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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.4.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 1.4.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Kunnantalo suljettuna ajalla 2. – 6.3.2020
Kunnantalo on suljettuna ajalla 2. – 6.3.2020

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 9.3.2020 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa. Kokouskutsu ja esityslista asetetaan nähtäväksi 5.3.2020 kunnan verkkosivuille,
www.pyhanta.fi, jossa myös kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 10.3.2020 alkaen.
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA MATTI LEIVISKÄ

Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 12.3.
Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään TORSTAINA 12.3.2020 klo 18:00
alkaen Pyhännän kunnantalon auditoriossa.
Tervetuloa päättämään!
Pullakahvit!
johtokunta

Lamujoki-Ojalankylä Kyläyhdistys ry:n yleinen kevätkokous 20.3.
Lamujoki-Ojalankylä Kyläyhdistys ry:n yleinen kevätkokous pe 20.3.2020 klo 18.00 Kylätalo Jokihelmessä
(os. Lamujoentie 56) Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
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Näyttely kirjastolla
Keramiikka- ja kuvataiteilija Maija Kantasen näyttely kirjaston näyttelytilassa 3.3.-26.3. Näyttelyssä keramiikka- ja mehiläisvahaveistoksia. Tervetuloa!

Nukketeatteria
Teatteri Mukamaksen musiikillinen metsäretki Pöllö hukassa? -esitys koulun liikuntasalissa 1.4. klo 9.30. Esitys on koko perheelle ja tuo iloa erityisesti perheen
pienimmille. Kesto 35 min.

Kirkkolauluyhtye Kaanon
Kirkkolauluyhtye Kaanon Ukrainasta esittää Pääsiäisen ajan lauluja kirjastolla
31.3. klo 19. Esitys kestää 60 min. Tervetuloa!

Tarjouspyyntö
Pyhännän kunta tekninen toimisto pyytää siivoustarjousta kunnantalon, kirjaston ja paloaseman siivouksesta. Siivoustunteja tulee yhteensä noin 100h /kk. Siivoustuntimäärät voivat vaihdella ja siivouspalvelua
ostetaan tarvittaessa myös lisätyönä.
Siivouksesta tulee antaa e/h-hinta(veroton). Siivouksesta tehdään toistaiseksi voimassaoleva sopimus.
Tarjous tulee lähettää 13.3.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Pyhännän kunta, tekninen toimisto, Manuntie 2,92930 Pyhäntä tai sähköpostiin timo.aitto-oja@pyhanta.fi.
Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Lisätietoja antaa: Timo Aitto-oja rak.tark. p.040-1912203.
Pyhännällä 20.2.2020
Tekninen lautakunta

Jäteveden hinta nousee 1.4.2020 lähtien
Tekninen lautakunta on päättänyt 11.2.2020 pitämässään kokouksessa korottaa jäteveden hintaa. Uusi jätevedenhinta on 2,95e/m3+ 24%alv. Korotukset tulevat voimaan 1.4.2020 alkaen.
Tekninen lautakunta

Haettavana varhaiskasvatuksen kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle 2020-2021
Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on
tehtävä hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee hakemus varhaiskasvatukseen tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin
lapsi tarvitsee paikan.
KAIKKIEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKKAIDEN ON HAETTAVA VARHAISKASVATUKSEN PAIKKAA.
HAKUAIKA MAALISKUU
Pyhännän varhaiskasvatus on siirtynyt sähköiseen asiointiin, uusittuun eDaisy palveluun. Palvelun löydätte
osoitteesta https://pyhanta.daisynet.fi/eDaisy. (kts. tiedote 16.1.2020 kuntasivut)
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Haettavana olevat varhaiskasvatuksen paikat:
PERHEPÄIVÄHOITO: 3 hoitajaa (12 kokoaikaisen varhaiskasvatuksen paikkaa)
PÄIVÄKOTI: kaksi 3-6 vuotiaiden ryhmää (48 kokoaikaisen varhaiskasvatuksen paikkaa )
yksi 0-3 vuotiaiden ryhmä (12 kokoaikaisen varhaiskasvatuksen paikkaa)
Avoimen varhaiskasvatuksen paikat (ns. virikepaikat) ovat osa-aikaisen varhaiskasvatuksen paikkoja, varhaiskasvatusoikeus enintään 20h/viikko
Yhteystiedot: gsm 0401912243, varhaiskasvatuksen johtaja
LASTENHOIDON TUET
Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita kunnallinen tai yksityisen varhaiskasvatuksen tai
lasta voidaan hoitaa kotona. Lisätietoa lastenhoidon tuista saa Kelasta.
YKSITYINEN VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatuslain mukaan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §44) Yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle.
Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa yksityiselle hoitajalle tai päiväkodille alle kouluikäisestä lapsesta.
Yksityisen hoidon tuen hakemuksen tekee lapsen huoltaja Kelalle.

Esiopetukseen, esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen v. 2020
Uuden eDaisy palvelun kautta haetaan myös esiopetukseen, esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osoitteessa https://pyhanta.daisynet.fi/eDaisy, kts. tiedote Pyhännän kunnan nettisivulla.
Hakuaika maaliskuu.

Perusopetukseen ilmoittaminen
Huoltajia pyydetään ilmoittamaan tiedot syksyllä perusopetuksen aloittavista vuonna 2013 syntyneistä
lapsista, sekä vuonna 2014 syntyneistä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista 31.3.2020
mennessä sivistystoimistoon, puh 040 1912 220, tai sähköpostilla osoitteeseen koulutoimisto@pyhanta.fi.
Tiedot voi ilmoittaa myös HELMI-viestinä.
Ilmoitusten perusteella postitetaan koulutulokkaille henkilökohtaiset kutsut tutustumispäivään, joka pidetään myöhemmin keväällä.

Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset
Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset vuodelle 2020 julistetaan haettavaksi torstaihin 26.3.2020 klo
15.00 mennessä os. Pyhännän kunta, Vapaa-aikatoimi Koulutie 8A, 92930 PYHÄNTÄ. Hakemuksen liitteenä
tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden
avustuksen käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeita
saa vapaa-aikatoimistosta ja kunnan nettisivuilta – lomakkeet kohdasta. Lisätietoja 040 1912 238 vapaaajanohjaajalta.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Kulttuuritoimen perusavustukset
Kulttuuritoimen perusavustukset julistetaan haettavaksi torstaihin 26.3.2020 klo 15.00 mennessä os. Pyhännän kunta, kulttuuritoimi, Manuntie 4, 92930 PYHÄNTÄ. Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeita saa kirjastolta ja kunnan
nettisivuilta – lomakkeet kohdasta. Lisätietoja puh. 040 1912 237 kirjastovirkailijat.

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura tiedottaa
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran kevätkokous Kylätalolla su 29.3.
klo 12. Käsiteltävänä viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Keskustellaan kevään
ja kesän toiminnasta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki kylätoiminnasta kiinnostuneet!
Haetaan valokuvia Lamujoesta! Vuoden 2021 Pyhäntä-kalenterin aiheena on
Lamujoki latvoilta lähtien eri vuodenaikoina ja eri kuvakulmista. Kalenterin tuotto jaetaan Lamujoki-Ojalankylän kyläyhdistyksen ja Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran kesken. Lähetä ehdotuksia kalenterikuviksi
kalenterin kokoajalle Matti Leiviskälle, matti.leiviska@student.oulu.fi, 040 754 4670.

Siikalatvan Kuuloyhdistyksen kevätkokous
Yleinen Kevätkokous 18.03.20 klo:12.00 Pyhännän Seurakuntatalolla. Kahvi & Arvontaa. Tervetuloa!

Kyvyt käyttöön-hanke
Yrittäjä, työnantaja tai työtön työnhakija, muista Kyvyt käyttöön-hanke!
Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön-hanke tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja maksuttomia koulutuksia työttömille, rekrytointiapua yrityksille sekä tietoa tuetun työllistämisen mahdollisuuksista.
Seuraava koulutuksemme on EA1-ensiapukoulutus. Koulutus järjestetään
24.-25.3.2020 Pulkkila-salissa. Sitovat ilmoittautumiset 18.3. mennessä Annamarille.
Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi
Annamari Similä, ohjaaja, 050 470 1476, annamari.simila@siikalatva.fi
PS. Kesätyöhaku on juuri nyt kuumimmillaan! Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä löytää sinulle elämäsi tilaisuuden �

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa

3.3. Karaokeilta nuopparilla klo 18.00 alkaen, arvontaa
11.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhopäivä kunnantalon auditoriossa klo 12.00 alkaen.
Kevätkokoksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen pääsiäisbingo.
12.3. Päiväretki Toholammen Hirvikoskelle pelimanniviikolle.
Lähtö Iisakintorilta aamulla klo 8.30 ja paluu samaan paikkaan illalla n. klo 19.00 - 20.00.
Retken hinta 50 € pyydetään maksamaan yhdistyksen tilille FI63 5373 0250 0287 74 ennen matkaa.
Mukaan mahtuu vielä, kyselkää Laurilta vapaita paikkoja.
17.3. Karaokeilta nuopparilla klo 18.00 alkaen
19.3. Äijävirtaa -kerho kokoontuu nuopparilla klo 12.30
28.3. Päiväretki Rokuan kuntokeskukseen. Lähtö Iisakintorilta klo 10.00 ja Tavastkengän
kylätalolta klo 10.30. Paluu illansuussa samaa reittiä. Retken hinta, 30 € sisältäen kyydin ja
ruokailun noutopöydästä, pyydetään maksamaan ennen matkaa yhdistyksen tilille FI63 5373 0250
0287 74. Kylpylälippu 8 €, jonka kylpylään menijät maksavat suoraan kylpylään. Ilmoittautumiset
18.3. mennessä Lauri Törmälehdolle, puhelin 040 0572 740.
31.3. Porinapiiri käsityön merkeissä Ukonojan kerhohuoneella klo 12.00 alkaen
31.3. Karaokeilta Nuopparilla klo 18.00 alkaen, arvontaa
14.-17.5.2020 Retki ”Rytmiä elämään -tapahtumaan” Rauhalahden kylpylään
Nyt mahdollisuus lähteä iloiseen musiikkitapahtumaan, jossa monenmoista musiikkiohjelmaa ja
musiikkiliikuntaa. Retken hinta on 260 € + kyyti (määräytyy lähtijämäärän mukaan).
Hintaan sisältyy 3 vrk:n majoitus 2 hh, puolihoitopaketti ja tapahtuman ohjelma. Tanssiliput
maksavat 15 €/ilta. Matka-aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen 10.4. mennessä
Lauri Törmälehdolle, puhelin 040 0572 740.
Yhteistyössä Pulkkilan yhdistyksen kanssa järjestetään matka Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan
piirin senioreiden hyvinvointipäiville 29.9.-1.10.2020. Ohjelma löytyy piirin nettisivuilta. Matkan
hinta on kyytimaksun lisäksi 169 €/2hh sisältäen majoituksen, ruokailut sekä ohjelman.
Ilmoittautuminen Lauri Törmälehdolle maaliskuun loppuun mennessä.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista löytyy netistä osoitteesta:
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta tai puhelimitse puheenjohtaja Raili Turuselta 050 5662
788.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa

PYHÄNNÄN HIIHTOCUP
Kaikille avoimet cup-hiihdot alkavat sunnuntaina 1.3. klo 15.00 Pyhännän koulun laduilla. Ilmoittautuminen kisapaikalla klo 14.30 alkaen. Sarjat ja matkat kaikille 4-vuotiaista (v. 2016 ja myöhemmin synt.) 70-vuotiaisiin (v. 1950 ja aiemmin synt.). Matkat 4v 150 m, 6v 250 m, 8v 250 m, 10v
700 m, 12v 1,5 km, 14v 1,5 km, 16 v+ 3 km. Ei osallistumismaksua. Palkinnot kaikille. Cupissa
hiihdetään maaliskuussa sään salliessa kolme kisaa ja vähintään kahteen osallistuneet palkitaan pokaaleilla viimeisen kisan jälkeen lauantaina 14.3. Hiihtotapa vapaa.
TAVASTKENGÄN KYLÄHIIHDOT
Sunnuntaina 8.3 klo 11.00. Ilmoittautuminen Tavastkengän koululla klo 10.15-10.45.
Sarjat ja matkat (tytöille ja pojille erikseen): 4v (v. 2016 ja myöhemmin synt.) 100 m, 6v 250 m,
8v 500 m, 10v 900 m, 12v 1,5 km, 14v 1,5 km, 16v 3 km, 18v 3 km, Naiset 3 km, N40 3 km, N50 3
km, Miehet 4,5 km, M40 4,5 km, M50 4,5 km, M60 3 km, N60 3 km, M70 3 km. Lisäsarjoja tarvittaessa. Ei osallistumismaksua. Palkinnot kaikille. Hiihdetään osana Pyhännän hiihtocupia. Hiihtotapa vapaa.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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LIIKKAKERHO 5–10-VUOTIAILLE
Alkaa hiihtoloman jälkeen tiistaina 10.3. klo 18.15-19.15 ja jatkuu vappuun asti. Pelataan erilaisia
pelejä ja leikkejä ja harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. Tutustumiskerta maksuton, jatkossa kerhoon seuran jäsenmaksun hinnalla, eli 10 euroa / vuosi / jäsen. Jäsenmaksu maksetaan Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38.
SIIKALATVAN URHEILIJOIDEN VUOSIKOKOUS
kunnantalon alakerran kokoushuoneessa keskiviikkona 26.3. Johtokunta kokoontuu klo 17.30 ja
yleinen kokous klo 18.30. Esillä sääntöjen määräämät asiat ja muuta ajankohtaista asiaa. HUOM!
Etsitään seuralle aktiivisia toimijoita muun muassa sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja johtokuntaan.
Tule rohkeasti mukaan!
Lisätietoja kerhosta, hiihdoista ja seuran toiminnasta voi udella Keijolta 040-7082348 tai keijo.makkonen@gmail.com. Siikalatvan Urheilijat löytyy myös Facebookista ja Instagramista!

Aivohoitola seurakuntatalolla 10.3.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

