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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 30.11.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 28.11.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 19.11.2018 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle
13.11.2018 alkaen ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 20.11.2018 klo 12.00–14.00 kunnantalolla. Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA
MATTI LEIVISKÄ

Lastenkonsertti kirjastolla
Soiva Siili duo esittää konsertin kirjastolla perjantaina 2.11.2018 klo 17. Tervetuloa koko perheellä!

Toiverunoja kirjastolla
Runomies Reijo Vähälä esittää kuulijoiden toiveiden mukaisesti ”Sellaista elämä on”, runoja ja lauluja kirjastolla 8.11. klo 18. Tule katsomaan listaa runoista ja lauluista kirjastolle jo etukäteen. Tervetuloa!

Kirjahetki 2018 kirjastolla
Tervetuloa nauttimaan hetkestä vuoden 2018 mielenkiintoisten kirjojen parissa 19.11. klo 18 kirjastolle!
Kirjat valikoinut entiseen tapaan Kirsi Nahkanen ja Sari Seitajärvi.
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Taikuri liikuntasalissa
Taikuri Timo Tiikkainen esiintyy koulun liikuntasalissa to 29.11. klo 9.15. Esitys sopii päiväkoti-ikäisille lapsille ja 0-2 luokkalalaisille oppilaille. Järj. kunnan kulttuuritoimi.

Kansalaisopiston oppilaskonsertti
järjestetään maanantaina 26.11.2018 klo 18.30 seurakuntatalolla. Ohjelmassa myös puffetti ja arvontaa.
Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Joulunavaus Iisakintorilla
Perinteinen joulunavaus Iisakintorilla pe 30.11.2018 klo 18-19. Luvassa on jouluista ohjelmaa.
Joulupukki ja muori tavattavissa jo klo 16 alkaen kirjaston jouluhuoneessa. Heidän kanssaan
voi mm. ottaa valokuvia ja laulaa joululauluja. Joulupukille voi jättää lahjatoiveita.
Kirjaston palvelut käytettävissä klo 9-19
Kirjaston sisätiloissa myös koululuokkien myyntipöytiä ja arvontaa. Tervetuloa!

Kirjaston jouluhuone
Sisustamme jälleen kirjaston näyttelytilan tunnelmalliseksi jouluhuoneeksi. Jos tila ei ole varattuna, voit
tulla kirjaston aukioloaikana viihtymään jouluhuoneeseemme.
Tilaa voi myös yhdistykset, kehot ja yms. varata järjestääkseen pienimuotoista toimintaa. Mikäli kiinnostuit
ota yhteyttä kirjastoon 040-1912236

InBody –kehonkoostumusmittaukset ma 19.11
InBody- mittaukset tapahtuvat koululla vapaa-ajanohjaajan toimistossa (entinen esikoulun toimisto).
Mittaus on mitattavalle ilmainen.
Mittauksessa voit käydä maanantaina 19.11 klo 9.00-10.30, 11.30- 15.00 ja 18.00- 20.00

Jokihelmen opiston kuvataidekoulun näyttely
Pyhännän kirjaston näyttelytilassa 7.11.-23.11.2018. Avoinna ma, ke ja to klo 12-19, ti ja pe klo 9-15. Vapaa
pääsy, tervetuloa!

Pyhännänjärven yleiskaavaluonnoksen info
Pyhännän kunta esittelee maanomistajille ja Pyhännänjärven yleiskaavasta kiinnostuneille Pyhännänjärven
yleiskaavaluonnosta to. 8.11.2019 klo 12.00- 14.30 välisenä aikana kunnantalon yläkerrassa. Maanomista-

jille on mahdollisuus käydä tarkistamassa rakennuspaikkamitoitus ja yleiskaavaan tulevat tonttivaraukset
Pyhännänjärven rannoilla ja muualla yleiskaava-alueella. Yleiskaavaluonnosta ja rakennuspaikkamitoitusta
esittelevät Arkkitehti Kristiina Strömmer/Sweco Oy ja Timo Aitto-oja rak.tark./Pyhännän kunta. Lisätietoja
antaa:Timo Aitto-oja 040-1912203. Pyhännän kunta kunnanhallitus

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa
Ostosreissu Ikeaan Haaparantaan la 17.11.2018. Lähtö Pyhännältä Iisakin torilta klo 7:00. Kyytiin voi nousta
matkan varrelta. Matkan hinta 30 €/aikuinen, 15 € alle 15 vuotiaat. Ilmoittautumiset Liisalle 14.11.2018
mennessä puh. 050-532 8799. Tervetuloa mukaan!
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Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Kerhopäivä tiistaina 13.11. klo 12 kunnantalon auditoriossa. Kunnanjohtaja Jouko Nissinen kertoo kunnan
sosiaalitoimen muutoksista ja muusta ajankohtaisesta kunnassa.
Tablettikurssi kokoontuu seuraavasti: ensimmäinen kerta torstaina 1.11. klo 16:00-18:15 koululla kuvaamataidon luokassa, opettajana Terho Virtanen. Seuraavat kerrat 15.11. ja 29.11.
20.11. Apunen – vapaaehtoistoimijoiden kokoontuminen, tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Äijävirtaa-kerhon kokoontumisaika vaihtuu: 21.11. retki Nivalaan: tutustuminen LaserComp Oy metalliyritykseen, ruokailu ja muuta ohjelmaa osallistujien toiveiden mukaan. Ilmoittautuminen 15.11.
mennessä Hannulle, p. 040 827 1166.
Karaokekerho kokoontuu 13.11. ja 27.11., käsityökerho 26.11.
Pikkujouluretki tehdään Rokualle lauantaina 8.12., tarkemmat tiedot myöhemmin. Ilmoittautumiset 30.11.
mennessä Lassille, p. 040 057 2740.

Muistihäiriöisten läheisten ja omaisten ilta Nestorissa
Onko läheisesi tai omaisesi muisti heikentynyt? Aiheuttavatko muistiongelmat vaikeuksia arjessa ja kaipaat
lisätietoa, miten selviytyä haastavissa tilanteissa?
Tule mukaan muistihäiriöisten läheisille ja omaisille tarkoitettuun TunteVa-iltaan Palveluskeskus Nestoriin tiistaina 27.11.2018 klo 18:00.
TunteVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian,
keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin. Lähtökohtana on näkemys, että ihminen on muistisairaanakin
arvokas ja hänen näkemyksillään ja kokemuksillaan on merkitys.
Tilaisuuden järjestää Terhi Korsulainen, Irma Leiviskä ja Mirva Ilves.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Pyhännän muistihoitajan tavoittaa keskiviikkoisin numerosta 040
1912 268.

Influenssarokotukset Pyhännän kunnan alueella
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden
terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.
•
•
•
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
Raskaana olevat naiset
Kaikki 65 - vuotta täyttäneet
Kaikki 6 kuukauden -- 6 vuoden ikäiset lapset
Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat
naiset

Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, hän voi ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Puethan yllesi helposti ja nopeasti riisuttavan yläosan olkavarteen annettavaa rokotusta varten.
PYHÄNNÄN NEUVOLA: tiistai 20.11. klo 8-15, keskiviikko 28.11. klo 8-15, tiistai 4.12. klo 8-12 ja keskiviikko
5.12. klo 8-12. Jos ko. ajat eivät sovi, voit varata ajan ma, ke ja to klo 12-13 välisenä aikana numerosta 0447591 815.
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Kyvyt käyttöön-hanke
Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön-hanke on käynnissä. Tarjoamme henkilökohtaista
palvelua työttömille. Palveluihimme kuuluvat myös lyhyt- ja korttikoulutukset sekä työttömille että yhteistyöverkostolle.
Yrityksille ja työnantajille tarjoamme apua työvoiman löytymiseen ja tuetun työllistämisen mahdollisuuksiin.
Meidät löytää Pyhännän kunnantalolta torstaisin klo 9-15 (myös muina aikoina sopimuksen mukaan) ja
Pulkkilasta Mäkelä-talolta (Pulkkilantie 25).
Terveisin, Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi ja
Toni Heikkonen, ohjaaja, 050 470 1476, toni.heikkonen@siikalatva.fi.

Erikoiskasvit €uroiksi -seminaari
Hotelli Pyhäsalmi to 29.11.2018 klo 11-15
11.00 Villiä Aamupalaa by Miina Aronen
€ Marjojen sopimustuotantomahdollisuudet, Pakkasmarja OY
€ Kuminan ja Hampun mahdollisuudet, Trans Farm OY
€ Tukineuvot erikoiskasviviljelijälle
€ Rahaa keruutuotteista, Toini Kumpulainen
Päättyy klo 15.00. Loppukahvit. Aktivaattorit tavattavissa klo 16 saakka.
Luentojen välissä tilaa keskustelulle. Imoittautumiset sähköpostilla tiina.ronkkomaki at siikalatva.fi tai
tekstiviestillä 050-4700604 (kahvituksen vuoksi). Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!
Aktivaattorit tavattavissa koko päivän: Veli-tapio Manninen: Puutarhamarjat 050-4700375, Mikko Hyvärinen: Luonnonmarjat 050-4700537, Katriina Korhonen: Peltoviljelyn erikoiskasvit 050-4700389, Miina Aronen: Keruutuotteet, yrtit 050-47001477
Järjestää 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi -hanke. Hanke aktivoi uusia ja jo toimivia
yrityisiä puutarhatuotantoon, peltoviljelyn erikoiskasvituotantoon, luonnonmarjaliiketoimintaan ja keruutuotealalle.
Katso facebook: pohjoisen erikoiskasvit euroiksi, siellä tietoa:
• Kaamosmarjapäivä Tampereella 19.-20.11.2018, kyyti tarjotaan ( heti!)
• Luonnontuotepäivät Turussa 22-23.11.2018, kyyti tarjotaan

Keskipisteen Omaishoitajat tiedottaa
Syyskokous maanantaina 12.11.2018 klo 14:30 toimistollamme Vanhatie 53 Haapavesi. Tervetuloa! Hallitus. Kokouksen alussa hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko
Niirasen puheenvuoro Helmen alueen omaishoidosta.
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POPUP-DIGIPÄIVÄ
KUMPPANUUSKAMPUS-HANKKEEN, www.kumppanuuskampus.fi, POPUP -DIGIPÄIVÄ MOBIILILAITTEIDEN
KÄYTÖSTÄ OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA KOHDERYHMÄ: OPETTAJAT JA OPISKELIJAT PYHÄNNÄN KOULULLA, 24.11.18 KLO 10.00 - 15.00 (ilmoittautuminen tero.mononen@haapop.fi 17.11.18 mennessä.)
Tule keskustelemaan mobiililaitteiden mahdollisuuksista opetuksessa ja oppimisessa ja kysymään neuvoa
digiasioissa. Tilaisuuden järjestää KUMPPANUUSKAMPUS-HANKE

Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous 18.11.
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous Tavastkengän kylätalolla sunnuntaina 18.11. klo
19.00 alkaen. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. Kokouksessa vieraana keskustan kansanedustajaehdokkaita. Kahvitarjoilu. Tervetuloa !

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran syyskokous 18.11.
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran syyskokous Tavastkengän kylätalolla sunnuntaina 18.11. klo
11.00 alkaen. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat vuodelle 2018. Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki kylän kehittämisestä ja yhteisten tapahtumien
järjestämisestä kiinnostuneet!
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