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Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 14.11.2016 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 8.11.2016 alkaen 
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 15.11.2016 klo 12.00-14.00 kunnantalolla. 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi    
 
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA 
 

 
Seuraava kuntatiedote  
ilmestyy la 3.12.2016.  Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään 30.11.2016 kunnantalolle 
tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Lamujoki – Ojalankylä Kyläyhdistys tiedottaa 
Lamujoki – Ojalankylä Kyläyhdistys järjestää perinteisen ostosmatkan Haaparantaan lauantaina 12.11.2016. 
Matkan hinta 25€ / henkilö. Alle 12v 15€. Lähtö Pyhännän Iisakintorilta klo 7.00. Auto kiertää Lamujoki-
Ojalankylä reitin. Ilmoittautumiset Pilville puhelinnumeroon 044 990 9437 5.11.2016 mennessä.  

Perinteinen joululauluilta 
Lamujoella kylätalo Jokihelmessä keskiviikkona 30.11.2016 klo 18.00, laulattajana Timo Jääskelä. Myynnissä 
on torttuja ja kahvia sekä arpoja. Mukana myös joulupukki (ken lahjan tuo hän lahjan saa). 

http://www.pyhäntä.fi/
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Tarjouspyyntö siivouksesta 
Pyhännän kunta pyytää siivoustarjousta kunnantalon ja päiväkodin siivouksesta. 

Siivoustunteja tulee yhteensä 109 h/kk. Siivoustuntimäärät voivat vaihdella. Siivouksesta on annettava €/h-
hinta (veroton). Siivouksesta tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 

Tarjous lähetettävä 9.11.2016 klo 12.00 osoitteella: Pyhännän kunta, tekninen toimisto, Manuntie 2, 92930 
Pyhäntä tai sähköpostiin timo.aitto-oja@pyhanta.fi 

Tekninen lautakunta 

Kirjaston näyttelytilassa 
Jokihelmen opiston Pyhännän kuvataideryhmien oppilastöiden näyttely pidetään 2.-21.11.2016 kirjaston 
aukioloaikoina.  

Pelipäivä kirjastolla 16.11.2016 
Paljon erilaisia lautapelejä. Opastusta peleihin. Pelikavereita.  
Tule pelaamaan lautapelejä kirjastolle klo 17–19! 

Maailman joulu - konsertti 
Kirjastolla keskiviikkona 23.11.2016 klo 19. Ukrainalainen a cappella lauluyhtye Simnot vie kuulijat maail-
manympärysmatkalle joululaulujen myötä.  Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Kansalaisopiston oppilaskonsertti  
järjestetään maanantaina 28.11.2016 klo 18.30 seurakuntatalolla.  
Ohjelmassa myös puffetti ja arvontaa.  
Konserttiin on vapaa pääsy.  Tervetuloa! 

Joulunavaus Iisakintorilla  
2.12.2016 klo 18.00 Luvassa on jouluista ohjelmaa. Kirjasto on avoinna klo 12–19. 

InBody- kehonkoostumusmittaukset 
koululla vapaa-ajanohjaajan toimistossa liikuntahallin päädyssä. 
Mittaus on mitattavalle ilmainen. Mittauksessa voit käydä viikolla 46 
tiistaina 15.11 klo 9-10.30 ja 11.30–13.30 torstaina 17.11 klo 17–20 
InBody-laite Mitattava henkilö asettuu seisomaan vaakasensorin   
jalansijojen päälle, asettaen kädet sensoreilla varustetuille kahvoille. 
Mittaus kestää n. 2 minuuttia, tulosten analysointi n. 10 minuuttia. 

Pyhännän Eläkeliitto tiedottaa  
Tietotekniikka kurssi järjestetään Pyhännän koululla, atk-luokassa klo 16.00 ke 26.10, ke 2.11, ke 9.11, ke 
16.1, ke 23.11 sekä ke 30.11. 

Ti 1.11 klo 17.00 karaoke Ouluntiellä. Kestilän Eläkeläiset ovat vieraana.  
Ti 15.11 klo 12.00 Seurakuntatalolla kerhopäivä sekä vuosikokous. Syyskokoukselle kuuluvat asiat. Puheen-
johtajan ja sihteerin valinta. 
Pe 9.12 järjestetään Pikkujouluretki Kuopioon Rauhanlahteen. Hinta 165€. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 

mailto:timo.aitto-oja@pyhanta.fi
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9.11 mennessä Laurille p. 0400 572 740 tai Leenalle p. 040 551 9350 
Ti 29.11 klo 12.00 Käsityökerho Ukonojan kerhohuoneella, osoite Takojantie 

Kyläilta Tavastkengän koululla  
Kyläilta Tavastkengän nuorisotiloista Tavastkengän koululla torstaina 10.11.2016 klo 18.00. Ta-
vastkengän koulun nuorisotilat ovat olleet tauolla muutaman vuoden ajan, mutta nyt kylän van-
hemmat haluavat avata tilat uudelleen. Tavoitteena on, että tilojen valvonnasta vastaavat niitä 
käyttävien lasten ja nuorten vanhemmat. Tervetuloa keskustelemaan nuorisotilojen järjestelyis-
tä. Kahvitarjoilu. 

 

 

Kärsämäen Kataja Ry / Pesäpallo 
Kiinnostaisiko pesäpallo?  
Toivoisimme naperoiden ja E-ikäisten joukkueisiin lisää harrastajia.  

Naperot ovat vuosina 2007 – 2010 syntyneitä ja E-ikäiset 2005 – 2006 syntyneitä. 
Pesisreenit naperoille ma klo 17.00 – 18.30 ja to 18.00 – 19.30 
Pesisreenit E-pojille ma 18.30 – 20.00 ja ke 17.00 – 18.30 

Yhteydenotot: Heidi Hautajoki 046 – 8110 837 tai Marika Kuosmanen 040 – 5492 499 
Tervetuloa rohkeasti mukaan – pesis on kiva peli  

MLL:n Pyhännän yhdistys tiedottaa 
Lapsen oikeuksien päivän juhla perheille!  
Tervetuloa perheet, myös mummit, vaarit ja kummit 
sunnuntaina 20.11.2016 Kello 12–14 Pyhännän seurakuntatalolle. Ohjelmassa monenmoista puuhaa, askar-
telua, leikkiä, kakkutarjoilu ja hartaushetki.  
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä seurakunta ja MLL:n Pyhännän yhdistys. 
 
Terhokerho jouluisissa tunnelmissa Nestorissa lauantaina10.12 Klo12.30–14.00 Kerho kutsuu kaiken ikäisiä 
viettämään yhteistä aikaa, askartelemaan, jutustelemaan ja kahvittelemaan yhdessä Nestorin väen kanssa. 
 
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 6-35 kuukauden 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. 
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PYHÄNNÄN NEUVOLA: Torstai 10.11.16 klo 8-15, Tiistai 22.11.16 klo 8-15 ja Tiistai 29.11. klo 8-15  
Muina aikoina vain ajanvarauksella p. 044 7591 815 (puhelintunti ma, ke ja to klo 12–13) 

Siikalatvan urheilijat tiedottavat 
SIIKALATVAN URHEILIJOIDEN SYYSKOKOUS pidetään Pyhännän kunnantalon yläkerran auditoriossa tiistaina 
22.11. Johtokunnan kokous klo 18.00 ja yleinen kokous klo 19.00. Esillä ovat vuosittaiset sääntömääräiset 
asiat ja muut ajankohtaiset asiat.  
Palkitsemme yleisessä kokouksessa vuoden aikana menestyneitä ja aktiivisesti kilpailleita urheilijoita. 
Kahvi- ja mehutarjoilu. Tervetuloa yleiseen kokoukseen kaikki seuran jäsenet vanhempineen ja toimintaan 
mukaan haluavat! 
 
 
 

Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous  
Keskustan Pyhännän paikallisyhdistyksen syyskokous on sunnuntaina 20.11.2016 klo 18.30 
Pyhännän kunnantalon auditoriossa.  Esillä ovat sääntömääräiset asiat ja kunnallisvaalit. 
Kahvitarjoilu.  

 
Kylillä kelpaa – hanke infotilaisuus  
                          

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Opi käyttämään Osuuspankin verkkopankki- ja mobiilipalveluita -koulutukset 
 
Ajankohta: TI 22.11.2016 klo: 10–12 ja klo: 13–15 (mikäli molempiin ryhmiin on tulijoita) 
Paikka: Koulun atk-luokka 

Kylillä kelpaa – hanke ja Pyhännän kunta järjestävät yhteisen, yhdis-
tyksille tarkoitetun infoillan 
torstaina 24.11.2016 klo 19 alkaen. 
Tule kuulemaan, kuinka yhdistyksenne voi hyödyntää hankerahoitusta 
ja kertomaan oman yhdistyksenne kehittämistarpeista.  
Kahvitarjoilu! 
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Koulutukset ovat maksuttomia.  Ilmoittaudu ennakkoon! 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Anniina Merikanto-Vuoti puh. 044 76 92 505  
anniina.merikanto-vuoti@siikalatva.fi 
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