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Kunnantalon sulkuviikot 
Kunnantalo pidetään suljettuna ajalla 11.7 – 31.7.2016 eli viikoilla 28- 30.  
Sulkuaikana perusturvaosastolla sekä hallinto-osastolla on käytössä päivystyspuhelinnumerot. 
 
Sulkuviikkojen aikana perustuvaosastolla päivystetään seuraavasti:  
viikot 28–29 /sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoki numerossa 040 1912 251  
viikko 30 / sosiaaliohjaaja-koulukuraattori Mervi Harjula numerossa 040 1912 207.  
 
Hallinto-osasto päivystää viikoilla 28–30 numerossa 040 1912 200. 

Asuntotoimisto tiedottaa 
Asunto-toimisto on avoinna viikoilla 27–28 sekä torstaina 28.7.2016 avoinna kunnantalon sulkujakson 11.7- 
31.7.2016 aikana. Puhelin 040 191 2209 

Periojantien pohjoisosan asemakaavaluonnos ja Leiviskänkankaan asemakaava 
muutos  
 
Pyhännän kunnanhallitus on päättänyt 20.6.2016 pitämässään kokouksessaan 84 § asettaa Periojantien 
pohjoisosan asemakaavaluonnoksen ja Leiviskänkankaan asemakaavamuutokset kortteleissa 202 ja 209 
yleisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. 

Kaavaluonnos on nähtävillä 23.6.2016- 22.7.2016 välisenä aikana Pyhännän kunnantalon neuvonnassa ja 
teknisessä toimistossa, os. Manuntie 2. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Mielipiteet 
on jätettävä kirjallisesti os. Pyhännän kunta, kunnanhallitus, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä 22.7.2016 men-
nessä. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Tekninen toimisto/rakennustarkastaja Timo Aitto-oja p. 040-1912 203,  
timo.aitto-oja@pyhanta.fi tai kaava-arkkitehti Sweco Oy Oy/Elina Marjakangas p. 040-8271160, 
elina.marjakangas@sweco.fi 

Pyhännällä 23.6.2016 
Pyhännän kunnanhallitus 

mailto:timo.aitto-oja@pyhanta.fi
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Kuurankukan myyjäiset  
Kuurankukan myyjäiset kunnantalon edessä perjantaina 29.7.2016 klo 10–15.  
Myytävänä: 

 Kirpputoritavaraa                    
 Muurinpohjalettuja, kahvia 
 Arpajaiset                                                   
 Leivonnaisia  

   

MTK-Pyhäntä tiedottaa 
 
Maataloustuottajien saunailta pidetään ke 6.7 alkaen klo 19.00 Kontiolammella.  
Ohjelmassa on makkaran paistoa, saunomista ja mukavaa yhdessä oloa. MTK:n edustajana mukana illan-
vietossa on Eero Isomaa.  
 
Tervetuloa koko perheellä! 

Vanhustenhuollon tuki ry tiedottaa 
 
Lauantaina 9.7.2016 klo 13.00 alkaen paistetaan lettuja ja kahvitellaan Nestorissa. Samalla arpajaiset.  
Tule mukaan tutustumaan vanhustenhuollontuki ry:n toimintaan. Järjestämme virkistystä ikääntyville, kou-
lutusta omaisille ja hoitohenkilökunnalle. 
Jos koet, että sinulla on voimavaroja, virtaa ja ideoita auttaa vanhuksia viihtymään ja virkistymään tule mu-
kaan järjestämään virikkeellisiä päiviä ja pieniä retkiä ym. ym. 
Tarvitsemme apukäsiä tässä toiminnassa, auttaa vanhuksia viihtymään, torpata yksinäisyyttä ja estää syr-
jäytyminen. 
Tule Nestoriin 9.7 niin kerromme lisää. 
Alla kannatus / jäsenmaksukaavake. 5 € / vuosi. Yhdistys on voittoa tavoittelematon järjestö. Liittymispank-
kisiirtoja saa kauppojen ilmoitustaululta ja Nestorista.  
Puheenjohtaja Eeva Mäki, puh. 040 4874 120 ja Sihteeri Irma Leiviskä, puh. 040 1912 268 
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SIIKALATVAN URHEILIJAT TIEDOTTAA 
 
SIIKALATVA-CUPIN 2. OSAKILPAILU HUOM! Päivä on muuttunut!  
Tiistaina 19. heinäkuuta klo 19. Lajit: M ja N 100 m ja kiekko, T15/P15 100 m ja korkeus, T13/P13 60 m ja 3-
loikka, T11/P11 60 m ja pituus, T9/P9 40 m ja korkeus. Ilmoittautuminen paikan päällä. Loput kisat: 2.8. 
Pulkkila, 9.8. Piippola ja 30.8. Rantsila. Yhteispisteisiin lasketaan 4 parasta kilpailua ja palkinto kaikille vähin-
tään 3 kisaan osallistuneelle. 
 
3. SEURAKISAT / To 28.7. klo 18.30 T/P5 (synt. -11 ja myöh.) 300 m ja petankkikuula, T/P7 (synt. 2009 ja 
2010) 600 m ja petankkikuula, T/P9 1000 m ja kuula, T/P11 1000 m ja 3-loikka, T/P13 1000 m ja korkeus, 
T15/P15 1000 m ja kiekko, vanhemmat ikäluokat 1000 m ja keihäs. Mitalit jaetaan kaikille kilpailijoille! 
 
4. SEURAKISAT/  To 4.8. klo 18.30 T/P5 150 m ja pallo, T/P7 300 m ja pallo, T/P9 300 m ja pallo, T/P11 300 
m ja kuula, T/P13 300 m ja pituus, T/P15 300 m ja kuula, vanhemmat ikäluokat 400 m ja pituus. 
 
Lajeja harjoitellaan klo 18 alkaen, jonka perään pidetään nämä epäviralliset harjoituskisat. Viimeisen kisan 
jälkeen to 25.8. jaetaan palkinnot kaikille kisaajille, pokaaliin vähintään 5 lajia. 
 
YLEISURHEILUHARKAT / Urheilukentällä maanantaisin klo 18 ja torstaisin klo 17.30 alkaen 5-15-vuotiaille 
elokuun loppuun saakka. Mukaan mahtuu vielä uusiakin! Harkkoihin seuran jäsenmaksulla (voi liittyä jäse-
neksi kokeilukerran jälkeen) 10 euroa/vuosi. Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / puh. 040 708 2348. 

Tavastkengän kansainvälinen työleiri 4.–18.7.2016 
Tavastkengän kolmas kansainvälinen työleiri järjestetään heinäkuussa. Leiriläiset tekevät mai-
semanhoitotöitä Ala-Kurkelan rantalaitumen ja Kurkelanjärven kosteikon ympäristössä ja osal-
listuvat kyläpäivien järjestelyihin. Leirikeskuksena toimii Tavastkengän koulu. Leirin aikana 
järjestetään monenlaista vapaa-ajanohjelmaa, joista osa on avoinna kaikille kuntalaisille. 

• Nuotioilta ja pesäpallo-ottelu Koulunkankaalla tiistaina 5.7. klo 19 alkaen. 
• Peräkonttikirppis Tavastkengän koululla torstaina 7.7. klo 18–20. 
• Nuotio- ja saunailta kirkonkylällä Autionrannassa lauantaina 9.7. klo 19 alkaen. 

Tavastkengän kyläalbumi 
 
Tavastkengän kyläalbumi -kirja julkaistaan Tavastkengän kyläpäivien yhteydessä. Kirjassa on 318 sivua ja 
660 valokuvaa 1900-luvun alusta 1950-luvulle. Kuvat on koottu kyläläisten perhealbumeista. Kirjan hinta on 
50 euroa. Kyläpäivien aikana sitä myydään vain käteisellä. 

Kyläalbumissa pääsevät esille kylän maisemat ja kyläläiset, arjen askareet ja juhlahetket, elämän koko kirjo. 
Valokuvien kautta näkyy myös maaseudun muuttuminen ja modernisaatio, joka eteni kiihtyvällä vauhdilla 
vuosisadan kuluessa. Kuvien lisäksi kirjaan on koottu kyläläisten käyttämiä sanontoja ja sananlaskuja Iltaoh-
jelma klo 20.00 alkaen. 

Tavastkengän kyläpäivät lauantaina 16.7. 
 
Tervetuloa koko perheen kyläpäiville Tavastkengän Kylätalon ja koulun ympäristöön. Luvassa on monipuo-
lista ohjelmaa aamusta iltaan! 
Päiväohjelma alkaa klo 11.00 ja päättyy noin klo 15. jatkuu yöhön asti. Ohjelmassa muun muassa: 

 Tavastkengän kyläalbumin julkaisu 
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 Musiikkiesityksiä, lausuntaa ja näytelmä 
 Matalan kynnyksen ratsastusta hevosilla ja poneilla 
 Kylätorilla kauppiaita ja alueen yhdistyksiä 
 Maatalousnäyttely 
 Käsityönäyttely 
 Jousiammuntaa 
 Kansainvälinen kahvila 
 Lounasmyynti klo 11–14. Maksut käteisellä. 

 
Iltaohjelma klo 20.00 alkaen 

 Alkuillasta karaoketanssit 
 Myöhäisillassa disco 
 Liput 5 € 

 
Tervetuloa mukaan läheltä ja kaukaa! 

Keskipisteen alueellinen kesäteatteri 
 
Matkalaukkukostaja saapuu Leskelään    

Keskipisteen alueellinen kesäteatteri esittää heinäkuussa Heikki Luoman kir-
joittaman Matkalaukkukostajan. Näytelmän ohjaa Elvi Tapia Olguin. 
 
Sepeteus Tienpää palaa takaisin kotikyläänsä kymmenen vuoden jälkeen mat-
kalaukku täynnä seteleitä. Minkä takia? Kenen ja keiden vuoksi? Kylässä alkaa kiertää huhu, että laukku 
sisältää 10 miljoonaa markkaa. Kyläläisistä yksi jos toinenkin haluaa hyötyä miehen miljoonista. 
 
Näytökset: 
ENSI-ILTA  
perjantai 8.7. 19.00 
sunnuntai 10.7. 14.00 
perjantai 15.7. 19.00 

 
sunnuntai 17.7. 14.00 
keskiviikko 20.7. 19.00 
lauantai 23.7. 14.00 
sunnuntai 24.7. 14.00 
lauantai 30.7. 15.00 

perjantaina 22.7. klo 18.00 Kesäteatterilla Stand-up Finlandia kiertue 
Lisätiedot: kepitys.blogspot.fi, kepitys@gmail.com tai 046 655 1446 

Kepitys ry ja Piippolan Nuorisoseuran Teatterin keskipiste-hanke 
 
Kepitys ry ja Piippolan Nuorisoseura toteuttavat yhdessä Teatterin keskipiste- hanketta, jolle on saatu ra-
hoitus Keskipiste Leader ry:stä. Hankkeen tavoitteena on alueen teattereiden yhteistyön kehittäminen ja 
yhteismarkkinointi, Koulutusten ja kurssien järjestäminen yhteistyössä koulujen kanssa, jotta saadaan li-
sää harrastajia mukaan teatteritoimintaan.  Hankkeen aikana pyritään myös järjestämään teatterivierailu 
tai tilausnäytös teatterien oman näytöskauden ulkopuolella. 

Lisätiedot: Projektityöntekijä Johanna Juntunen, johanna.juntunen@siikalatva.fi, 044 769 2514 
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