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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 1.2.2019. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 27.2.2019 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Esiopetukseen hakeminen
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Esiopetukseen haetaan 28.2.2019 mennessä hakulomakkeella, jonka saa kunnan internet-sivulta, Marjakummun päiväkodilta, esikoulusta tai koululta. Hakulomakkeen voi palauttaa koululle tai päiväkodille. Samalla lomakkeella voi hakea myös esikoululaisten päivähoitoa ja tarvittaessa kuljetusta. Esikoululaisten
harkinnanvaraisesta kuljetuksesta (matka alle 5 km) peritään lautakunnan päättämä maksu 2
€/koulupäivä/oppilas.
Tiedustelut: rehtori Samuli Yrjänä, puh. 040 1912 221 tai esikoulu, puh. 040 1912 230

Perusopetukseen ilmoittaminen
Huoltajia pyydetään ilmoittamaan tiedot syksyllä perusopetuksen aloittavista vuonna 2012 syntyneistä
lapsista, sekä vuonna 2013 syntyneistä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista 28.2.2019
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.
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Haettavana varhaiskasvatuksen kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle 2019-2020
Hakemus varhaiskasvatukseen tulee tehdä NELJÄ KUUKAUTTA ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan tai
äkillisen työllistymisen/opintojen vuoksi viimeistään KAKSI VIIKKOA ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
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. Hakulomakkeita on saatavana kunnan nettisivuilta osoitteessa
http://www.pyhanta.fi/Lomakepankki tai päiväkodilta.
Yhteystiedot: varhaiskasvatusjohtaja 0401912243, päiväkoti 0401912235
LASTENHOIDON TUET
Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen tai
lasta voidaan hoitaa kotona. Lisätietoa lastenhoidon tuista saa KELAsta.
YKSITYINEN VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatuslain mukaan (§ 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.
YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ
Pyhännän kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää hoitorahan korotuksena. Kuntalisän suuruus on
290,00 €/lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrä puolittuu , jos lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa (katso tarkemmin Kelan sivuilta). Tuen maksamisesta on tehty sopimus KELAn
kanssa ja tuki maksetaan KELAn toimeenpanemana. Lisätietoja KELAsta.

Tiedote kirjastokortin käytöstä
Väärinkäytösepäilyistä johtuen kortiton lainaus ei kirjastossa enää onnistu.
Jokaisen asiakkaan on esitettävä kirjastokortti lainattaessa. Poikkeuksetta.
"Lainanpäivä tempauksena" kirjastokortti on mahdollista uusia 29.1.-16.2.2019
välisenä aikana ilmaiseksi.
ystävällisin terveisin
Sari Seitajärvi
kirjastonjohtaja

Lautapeliviikko kirjastossa
Pelittääkö? - tule kirjastoon- Kirjastossa innokkaat pelikaverit odottavat Sinua. 4-7-2. klo 12-14.
Pelattavissa useita erilaisia lautapelejä. Pelejä saa myös lainata.

Kirjasto avoinna la 16.2. klo 10-15
Tiesitkö, mitä kaikkea kirjastokortillasi saat? Tule päivittämään henkilötietosi ja tietosi kirjastosi tarjoamista
palveluista. Esittelemme uudistunutta ekirjastoa ja opastamme sen käyttöä. Kahvia ja kaakaota tarjolla.
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Kirjaston uudistunut e-kirjapalvelu

8.2.2019
Tervetuloa tutustumaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen Ellibs-kokoelmaan!
Kirjastomme Ellibs e-kirjapalvelu on uudistunut, ja samasta osoitteesta löytyvät nyt koko Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan e-kirjat. Palveluun kirjaudutaan entiseen tapaan kirjastokortin numerolla ja salanumerolla. Osoite on uusi, eli www.ellibslibrary.com/kaipo
Yhdistymisen myötä kokoelma on laajempi kuin aikaisemmin ja laina-ajat pidemmät.

Toimintatuvan kirppari
Toimintatuvan kirppari (Vaarinväylä 3) avoinna ma-pe 9.00-15.00 (kun olemme paikalla).
Myytävänä edullisesti erilaista kirpparitavaraa.
Otetaan vastaan lahjoituksia, kunnollista ehyttä tavaraa, myös huonekaluja siten, että otat kuvan siitä ja
toimitat meille.
Jos kysyttävää, soita 044-7591 148 ja 044-7591 149 (uudet numerot).
Tervetuloa kirppikselle!

Jokihelmen opisto tiedottaa
Puhallinsoiton paikkoja vapaana 3 kappaletta. Tiedustelut Kirsti Ervasti 0447591340.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa
Kerhopäivä tiistaina 12.2. klo 12 seurakuntatalolla. Virkistystoimintaa järjestää VirkeX: hauskaa yhdessä
olemista, pohtimista ja liikettä reippaan musiikin tahtiin. Vuoden 2019 jäsenkortit ovat jaossa, varatkaa
mukaan 10 euroa jäsenmaksua varten.
Karaokekerho kokoontuu 5.2. (arvontaa) ja 19.2. Nuopparilla klo 18,
Porinapiiri käsityön merkeissä 26.2. Ukonojan kerhohuoneella klo 12.
Äijävirtaa-kerhon kokoontuminen on 21.2. Nuopparilla klo 13.
28.2. Retki Ylivieskan Akustiikkaan Kari Tapiosta kertovaan laulunäytelmään " 15 kesää". Aikaa myös ostosten tekoon. Matkat ja liput yhteensä 50 euroa. Ilmoittautumiset 9.2. mennessä Lassille, p. 0400572740.
Tulossa: 14.3. Päivän retki pelimanniviikolle Toholammin Hirvikoskelle. Hinta 50 euroa sisältää matkan ja
ruokailun + kahvin. Ilmoittautumiset 15.2. mennessä Lassille, p. 0400572740.
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Tavastkenkä tiedottaa
Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri Tavastkengän koululla sunnuntaina
10.2. klo 12.00
Tavastkengällä järjestetään kaikille avoimet kyläpäivät 13. heinäkuuta 2019. Tule ideoimaan päivän ohjelmaa ja liity mukaan talkooporukkaan. Yhdessä järjestämme ikimuistoiset kyläpäivät! Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa. Kahvitarjoilu.
Kuvia kaivataan Pyhännän historiakirjaan
Pyhännän historian III osa on valmistumassa Perttulinpäiville 2019. Kirja käsittelee Pyhännän kunnan vaiheita vuosina 1960–2008. Kirjaan tarvitaan kuvia kunnan eri osista, elinkeinoista, tapahtumista ja täällä vaikuttaneista ihmisistä. Erityisesti 1960- ja 1970-luvun kuvia kaivataan.
Kuvia voi toimittaa Pyhännän kunnantalolle osoitteeseen Manuntie 2, 92930 Pyhäntä. Sähköisessä muodossa kuvia voi lähettää kirjan kirjoittajalle Matti Leiviskälle osoitteeseen matti.leiviska(at)student.oulu.fi.
Alkuperäiset paperikuvat palautetaan omistajille kevään aikana.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa

Liikuntakerho 5–10-vuotiaille perjantaisin klo 15.00-16.30 Pyhännän koululla. Pelataan erilaisia pelejä
ja leikkejä sekä harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä.

Yleisurheiluharkat sunnuntaisin klo 13.30-15.00 pääsääntöisesti 11–15-vuotiaille. Harjoitellaan eri
yleisurheilulajeja ja pelataan erilaisia pelejä.
Kerhoihin ja harkkoihin voi osallistua seuran jäsenmaksun hinnalla koko vuoden, 10 euroa/henkilö/vuosi maksetaan Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38.

Pyhännän cup-hiihtojen avauskisan uusi päivä on sunnuntaina 10. helmikuuta klo 12 alkaen museon
ja Ukonojan ladulla vapaalla hiihtotavalla. Sarjat kaikille 4-vuotiaista (v. 2015 syntyneet) alkaen. Cupissa
talvella 3 tai 4 osakilpailua keleistä riippuen ja kaikki vähintään kahteen kisaan osallistuneet palkitaan maaliskuussa viimeisen kisan jälkeen.
Lisätietoja kerhosta, harkoista ja cup-hiihdoista voi udella Keijolta 040-7082348 tai keijo.makkonen@gmail.com. Siikalatvan Urheilijat löytyy myös Facebookista ja Instagramista!

Pro Pyhäntä
Pro Pyhäntä kiittää kaikkia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä,
jotka maksoivat vuoden 2018 tulitenäytöksen.

Siikalatvan kuuloyhdistys tiedottaa
Kerho torstaina 14.2.2019 klo 12:00 Pyhännän seurakuntatalolla. Järjestösihteeri Paula Hesso tulee pitämään luentoa ja Selänteen Kuuloyhdistys tulee vierailulle. Kahvia ja arvontaa, tervetuloa.
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Helmimyyjäiset rauhanyhdistyksellä

☃

Lauantaina 9.2. klo 18:00 alkaen. Leipää ja muita leivonnaisia, arvontaa ja narutusta, iltapala
+ laskiaispullakahvit. Tervetuloa!

PyNS tiedottaa
Lentopallon miesten 3-sarjan ylemmän jatkosarjan pelejä Pyhännän koulun liikuntahallissa
•
•

Lauantai 2.2. PyNS-ViLe (Vieremä) klo 12:00 alkaen
Lauantai 16.2. PyNS, LuoWo (Kiuruvesi) ja VesU (Vesanto) klo 10.00 alkaen

Tervetuloa kannustamaan Pyhäntä voittoon!

Omaisten ilta
Kunnantalon valtuustosalissa keskiviikkona 20.2. klo 17-19. Tilaisuus on ilmainen, ei ilmoittautumista. Tervetuloa!
•
•
•
•

Pullakahvit
Omaisoivan toiminnan esittelyä ja tietoa tulevasta
Omaishoitajan puheenvuoro
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen edustajat kertovat omaishoidontukeen liittyvistä asioista, keskustelua.

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva
8.2 pe klo 12-13:30 Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmä toimistolla (vanhatie 53, Haapavesi)
Nuppi ja Ruppi ryhmät muistisairaille ja heidän läheisilleen:
• Kärsämäellä 12.2 ti klo 13-14:30 Nahkurilla.
• Haapavedellä 21.2 to klo 13-14:30 toimistolla. Tervetuloa ryhmiin mukaan!
18.2 ma klo 11-15 Naisten päivä Pulkkilan hiihtomajalla. Ilm. 14.2 mennessä Suville 044-2991385.
Omaisten ilta 20.2 ke klo 17 alkaen Pyhännän kunnantalolla. Yhteistyössä Helmen kanssa.
Suvi 044-2991385 ja Päivi 044-2991868.
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Kirjanen
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