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Valtuuston kokous 
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 6.6.2016 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon audi-
toriossa. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 30.5.2016 alkaen 
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 7.6.2016 klo 12.00–14.00 kunnantalolla. 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi    

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA 

Kunnantalon sulkupäivät 
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kunnantalo pidetään suljettuna heinäkuussa viikoilla 28- 30  
eli 11.7.–29.7.2016. Perusturvaosaston päivystävä puhelin 040 1912 250 ja hallinto-osaston päivystävä pu-
helin 040 1912 200 toimivat myös sulkuaikoina. 

Kunnantalo on suljettuna perjantaina 10.6.2016 klo 12 lähtien henkilökunnan virkistyspäivästä johtuen. 

Viemärityöt Pyhännällä kesällä  
Pyhännällä tehdään viemäritöitä Akselikuja- Vaarinväylä linjalla sekä Roopintiellä.  
15.6.2016 alkaen Akselikujan-Vaarinväylän viettoviemärin rakentaminen. Roopintien viemäröinti tehdään 
pätkäsujutuksena ja työ suoritetaan heinä-elokuun aikana.  
 
Lisätietoa asiasta saa: Timo Aitto-ojalta p.040-1912203 / Tekninen lautakunta 

Museo  
Museo avoinna 12.–22.7.2016 klo 11–14 arkisin. Tervetuloa tutustumaan kotiseudun historiaan! 
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Korpelainen avoinna  
Kirjailija Pentti Haanpään kesäasunto Korpelainen, joka sijaitsee Iso-Lamujärven rannassa, on avoinna  
yleisölle sunnuntaina 17.7. ja 24.7. klo 13–16. 

Kirjasto tiedottaa   
Kirjaston aukiolo ajalla 1.6–31.8.2016 
Ma 13–19 ti 9-15 ke 12–15 to 13–19 pe 13–15 

Torstaina 9.6.2016 klo 17–19 Kai Koskelo esittää kesäistä musiikkia kirjaston portailla. 
Kirjasto on suljettuna 1.6. ja 24.6. 

Tavastkengän kirjasto on avoinna kesäkuussa pe klo 10–12.  Heinäkuussa kirjasto on suljettuna ja elokuussa 
avoinna pe klo 10–12. 

Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa 
Maa ja kotitalousnaisten kesäkukkien istutuspäivä tiistaina 7.6.2016 klo 18.00.  
Penkit on myllätty valmiiksi joten istutus helppoa. Tervetuloa kukkaterapiaan kunnantalon 
läheisyyteen! 

Impin päivän pyöräily ja kesäkanalan avajaiset 
Pyhännän ja Tavastkengän maa- ja kotitalousseurat järjestävät lauantaina 11.6.2016 tapahtuman joka liittyy 
Suomen kylätoimikunnan avoimet kylät ja maa- ja kotitalousseurojen pyöräilypäivään. 
 
Tapahtuma on Antintie 6:ssa, työtoiminnan pihassa klo 13.00–15.00. Tapahtuma alkaa kesäkanalan avajais-
ten merkeissä.  Paikalle saavutaan pyöräillen Impin päivän kunniaksi.   
 
Tapahtumassa on lapsille kanojen nimikilpailu, arpajaiset ja peräkonttikirppis.  
Peräkonttikirppis tai oma pöytä mukaan – ilmoittautuminen tekstiviestillä Mervi Karttuselle, 040 722 7038. 

Myynnissä on kahvia ja mehua.  Lettuja ja vohveleita paistetaan sään salliessa. 

Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri  

Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri Tavastkengän koululla torstaina 30.6. klo 19. 
Tule ideoimaan kyläpäivien ohjelmaa ja liity mukaan talkooporukkaan. Kahvitarjoilu.  

Kaikki lähiseudun yhdistykset ja yritykset ovat tervetulleita järjestämään ohjelmaa ja esittele-
mään toimintaansa kyläpäivillä.  

Tavastkengän kyläpäivät järjestetään lauantaina 16. heinäkuuta. Päiväohjelma alkaa klo 11.00 ja päättyy 
noin klo 15. Iltaohjelma alkaa klo 20.00. 

Urheilukentän varatut käyttövuorot kesällä  
Junnu futis ma 16.30–18.00  
Yleinen jalkapallovuoro, naiset: ti 17.30–19.00 
yleinen jalkapallovuoro, miehet: ti 19.00- 21.00 
Siikalatvan urheilijat ma 18.00–20.00 ja to 18.00–20.00 

Jalkapalloilua urheilukentällä 
Yleiset jalkapallovuorot tiistaisin: Naiset klo 17.30 ja miehet 19.00. kaikki jalkapallosta kiinnostuneet pelaa-
maan! 
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Pyörällä töihin kampanja 
Aktiivisuus rannekkeen voitti Anu Kurkela.   Onnea! 

Pyöräilytapahtuma 30vuotta su 12.6 
Perinteinen pyöräilytapahtuma on järjestetty jo 30 vuotta. Tapahtuman järjestävät tänä 
vuonna: Pro Pyhäntä, Pyhännän kairan kotkat ja vapaa-aikatoimi.  
 
Huoltopisteet ovat avoinna klo 9-12. Kirkonkylä, kunnantalo: mehutarjoilu. Tavastkenkä 
koulu: mehutarjoilu. Ahvenjärven risteys: makkara ja mehutarjoilu  
 
Kirjoita nimesi huoltopisteissä oleviin nimilistoihin (vain yhden kerran) ja osallistut arvontaan. Palkintoina 
polkupyörä ja Kunto & Terveys -lehden vuosikertoja. Jos matkan aikana tarvitset apua, soita Matille 040-
1912238. Ota numero ylös ennen lähtöä! Ja muistathan pyöräilykypärän! 

Kontiolammen kesäleirit  
6- 9 vuotiaille tiistaina 28.6 klo 12.00- keskiviikko 29.6 klo 12.00. Leirimaksu 15 € 
10- 12 vuotiaille keskiviikko 29.6 klo 13.00 perjantai 1.7 klo 15.00 leirimaksu 20 €. 
Hintaan sisältyy ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on telttamajoi-
tus! 
Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta.  
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 7.6.2014 sähköpostilla osoitteeseen:  
matti.saaranen@pyhanta.fi. Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero.  
Lisäksi ilmoita mahdolliset allergiat, lääkitykset, ruokavaliot sekä erityistarpeet. Lasten onkitapahtuma sisäl-
tyy 10–12 vuotiaiden kesäleiriin! 
 

Pelikerhot 13.6.–16.6. 
Vapaa-aikatoimi järjestää Pelikerhot urheilukentällä/ liikuntasalissa. Pelikerhossa on kaksi ryhmää klo 9.00–
10.30 ja 11.00–12.30. Aamuryhmä on tarkoitettu n.2009–2008 synt. ja päiväryhmä 2007=->.  

Jalkapallokerho 
Vapaa-aikatoimi järjestää Jalkapallokerhon maanantaisin klo 16.30 urheilukentällä. 
Kokkikerho Pyhännän koululla 9-11 vuotiaille. 

Kokkikerho 13.6.–16.6. 
Pyhännän Maa- ja kotitalousseura järjestää kokkikerhon ajalla 13.–16.6.2016 Pyhännän koulun kotitalous-
luokassa klo 10–12 tai 12.30–14.30 (2 ryhmää).  Kokkikerho on tarkoitettu 9-11 vuotiaille lapsille ja kerhoon 
mahtuu 20 lasta (10 lasta / ryhmä). 

Kerhoa vetävät maa- ja kotitalousseuran kesätyöntekijät. 

Kerhoon pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.  Kerhomaksu 10 € ja maksu maksetaan ensimmäisellä kerral-
la. Sitovat ilmoittautumiset 3.6.2016 mennessä Eliisa Liukolle, eliisa.liukko@siikalatva.fi  
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Mannerheimin lastensuojeluliitto tiedottaa 
 
PERÄKONTTIKIRPPIS Iisakin torilla torstaina 9.6.16 klo 15–20. Tule ilmaiseksi myymään tarpeettomat 
tavarasi tai muuten vain ostoksille!  TERVETULOA!! 
Rantauimakoulu 11.–15.7.16 Aution rannassa 6-8 -vuotiaille. Uimakoulua on 1,5 tunti/päivä ja hinta 25 
€/lapsi, joka peritään vaikka lapsi olisi poissa. Ryhmiä pidetään tarpeen mukaan. Ennakkoilmoittautuminen 
4.7.16 mennessä sähköpostilla mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi ja ikä, huoltajan nimi ja 
puhelinnumero sekä lapsen uimataidot. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla 
ilmoittautuneille. 
Leikkikenttäkerho 18.–22.7.16 Pyhännän koululla 4-7-vuotiaille. Kerho on urheilukentällä ja sateen 
sattuessa liikuntasalissa. Omat eväät mukaan. Ennakkoilmoittautuminen 11.7.16 mennessä sähköpostilla 
mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi ja ikä, huoltajan nimi ja puhelinnumero. Tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla ilmoittautuneille. Tiedustelut: Terhi Korsulainen puh. 044-
5036522. TERVETULOA MUKAAN KESÄN TOIMINTAAN!! 

Siikalatvan urheilijat tiedottavat 
YLEISURHEILUHARKAT urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin 5-15-vuotiaille elokuun loppuun saakka. 
Ma klo 18–19 pienten ryhmä (ikäraja n. 10 vuotta) ja klo 18–20 isojen ryhmä. To pienten ryhmä klo 17.30–
18.30 ja isojen ryhmä klo 17.30–19.30. Sovitaan ryhmät tapauskohtaisesti. Harkkoihin seuran jäsenmaksulla 
(voi liittyä jäseneksi jälkikäteen kokeilukerran jälkeen) 10 euroa/vuosi. Lisätietoja kei-
jo.makkonen@gmail.com / puh. 040 708 2348. 
 
PIIRIKUNNALLISET YLEISURHEILUKISAT keskiviikkona 15.6. klo 18.30. Lajit: M ja N kuula ja kiekko, M17 
korkeus ja keihäs, T15 korkeus ja kiekko, P15 kuula ja keihäs, T13 60 m, korkeus ja kiekko, P13 60 m, kuula 
ja keihäs, T11 ja P11 60 m, pituus ja kuula, T9 ja P9 40 m ja pituus. 
 
Ilmoittautumiset Kilpailukalenteri.fi, keijo.makkonen@gmail.com, 040 7082348 tai kisapaikalla klo 17.30–
18.15. Huom! Lisälajeja mahdollisuus ottaa mukaan, jos kysytään etukäteen. Osallistumismaksu: 5€ / laji, 
maksetaan tilille FI76 5373 0240 0020 38 tai käteisellä kisapaikalla. Siikalatvan Urheilijoiden jäsenille ilmai-
nen. 
 
1. SEURAKISAT 
Maanantaina 6.6. klo 18.30 T/P5 (synt. 2011 ja myöh.) 40 m miniaitajuoksu ja rengaskiekko, T/P7 (synt. 
2009 ja 2010) 60 m aidat (40 cm) ja rengaskiekko, T/P9 60 m aidat (50 cm) ja rengaskiekko, T/P11 60 m 
aidat (60 cm) ja korkeus, T/P13 60 m aidat (60 cm) ja kuula, T15 80 m aidat (76 cm) ja keihäs, P15 100 m 
aidat (84 cm) ja keihäs, vanhemmat ikäluokat 100 m ja korkeus tai moukari. 
 
2. SEURAKISAT 
Ma 20.6. klo 18.30 T/P5 40 m ja pituus, T/P7 40 m ja pituus, T/P9 40 m ja korkeus, T/P11 60 m ja pituus, 
T/P13 60 m ja 3-loikka, T/P15 100 m ja korkeus, vanhemmat ikäluokat 100 m ja kiekko. 
 
Lajeja harjoitellaan klo 18 alkaen jonka perään pidetään nämä epäviralliset harjoituskisat.  Elokuussa jaam-
me palkinnot kaikille kesän seurakisaajille, 3. kisat to 28.7. ovat mitalikisat. 
 
Tiedotustilaisuus 14.6.2016, Iso-Lamujärven kehittämisselvitys 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on valmistunut Iso-Lamujärven kehittämisselvitys.  
Selvitys sisältää seuraavat osiot: 
– padotus- ja juoksutusselvitys 
– tarkastelu Iso-Lamujärven säännöstelypadon korvaamisesta pohja-padolla 
– ekologinen tila ja järveen kohdistuva kuormitus 

mailto:mll.pyhanta@gmail.com
mailto:mll.pyhanta@gmail.com
mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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– kysely Iso-Lamujärven kehittämistarpeista 
– kalakannat ja istutukset 
– Iso-Lamujärven padon roskahaitan poisto 
– veneenlasku- ja /tai – säilytyspaikat sekä selvitys tulva-aikana katkeavista tieosuuksista maanteillä 18519 
ja 18505 ja toimenpide-ehdotukset niille. 
 
Suunnitelma on tehty yhdessä sidosryhmän kanssa, johon kuuluvat Pyhännän kunta, Metsähallitus, Lamun 
kalastuskunta, Lamun jakokunta, Pyhännän vapaa-ajan kalastajat, Lamujoen järjestely-yhtiö, Suomen ym-
päristökeskus ja vesialueen omistajat. 

Hankkeen tiedotustilaisuus pidetään 14.6.2016 klo 9.30 alkaen Pyhännän kunnan valtuustosalissa 
osoitteessa Manuntie 2, 92930 Pyhäntä. Asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. 
Lisätietoja: Veli Pekka Latvala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 365. 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 
TERVEYSPALVELUT 
Haapaveden vastaanotto 
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 8-16.00 puh. (08) 452 700. Päivystykseen annetut ajat 
ovat noin aikoja. Odotusaika määräytyy kiireellisyyden mukaan. Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys 
Oulaskankaan sairaalassa puh. (08) 429 7840, potilastiedustelut (08) 4297801.  
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh.044 7591403. 
 
Kestilän hyvinvointipiste 
Sairaanhoitajan vastaanotto on suljettu ajalla 13.6.–14.8.2016. 
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16.00 puh. (08) 452 700. Ilta-,yö-, arkipyhä- ja viikonlop-
pupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, potilastiedustelut (08) 3152688.  
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh. 044 7591722.  
 
Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta.  Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Rantsilan 
vastaanotolta ja sen ollessa suljettuna, Pulkkilan vastaanotolta. 

Pulkkilan vastaanotto  
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16.00 puh. (08) 452 700. 
Päivystykseen annetut ajat ovat noin aikoja. Odotusaika määräytyy kiireellisyyden mukaan. 
Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, potilastiedustelut (08) 3152688. 
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh. 044 7591722. 
Pyhännän vastaanotto on suljettu ajalla 13.6.–14.8.2016. Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 
8-16.00 puh. (08) 452 700. Ilta-,yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, 
potilastiedustelut (08) 3152688. Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut 
terveysaseman ollessa suljettuna puh. 04 4759 1722. Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta. 
Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Pulkkilan vastaanotolta. 
 
Rantsilan vastaanotto on suljettu ajalla 4.7.–31.7.2016 Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 
8-16.00 puh. (08) 452 700. Ilta-,yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh.(08) 3152655, 
potilastiedustelut (08) 3152688. Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh. 044 
7591765 tai terveysaseman ollessa suljettuna puh. 044 7591722. Reseptejä uusitaan tarvittaessa 
apteekkien kautta. Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Pulkkilan vastaanotolta. 
 
LABORATORIO NordLab 
Haapavesi avoinna normaalisti koko kesän. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403 
Kestilä näytteenotto kiinni 13.6.–14.8.2016. Ajanvaraus sulun aikana ma-pe puh. 044 7591722 tai 044 
7591712. 
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Pulkkila avoinna normaalisti koko kesän. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591722 tai 044 7591712. 
Pyhäntä näytteenotto kiinni 13.6–14.8.2016 Ajanvaraus sulun aikana puh. 044 7591722 tai 044 7591712. 
Rantsila näytteenotto kiinni 4.7.–31.7.2016 Ajanvaraus sulun aikana puh. 044 7591722 tai 044 7591712. 
 
RÖNTGEN, röntgenit toimivat kesälomien aikana supistetusti. 
Haapavesi Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403. 
Pulkkila Ajanvaraus ma- pe puh. 044 7591722 tai 044 7591712. 
 
HOITOTARVIKEJAKELUT 
Haapaveden hoitotarvikejakelu toimii terveyskeskuksen kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta. 
Avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, tiedustelut puh. 044 7591420. 
Kestilän hoitotarvikejakelu on suljettu 18.7–14.8.2016, muulloin avoinna tiistaisin klo 9.30–11, tiedustelut 
kesäaikana puh. 044 7591577, sulun aikana Rantsilasta tai Pulkkilasta. 
Pulkkilan hoitotarvikejakelu keskiviikkoisin klo 12–14, tiedustelut puh. 044 7591738. 
Pyhännän hoitotarvikejakelu on suljettu 13.6–14.8.16, muulloin avoinna keskiviikkona klo 13–14. 
Tarvittaessa yhteys Pulkkilan hoitotarvikejakeluun ke klo 12–14, puh. 044 7591738. 
Rantsilan hoitotarvikejakelu torstaisin klo 13–14, tiedustelut puh. 044 7591756 tai 044 7591751. 
 
TERVEYSNEUVONTA  
Haapaveden neuvola, supistettua toimintaa. Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyasiat) ja aikuisneuvola 
suljettu heinäkuun ajan, matkailijoiden rokotukset hoidetaan. Neuvola toimii supistetusti koko kesän. 
Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut terveydenhoitajien puhelinnumeroista puhelinaikoina. 
Kestilän neuvola, Katso Pulkkilan neuvola. 
Pulkkilan neuvola, supistettua toimintaa. Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut ma-to klo 8-9 puh. 044-
7591786 tai ma,to ja pe 044 7591677 . Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut 
Pulkkilan neuvolasta ma-pe klo 8-9 puh. 044 7591531 tai ma,to ja pe klo 10–11 puh. 044 7591677. 
 
Pyhännän neuvola, supistettua toimintaa. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-
pe klo 8-9 puh. 044 7591531 tai ma, to ja pe 044-7591677. Muut neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma, 
ke ja to klo 12–13 puh. 044 7591815. 
Rantsilan neuvola, supistettua toimintaa. Neuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 8-9 puh. 044 
7591756 tai 044 7591751.  
 
HAMMASHUOLTO 
Ajanvaraus- ja neuvonta puh.(08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16–21 sekä arkipyhinä ja 
viikonloppuisin klo 8-21 Kokkolan pääterveysasema, Mariankatu 28,oviD p.06-8287461 sekä viikonloppuina 
ja arkipyhinä klo 10–15  Oulussa osoitteessa Aapistie 3, 2. krs, puh. 044-7036426  
Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana: Haapavesi: avoinna koko kesän Pulkkila: avoinna koko 
kesän, paitsi 18.7–24.7.2016 suljettu Kestilä: suljettu 23.6. - 7.8.2016 Pyhäntä: suljettu 22.6. - 7.8.2016 
Rantsila: suljettu 4.7.–31.7.2016 
 
FYSIOTERAPIA ja APUVÄLINELAINAUS 
Haapavesi ja Pulkkila: toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.  
Rantsila: suljettu 11.7–7.8.2016, muulloin toimii kesäaikana supistetusti.  
Apuvälinelainaus ja –palautus sekä tiedustelut: Haapavesi: ma-to klo 11.30–13  puh. 044 7591436 
Pulkkila: ma-to klo 11.30–13 puh. 044 7591719 tai 044 7591572 Rantsila: ma-to klo 11.30–13 puh. 044 
7591755 Rantsilan fysioterapian ollessa suljettuna yhteys Pulkkilan fysioterapiaan. 
 
TERAPIAKESKUS: MIELENTERVEYSNEUVOLAT Helmen alueen mielenterveysneuvolat toimivat supistetusti 
kesä-, heinä- ja elokuussa. A-KLINIKKA Suljettu 17–26.6.2016 ja 20–31.7.2016, jolloin ei ole vastaanottoa 
Haapavedellä eikä Siikalatvalla.  



7 
 

Pyhännän kunta Neuvonta  
Manuntie 2 puh. 040 1912 200 
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi 

PERHENEUVOLA Suljettu 4- 31.7.2016, jolloin ei ole vastaanottoa Haapavedellä eikä Siikalatvalla. 
 
VUODEOSASTOT 
Haapaveden ja Siikalatvan vuodeosastot toimivat supistetusti. Siikalatvan vuodeosasto on suljettuna 3.6.–
10.7.2016. Haapaveden vuodeosasto on suljettuna 15.7.–21.8.2016. 
 
VANHUSPALVELUT 
Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole puhelinnumeromuutoksia. 

Monitoimipuisto rakenteilla 
Monitoimipuisto rakennetaan vanhalle urheilukentälle. Maanrakennustyöt ovat käynnistyneet. 

Meissä kaikissa asuu haave aikaansaada jotain hyvää itselle ja omalle yhteisölle. Pro Pyhännän toiminnan 
keskeinen tavoite - yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen - oli perustamisajatuksen kulmakivi. Toiminta-ajatus 
on osoittautunut yhteisesti hyväksytyksi malliksi tarttua ”tuumasta toimeen” joka on lyhin matka ideasta 
valmiiksi tuotteeksi. 

Yhteisöllisyyden eläväksi esimerkiksi on kuntalaisten keskuudessa noussut esille ajatuksia aikaansaada mo-
nipuolisempia toimintamahdollisuuksia erityisesti lapsille, nuorille ja senioreille. Tästä tarpeesta käynnistyi 
yksityisen henkilön idea perustaa teemapuisto juuri näille kohderyhmille. Idean eteenpäinmenoa vauhdit-
tamaan hän lahjoitti ”kannustinrahaa” 5000€. 

Pyhännän kirkonkylän Maa- ja kotitalousseura, Pro Pyhäntä ja Pyhännän kunta ryhtyivät valmistelemaan 
hanketta monitoimipuiston rakentamiseksi. Pohdinnan tuloksena päätettiin jättää hankehakemus Keskipis-
te –Leader -yhdistykselle yleishyödyllisen investoinnin rahoittamiseen. Hankehakijana toimi Pyhännän kir-
konkylän Maa- ja kotitalousseura. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi muodostui 50.000€, johon saatiin avustusta 75 % (37.500€), jolloin 
omarahoitusosuudeksi jäi 12.500€. Tästä suoraa rahoitusosuutta 8.000€, jonka maksavat Pyhännän kirkon-
kylän Maa- ja Kotitalousseura ja Pro Pyhäntä. Vastikkeettoman talkootyön osuudeksi jää 4.500€, joka koos-
tuu 300 työtunnista liittyen kaluston kokoamiseen sekä asennukseen. Edellä mainittujen kustannusten li-
säksi syntyy välillisiä rahoituskuluja, joihin pyritään hankkimaan rahoitus erilaisten tapahtumien ja kampan-
joinnin avulla. 

Puistohankekokonaisuuden toisen osuuden - senioriosuuden - toteuttaa kunta omana työnä. Puiston poh-
jarakentamisen kustannusarvio 40.000€ jakaantuen puoliksi molemmille hankkeille ja seniori-
/kuntoilupuolen kalusteiden hankinta-arvo on 20.000€ jonka hankinta voidaan toteuttaa erillisen lahjoitus-
rahaston varoilla. Puistoon rakennetaan alustaksi tekonurmi, joka sisältyy perustuskokonaisuuteen. 

Toimintapuiston maanrakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kalusteet ja välineet ovat tulossa ja niiden 
asentaminen aloitetaan lähiaikoina. Sähkötöiden, kalusteiden ja laitteiden asentamiseen osallistuu myös 
talkooväki yhdessä ammattihenkilöstön kanssa. 

Valmistumisen jälkeen monitoimipuisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan 
yhdessä lasten kanssa ja kuntoiluun kaikenikäisille, sekä yhdessäoloon kaikkien kävijöiden kesken. Nyt to-
teutettavan hankekokonaisuuden yhteinen kustannusarvio on 110.000€.  
Työ valmistuu Perttuliviikkoon mennessä. Avajaiset on suunniteltu vietettäväksi perjantaina 26.8 klo 18.00. 

Jatkosuunnitelmissa on laajentaa puistoa liikennepuisto-osuudella lähivuosina.  Tulevan liikennepuiston 
asemat on tarkoitus nimetä aikanaan keskeisesti hanketta edistäneiden nimillä. 

Hanketoimijat kiittävät jo tässä vaiheessa kaikkia hankkeen eteenpäin viemiseen liittyviä osapuolia. 

Juhani Mahosenaho 
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