jätelautakunnan sivuilta löytyy myös ”tiivistelmä kotitalouksille” jätehuoltomääräyksistä, miten jätteiden kanssa toimitaan.
Vestia Oy:n internetsivuilta löytyvät käsittelypaikat ja aukioloajat sekä muitakin ohjeita jätteiden käsittelyyn. Tiedusteluja jäteasioissa voi jättää sähköpostilla os. asiakaspalvelu@vestia.fi
Pyhännän kunnan alueella jätevalvontaa suorittaa
Ympäristöpalvelut Helmi, Henna Ollakka, sähköposti: henna.ollakka@haapavesi.fi
Tekninen lautakunta
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Satutunnit
Kirjasto tarjoaa satutunteja monitoimipuistossa 10.–14.7. aamupäivisin klo 10.30–11.00. Sateen sattuessa
satutunti pidetään kirjastossa. Muina aikoina kyseisellä viikolla sadun lukijaa voi kysellä kirjastosta.

Kesäpäivä Korpelaisessa
Kesäpäivä Korpelaisessa 5.8.2017 klo 13 Pyhäntä ja klo 21 Piippola
Tapahtumalla teatterintekijät Juha Hurme ja Jouni Rissanen nostavat esiin kirjailija Pentti Haanpään (1905–
1955) merkityksen itsenäisen Suomen yhtenä tärkeimmistä, tarkkanäköisimmistä ja taitavimmista kirjailijoista. Tämä yhden päivän mittainen pienoisfestivaali järjestetään Haanpään museomökillä Pyhännän Lamujärvellä ja sen konserttiosuus Siikalatvan Piippolassa Haanpään kotipitäjässä.
Esityspaikka: Pentti Haanpään kesämökin, Korpelaisen, edusta. Iso-Lamujärven ranta, Pyhäntä. Piippolan
Nuorisoseura, Nuorisoseurantie 74, Piippola. Opastus Korpelaisen pihalle Kajaani-Kokkola tieltä (28) erkanevalta Pentti Haanpään tieltä. Pysäköinti Korpelaisen kohdalla Pentti Haanpään tien varteen. Huomioi
säätila. Ulkonäytöksissä ei ole katettua katsomoa. Paikalla kioskivaunu.
Lipunmyynti: 20 € päivälippu Korpelaisen esityksiin, ei esityskohtaisia lippuja. Lipunmyynti aukeaa paikan
päällä klo 12.00. Vain käteismaksu! 20 € lippu Piippolan iltatapahtumaan. Lipunmyynti aukeaa klo 20.00. Ei
alennus- eikä ryhmälippuja. Lisätiedot ja palaute: info@hailuototeattterifestivaali.com /Hanna Hautala 040
7575 912.
Esitykset Korpelaisessa 5.8. klo 13 alkaen: Viimeinen matka, Synnit, Kohtaukset, Vierailu
Esitykset Piippolan Nuorisoseuralla klo 21 alkaen: Nuori Narkaus näytelmä ja Kaikkein pyhin konsertti

Korpelainen avoinna
Kirjailija Pentti Haanpään kesämökki Iso-Lamujärven rannalla avoinna sunnuntaina 16.7. ja 30.7. klo 13–16.

Museo avoinna
Kotiseutumuseo avoinna 3.-14.7. klo 11–14. Tervetuloa tutustumaan paikallishistoriaan!

Siikalatvan kuuloyhdistys
Pyöräytetään kerho käyntiin 1.8.2017 Kontiolammella klo:11.00 - 16.00 Kahvitellaan, Arvontaa, Makkaranpaistoa sekä pelataan krokettia ja heitellään nännikumia. Mahdollisuus myös uida ja saunoa.
Tervetuloa mukaan!

Tule kokkikerhoon!
Pyhännän maa- ja kotitalousseura järjestää kokkikerhon 9-11 – vuotiaille lapsille 24.–28.7 2017. Kerho pidetään Pyhännän koulun kotitalousluokassa.
Mukaan pääsee 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus tapahtuu kahdessa ryhmässä (10 lasta/ryhmä), ensimmäinen klo 10–12.00 ja toinen klo 12.30–14.30.
Kerhoa pitävät maa- ja kotitalousseuran kesätyöntekijät. Kerhon hinta on 10 €, maksetaan käteisellä ensimmäisellä kerralla.
Sitovat ilmoittautumiset 19.7. mennessä Eliisa Liukolle tekstiviestillä p.041 5444000 tai sähköpostiin
eliisa.liukko@siikalatva.fi.
Mainitse ilmoittautuessa ruoka-allergiat tai rajoitteet ja toivomus aamu/iltapäivä-ryhmästä.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

3

Unkarilainen tanssiryhmä Feher lilium
Unkarilainen tanssiryhmä Feher lilium esiintyy Pyhännällä ravintola Järvihelmessä la 8.7. klo 17.00. Tervetuloa!

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Linkki-projekti
Omaishoitajien virkistyspäivä Ahvenjärvelle ke 9.8. Ilmoittautumiset 2.8 mennessä.
Linkki-projekti mukana Perttulin päivillä Pyhännällä 26.8. Avh vertaistukiryhmä alkaa 7.8 klo 12. Tervetuloa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Suvi 044-2991385 tai suvi.herrala@linkkiprojekti.fi tai Päivi 044-2991868 ja
paivi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi
”Virtaa erityislasten perheille” Ke 30.8 klo 18–19:30. Linkki-projekti ja Vankkuri -hanke yhteistyössä. Rosenbergillä Rantsilassa. (Sipolantie 25) Lapsille: ulkopelejä ja -leikkejä, karvakavereihin tutustumista sekä mukavaa yhdessä oloa! Iltapalatarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset 23.8. mennessä. Ilmoitathan myös
mahdollisen erityisruokavalion. Ilmoittautumiset: Ritva Mustakangas 044 767 1469 tai vankkuri@rko.ﬁ

Pyöräretki Perukalle sunnuntaina 16.7. klo 11
Yhteislähtö Tavastkengän Kylätalolta klo 11. Matkalla tutustutaan erilaisiin historia- ja
luontokohteisiin. Kahvi- ja mehutarjoilu Sainijärven rannalla Pottuniemessä. Matkan pituus
yhteen suuntaan noin 8 km.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen heinäkuun toimintaa
Bussi Eläkeliiton kesäpäiville Kaustiselle lähtee lauantaina 15.7. klo 7.50 Iisakintorilta.
Perjantaina 21.7. klo 18.00 Karaoketanssit Tavastkengän kylätalolla järjestetään yhdessä kyläyhdistyksen
kanssa. Tervetuloa!

MTK-Pyhännän saunailta

Maataloustuottajien saunailta pidetään ke 19.7 klo 19 Kontiolammella.
Mukana illanvietossa on Eero Isomaa MTK:sta. Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa koko perheellä!

Siikalatvan urheilijat tiedottavat

YLEISURHEILUN 3. SEURAKISAT
Torstaina 27.7. klo 18.00
T/P5 (synt. 2012 ja myöh.) 100 m ja pallonheitto, T/P7 (synt. 2010 ja 2011) 300 m ja pallonheitto, T/P9 300
m ja pallonheitto, T/P11 300 m ja kuulantyöntö, T/P13 300 m ja pituushyppy, T/P15 300 m ja kuulantyöntö,
vanhemmat ikäluokat 300 m ja pituushyppy.
Mitalit kaikille heittolajeissa! 13-vuotiaiden sarjassa seuraavissa kisoissa maanantaina 7.8.
Lajeja harjoitellaan klo 17.30 alkaen, jonka perään pidetään epäviralliset harjoituskisat. Elokuussa 5. kilpailun jälkeen jaamme palkinnot kaikille vähintään kolmeen lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille.

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa
Kylätalo jokihelmen uudistunut kirppari avaa ovensa tiistaina 4.7.2017 klo. 16.00 - 19.00.
Avoinna koko heinäkuun, joka tiistai samaan kellonaikaan. Tervetuloa tutustumaan!
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Suomi 100 vuotta juhlavuosi
Itsenäisyyden juhlavuoden ”Pyhäntä yhdessä torstaisin” seuraavat tapahtumat ja toimintaideat:
Kuukauden ensimmäinen torstai: Liikuntatapahtuma
tai liikuntaidea
Kuukauden toinen torstai: Kulttuuritapahtuma
Kuukauden kolmas torstai: Avoimet ovet pyhäntäläisessä yrityksessä
Kuukauden neljäs torstai: Käsillä tekemisen torstai
Heinäkuu
6.7. Jalkapallopeli lapset vs vanhemmat klo 17.00
13.7. Tän kylän ämmät + hanuristi Kai Koskela uimarannalla klo 18.00.Laulua, soittoa ja yhteislaulua. Sauna läm
pimänä.
20.7. Avoimet ovet Matti Kumpulaisen tilalla klo 14:00 18:00, osoite Rauhalantie 3, Ahokylä
27.7. Marjastusretki. Kokoontuminen klo 10.00 kirjaston
pihalla (säävaraus).
Elokuu
3.8. Maastopyörätapahtuma lapset/nuoret
10.8. Kansallispukupäivä
17.8. Avoimet ovet Saija ja Veli Hyttisen tilalla klo
14:00 – 18:00
24.8. Sienestys (ProAgria)
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtumissa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä.
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Strategiakysely pyhäntäläisille
Tämä kysely liittyy osana Pyhännän kunnan strategiatyötä. Tarkoituksena on kerätä ideoita ja ajatuksia tulevan strategian pohjaksi. Sinua pyydetään kertomaan kotikuntasi hyvistä ja huonoista puolista sekä tärkeistä arvoista. Hullutkin ideat sallitaan! Vastauksesi on tärkeä, olitpa sitten pysyvä tai kesäasukas.
Voit vastata kyselyyn myös netissä osoitteessa www.pensofabriko.fi/elavastrategia
Kysymys

Vastauksesi

Mikä on kuntasi paras paikka, tapahtuma
tai ilmiö? Kerro, miksi juuri tämä on
parasta?

Mitkä kunnan vastuulla olevat asiat on
hoidettu erityisen hyvin? Oletko kuullut
usean ihmisen kehuvan jotain palvelua tai
asiaa?

Mitkä kunnan vastuulla olevat asiat tarvitsisivat parannusta? Mitkä asiat kuntalaiset usein kokevat hoidetun huonosti?
Oletko kuullut ihmisiltä toistuvasti negatiivista palautetta johonkin liittyen? Luettele 1-3 ongelmakohtaa.

Mitkä arvot ovat tärkeimpiä kunnan toiminnassa? Kuvaile muutamalla sanalla,
millainen kunnan pitäisi sinun mielestäsi
olla ja millaisia asioita kunnan pitäisi
tavoitella. (Esimerkiksi: kunta huolehtii
kaikista asukkaistaan, toiminnan on oltava ympäristöystävällistä, teollisuuden
työpaikoista on pidettävä kiinni, jne).
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Kysymys

Vastauksesi

Ennusta yksi lähivuosina toteutuva asia,
trendi tai tapahtuma (kunnassa, lähialueella tai Suomessa), josta kuntasi saattaisi
jollain tavalla hyötyä.

Mikä on suurin yksittäinen kunnan ulkopuolelta aiheutuva uhkakuva, joka toteutuessaan aiheuttaisi suurta haittaa kunnalle, sen yrityksille ja asukkaille, tai vaarantaisi jopa niiden olemassaolon?

Kuinka eri väestöryhmiä voitaisiin palvella paremmin? Mitä investointeja tai
Nuoret ja opiskelijat:
hankkeita kannattaisi käynnistää, jotta
ihmiset viihtyisivät kunnassa entistä paremmin? Nimeä jokin viihtyvyyttä edisTyössäkäyvät:
tävä toimenpide haluamiisi kohtiin.
Ikääntyneet:

Onko kunnassa joitain luonnon tai historian suomia valtteja muihin kuntiin (naapurikuntiin, maakunnan kuntiin tai muihin Suomen kuntiin) verrattuna. (Esimerkiksi: puhtaat kalavedet.)

Kyselyvastaukset voi palauttaa kunnantalolle 1.8. - 15.8.2017 tai
sähköpostitse osoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.
Suurkiitos vaivannäöstäsi!
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