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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 31.7.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 29.7.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Kunnantalo kiinni
Keskitämme kesälomia heinäkuulle, kunnantalo suljettu 1.7.-31.7.2020.
Sulkuaikana henkilökunnan suorat puhelinnumerot ovat käytössä supistetusti.
Palvelemme jälleen maanantaina 3.8.2020 klo 8
Leppoisaa kesää !

Yhteislaulua torilla
Trubaduuri Valto Savolainen vetää yhteislaulutilaisuutta to 16.7. klo 18 alkaen kirjaston edessä torilla. Ethän tule sairaana.

Korpelainen avoinna
Pentti Haanpään kesäasunto Korpelainen avoinna 19.7. ja 26.7. klo 13-17.

Perttulinpäivät 2020
Perttulinpäivien järjestämisestä tai järjestämättä jättämisestä ilmoitetaan tarkemmin elokuun kuntatiedotteessa.

Koronatiedote Pyhännän kunnan asukkaille 26.6.2020
Ajankohtaista koronaviruksesta
Koronavirusepidemia on THL:n 25.6. 2020 julkaistun arvion mukaan Suomessa rauhoittunut. Rajoituksia on mahdollista muokata tilanteen mukaisesti paikallisten tai alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa neuvotellen. Rajoituksia on tarpeen lisätä uudelleen, mikäli toimintayksikössä ilmenee koronavirustartunta, epäily tartunnasta tai tartuntojenmäärä alueella kääntyy nousuun (STM
24.6.2020). Koronaviruksen vuoksi vallinneet poikkeusolot päättyivät Suomessa 16.6.2020.
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Myös Valtioneuvosto on linjannut tällä viikolla, että yli 70-vuotiaisiin kohdistuvat lähikontakteja
rajoittavat suositukset puretaan. Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta, mutta rajoituksilla on ollut myös kielteisiä vaikutuksia, kun
ikääntyneet eivät ole voineet tavata läheisiään.
Ohjeita ikääntyneille ja muille riskiryhmiin kuuluville (THL) alla olevasta linkistä.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana
Pohjois- Suomessa ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella koronaepidemiatilanne on erittäin
rauhallinen ja sen vuoksi olemme päivittäneet toimintaohjeitamme. http://www.sotehelmi.fi/
Omaisten vierailut asumispalveluyksiköissä
-

-

vierailut lähiomaisille sallitaan ulkona, tapaamishuoneessa tai yhden hengen huoneessa
tapaamiset sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa
vierailijalla ei saa olla infektio-oireita ja vierailijan tulee käyttää tapaamisen ajan nenän ja
suun peittävää kasvomaskia. Henkilökunta ohjaa maskin ja käsihuuhteen käytön vierailijalle.
tapaamishuoneessa, jossa on pleksi vierailijan ja asukkaan välissä, ei tarvitse käyttää suojaimia
vierailijoita 1-2 henkilöä kerrallaan
yleisissä tiloissa liikkumista tulee välttää
tapaamisessa huolehditaan turvaväleistä 1-2 m

Omaisten vierailut vuodeosastolla
•
•
•
•

vierailijat saavat vierailla osastolla 1–2 kerrallaan
vierailijalla ei saa olla infektio-oireita
käsihuuhde normaalisti sekä muut tavanomaiset varotoimenpiteet
hoitohenkilökunta ottaa vieraat vastaan osastolle

Infektiovastaanotto
Vaikka koronatilanne näyttää seisahtuneen, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä hoidetaan edelleen kaikki
flunssaoireiset Haapaveden terveyskeskuksessa infektiovastaanotolla, joka sijaitsee muista toiminnoista
erillään. Jos kärsit hengitystieoireista, älä tule vastaanotolle suoraan, vaan ota aina ensin yhteyttä päivystysajanvaraukseen puh. 08 452700.

Vaikka koronaepidemiatilanne on Suomessa rauhallinen, on edelleen tärkeää suojata itseäsi ja
läheisiäsi koronavirustartunnalta. Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Katso THL:n
sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Kunnantalon palvelut
Kunnantalotalo on kiinni 31.7.2020 saakka, jonka jälkeen auki normaalisti.
Kauppakassi- ja apteekkiapu on toiminnassa 31.7.2020 saakka (puh. 040 1912 206)
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Liikuntahalli, urheilukenttä ja nuorisotila auki ilmoitettuna ajankohtana. Muutoksista ilmoitetaan
kunnan kotisivuilla.
Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Jouko Nissinen, puh. 040 1912 201
Lääketieteelliset lausunnot, johtava ylilääkäri Anne Niemelä puh. 044 7591408

Vaatekauppa Singin Pop’Up- myymälä 6.-11.7.
Jälleen Pyhännällä ent. OP: tiloissa koko ensi viikon ma-la eli 6.-11.7. Liike avoinna ma-pe klo 9-17 ja la klo
9-14
Saapunut runsaasti uutuuksia luonnonkankaisia kesävaatteita.
Valikoimissa vaatteita naisille, miehille ja lapsille.
Huomioimme mahdollisuuksien mukaan myös muodokkaat naiset ja isot miehet.
Maahantuonnin ansiosta hintataso edullinen!
Tervetuloa tutustumaan!

Siikalatvan kuuloyhdistyksen kerho
Kerho 11.7.2020 klo 12.00 Pulkkilan hiihtomajalla. Pelataan ulkopelejä, sateen sattuessa sisällä bingoa.
Kahvia & arvontaa
Tervetuloa viettämään mukavaa päivää

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Kesäpäivä Ahvenjärvellä
Tervetuloa viettämään kesäpäivää Ahvenjärvelle 14.7.2020 klo 12.00 alkaen. Ohjelmassa
luontopolku, yhteislaulua, hanurimusiikkia ja muuta mukavaa. Myytävänä nuotiomakkaraa,
muurinpohjalettuja ja kahvia. Pikkusauna on lämpimänä ja uimaranta odottaa. Ottakaa oma kynä
mukaan luontopolkua varten. Pyytäkää myös ystäviä mukaan tutustumaan yhdistyksen toimintaa.
Puistojumppaa
Riikka on lupautunut ohjaamaan eläkeläisille oman puistojumpan 3.8.2020 klo 13.00 Kirjastotalo
Iisakin puistossa. Laitetaanhan vartaloa vetreäksi syksyn jumppakautta odotellessa.
Karaoketanssit kesäajalta perutaan
Heinäkuulle ja elokuulle suunnitellut karaoketanssit perutaan. Odotetaan vielä turvallisempaa aikaa
tanssien järjestämiseen.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ
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Valokuitua Pyhännälle !

Siikaverkko Osuuskunnan ja Pyhännän kunnan yhteinen valokuituhanke etenee! Myös taloyhtiöt ovat ottaneet valokuidun tärkeänä asiana vastaan. Esimerkiksi Ukonojan Kartanon jokaiseen taloyhtiöön on varattu valokuitu.
Uudistimme tuoteperhettämme. Uudistimme sekä olemassa olevaa tarjontaamme ja lisäsimme uutena
vapaa-ajan asunnoille tarkoitetun Siikaverkko Mökkinetti -vaihtoehdon.
• Siikaverkko Ohituskaista 1000/1000 Mbps (sis. IPTV) 59,90 €/kk
• Siikaverkko Super Viihde 200/200 Mbps (sis. IPTV) 52,90 €/kk
• Siikaverkko Super 200/200 Mbps 49,00 €/kk
• Siikaverkko Mökkinetti 100/100 Mbps (vain vapaa-ajan asunnoille) 32,90 €/kk
• Siikaverkko Taloyhtiönetti 100/100 Mbps (osatoteutuksissa) 32,90 €/kk
• Siikaverkko Taloyhtiönetti 100/100 Mbps (kokonaistoteutuksissa) 19,90 €/kk.
Tuotepaketit päivittyvät automaattisesti varauksen jo tehneille.

Hankeaikaa on jäljellä enää kuukausi! Jatkoimme sen kunniaksi vielä kuukaudella kampanjaamme eli voit
saada päätelaitteen maksutta, kun teet valokuituliittymävarauksen 31.7.2020 mennessä.
Valokuitutori toivottaa tervetulleeksi jälleen ke 29.7. klo 13-18 Pyhännän liikekeskuksen piha-alueelle!
Myyjämme Heikki Kumpula on paikalla vastaamassa valokuituun liittyviin kysymyksiin. Tarjoamme pullakahvit Akselin ja Elinan asemalla jokaiselle valokuituliittymävarauksen tehneelle. Poikkeustilainfo: Ethän tule
flunssaisena paikan päälle. Jos kuitenkin yskittää, yskithän hihaasi tai nenäliinaan. Muista myös kahden
metrin etäisyys toisiin paikalla oleviin. Kiitos, että autat meitä järjestämään kaikille turvallisen tapahtuman.
Tee oma liittymävarauksesi hankkeen nettisivujen kautta www.siikaverkko.fi/pyhanta tai soittamalla myyjällemme. Pyhännän liikekeskuksesta löytyy myös paperisia varauslomakkeita, jotka voi palauttaa liikekeskuksessa olevaan palautuslaatikkoon. Myyjämme Heikki on lomalla heinäkuun kolme ensimmäistä viikkoa
ja häntä lomittaa Ari Teppo, puh 050 535 5099 ja ari.teppo@netplaza.fi. Taloyhtiökyselyissä otathan yhteyttä Teemu Lenkolaan, puh 050 306 0500 ja teemu.lenkola@netplaza.fi
Valokuitua Pyhännälle! on Siikaverkko Osuuskunnan ja Pyhännän kunnan valokuituhanke, jonka tavoitteena
on kuntalaisten, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden
tietoliikennetarpeiden selvittäminen Pyhännän kunnan alueella.

Pyhännän kunta
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Jokihelmen Opiston syksyn kurssitarjonta

Syksyn kurssitarjonta 2020!
Jokihelmen opiston syksyn 2020 kurssitarjonta on luettavissa 1.7.2020 alkaen http://www.jokihelmenopisto.fi ja ilmoittautuminen alkaa seuraavasti: Internet-ilmoittautuminen alkaa ke 1.7.2020 klo 9.00
http://www.jokihelmenopisto.fi Puhelinilmoittautuminen alkaa ma 10.8.2020 klo 10 puh. 044 7591 999.
HUOM! Kevätlukukauden 2021 opetusohjelma julkaistaan opiston internet-sivuilla 1.11.2020, jolloin ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa. Opetusohjelmaa emme paina tänä syksynä eikä sitä jaeta postitse.
Kurssit ovat nähtävillä netissä sekä kirjastossa on 1.7. alkaen muutamia selailtavia kurssioppaita. Tämän lisäksi voimme pyydettäessä toimittaa asiakkaille kursseista esitteitä. Myös tuleviin kuntatiedotteisiin laitamme kurssitietoja elokuun aikana. Olemme lomalla 1.7.-31.7.2020 Aurinkoista kesää kaikille toivottaa Jokihelmen opiston väki!

Lupiinitalkoot Tavastkengällä lauantaina 11.7. klo 10 alkaen
Niitetään talkoilla lupiinia kylätien varrelta. Kokoontuminen Kylätalolle klo 10. Tapahtuman jälkeen osallistujille tarjotaan talkookahvit.
Lupiini on haitallinen vieraslaji, joka levitessään tukahduttaa kotimaiset niittykasvit. Lupiini pitää niittää ennen siementen kypsymistä. Jos varressa on vain kukkia, voidaan se jättää niiton jälkeen pientareelle. Jos
varressa on siemenkotia, pitää se kerätä mukaan roskasäkkiin, kuivata ja polttaa.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
YLEISURHEILUHARKAT NOIN 7–11-VUOTIAILLE
Pyhännän urheilukentällä maanantaisin klo 18–19.30. Harjoitellaan yleisurheilun eri lajeja, juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä sekä tehdään erilaisia nopeus-, ja ketteryysharjoituksia. Myös yli
11-vuotiaille nuorille harjoitukset tarvittaessa!
LIIKKAKERHO NOIN 5–8-VUOTIAILLE
Pyhännän urheilukentällä keskiviikkoisin klo 18.00–19.00. Harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä,
heittämistä ja pelataan erilaisia leikkejä ja pelejä.
Molempiin ryhmiin mahtuu vielä lisää porukkaa! Harkkoihin ja liikkakerhoon seuran jäsenmaksulla (voi maksaa jälkikäteen kokeilukerran jälkeen) 10 euroa/vuosi maksetaan Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38 (viestiin jäsenen nimi) tai käteisellä.
Tiedustelut Keijolta puh. 0407082348 tai keijo.makkonen@gmail.com. Myös Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin kautta voi tiedustella. Kesätoiminta jatkuu elokuun puoliväliin asti. Harkoissa
ja liikkakerhossa käytetään voimassa olevia hygieniaohjeistuksia.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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KAIKILLE AVOIMET SEURAKISAT
Torstaina 9.7. klo 18 alkaen Pyhännän urheilukentällä. Sarjat 2-17-vuotiaille vuoden välein, vanhemmille tarvittaessa. Lajina kaikilla pituushyppy (alle 11-vuotiailla 1 metrin ponnistusalue, vanhemmilla ponnistus lankulta) ja pikajuoksu alle 9-vuotiailla (v. 2011 ja myöhemmin syntyneet) 40
metrin juoksu, 10–13-vuotiailla (2007–2010 synt.) 60 m, 14-vuotiaista ylöspäin 100 m. Alustava
aikataulu: Pituus klo 18, juoksu noin klo 19 pienistä alkaen. Ilmoittautuminen kisapaikalla klo
17.45-17.55. Seurakisoissa käytetään voimassa olevia hygieniaohjeistuksia.
Seurakisat ovat epäviralliset harjoituskisat, joissa lajeja ensin harjoitellaan ja sitten mitataan sentit
ja sekunnit. Mitalit (pituushypystä) ja osallistumispalkinnot kaikille! Kesän seuraavat seurakisat
torstaina 23.7. klo 18, jolloin lajina kiekonheitto, alle 9-vuotiailla välineenä rengaskiekko ja keihäänheitto (pienimmillä välineenä turbokeihäs, 9- ja 11-vuotiailla junnukeihäs). Elokuussa jaamme
pokaalit kaikille vähintään kolmeen lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille.
KESTÄVYYSJUOKSUHAASTE SOMESSA
Pyhännän urheilukentältä on mitattu 1, 2, 3, 5 ja 7 kilometrin matkat, joita voi käydä juoksemassa
(tai kävelemässä) 3.7.–1.9. 60 vuorokauden ajan. Ajanotosta voi huolehtia itse tai esimerkiksi kaverin kanssa siten, että toinen ottaa aikaa. Seuralta saa tarvittaessa ajanottoapua. Lähtöpaikka on urheilukentän juoksusuoran maalin kohdalla, josta juostaan alkuun ja loppuun juoksusuora päästä päähän, eli juoksusuoralla juostava matka on 400 metriä. Kentältä lähdetään kevyenliikenteenväylää
alakoulun kautta. Käännöspaikat julkaistaan tarkemmin kuvana seuran Facebook- ja Instagram-sivuilla, esimerkiksi 2 km käännöspaikka on Koulutien ja Keskustien risteys vanhan Salen kohdalla.
Juostuasi ilmoitat nimesi, syntymävuotesi, matkasi ja aikasi viestillä Keijolle puh. 0407082348 tai
keijo.makkonen@gmail.com tai some-viestimiä käyttäen. Syyskuussa juoksijoiden kesken arvotaan
palkintoja. Osallistua voi niin usein kuin haluaa ja voit ilmoittaa osallistumisesi myös ilman aikaa.
60. PYHÄNTÄ-HÖLKKÄ
Perinteinen Pyhäntä-hölkkä juostaan 60. kerran alustavasti sunnuntaina 6. syyskuuta. Kilpailukeskuksena toimii Pyhännän koulukeskus. Matkat: Alle 9-vuotiaat Minihölkkä 300 m tai 800 m. T11,
P11, T13, P13, T15 ja P15 2 km. N17, M17, N19, M19, N, M, N40, M40, N45, M45, N50, M50,
N55, M55, N60, M60, M65, M70 ja kuntosarja 6,6 km. Mitalit kaikille.
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