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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 28.6.2019. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 26.6.2019 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 10.6.2019 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon auditoriossa. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle
6.6.2019 alkaen ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 11.6.2019. Kokouskutsu, esityslista ja
pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA

MATTI LEIVISKÄ

Kunnantalo kiinni
Keskitämme kesälomia heinäkuulle, kunnantalo suljettu 1.7-28.7.2019. Hyvää kesää!

Kirjaston kesäaukioloajat
ma, to klo 13-19
ti, ke, pe klo 9-15
Juhannusaattona pe 21.6. kirjasto suljettu. Näyttelytilassa kesälukuhaaste-/dekkarihaastekirjoja kesä-heinäkuussa. Tervetuloa osallistumaan! Puistosatuja 3-6-v. Malmin puistossa, sateella kirjastossa, vkolla 23-24 ke
ja pe klo 10-10.30. Tervetuloa!

Yhteislaulutilaisuus
Laula kanssain -yhteislaulutilaisuus Pyhännän torilla (sateen sattuessa kirjastossa) to 27.6. klo 18. Laulattajana kapellimestari/pianisti Jari Puhakka. Tervetuloa!
Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi
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Hallintosihteerin toimi
Pyhännän kunnassa on haettava hallintosihteerin toimi. Hallintosihteerin tehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja –valtuuston päätöksenteon valmistelu ja sihteerin tehtävät, kunnan keskusarkistonhoito ja ICT-tukitehtävät. Lisäksi työtehtäviin sisältyy hallinto-osaston toimistotehtäviä.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja riittävä perehtyneisyys tehtäväkenttään.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 5.6.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen Pyhännän kunta,
kunnanjohtaja, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä tai sähköisesti
pyhannankunta@pyhanta.fi.
Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja työtehtävät tulisi aloittaa 1.8.2019 alkaen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jouko Nissinen, puhelin 040 1912 201,
sähköposti jouko.nissinen@pyhanta.fi
Pyhännällä 20.5.2019

PYHÄNNÄN KUNNANHALLITUS

Liikekeskuksen avajaiset

Liikekeskus Pyhännän avajaiset 13.6.2019 klo 10.00 alkaen
Tule kanssamme juhlimaan tätä merkkitapahtumaa, mikä vie
Pyhännän palvelurakenteen uudelle tasolle.
Virpi Piipon laulua ja harmonikkamusiikkia.
Pyhännän kunta jakaa 400 ensimmäiselle sangot, joissa on juhannuseväitä sisällä. Tervetuloa!

Tule ja toteuta unelmasi
www.pyhanta.fi
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Urheilukentän varatut käyttövuorot kesällä
Junnu futis ma 16.30–18.00
Siikalatvan urheilijat ma 18.00–20.00 ja to 17.30–20.00
Naisten jalkapallo ti 18.00-19.30

Kesäkerho 10.6- 14.6.2019
Kesäkerhossa pelataan erilaisia ulkopelejä ja leikkejä urheilukentällä, koulun piha-alueella sekä sateen sattuessa nuopparilla. Kesäkerhossa on kaksi ryhmää: Aamuryhmä: klo 9.00- 10.30, 2013–2011 syntyneille
sekä päiväryhmä: klo 11.00- 12.30, 2010 ja aiemmin syntyneille.
Ilmoittautumiset Riikalle: osoitteeseen riikka.teeriaho@pyhanta.fi tai numeroon 040-1912241
pe 7.6.2018 mennessä.

Jalkapallokerho
Vapaa-aikatoimi järjestää Jalkapallokerhon maanantaisin klo 16.30 urheilukentällä.
3.6 alkaen.

Pyöräilytapahtuma sunnuntaina 16.6
Huoltopisteet ovat avoinna klo 9-12. Kirkonkylä, kunnantalo: mehutarjoilu. Tavastkenkä koulu: mehutarjoilu.
Kirjoita nimesi huoltopisteissä oleviin nimilistoihin (vain yhden kerran) ja osallistut arvontaan. Palkintona
polkupyörä. Jos matkan aikana tarvitset apua, soita Matille 040-1912238. Ota numero ylös ennen lähtöä! Ja
muistathan pyöräilykypärän!

Ahvenjärven kesäleirit
Vuonna 2013- 2010 syntyneiden leiri: Ma 24.6 klo 15.00- ti 25.6 klo 15.00. Leirimaksu 15 €
Vuonna 2009- 2005syntyneiden leiri: ti 25.6 klo 15.00- to 27.6 klo 15.00 leirimaksu 20 €.
Hintaan sisältyy ruuat, ohjaukset ja tarvikkeet sekä vakuutus. Leirillä on teltta majoitus!
Leirin järjestävät yhteistyössä: Pyhännän kunta ja Siikalatvan seurakunta.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 4.6.2019 sähköpostilla osoitteeseen: matti.saaranen@pyhanta.fi
Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, osoite ja huoltajan puhelinnumero. Ilmoita myös mahdolliset allergiat, lääkitykset ja ruokavaliot sekä erityistarpeet.

SUP-lautojen vuokraus
Vapaa-aikatoimi vuokraa myös tänä kesänä SUP-lautoja 2kpl, hintaa 10/vrk/lauta sekä 30/viikonloppu pema/lauta. Maksu kortilla lautoja noutaessa. Vuokrauspaketti sisältää SUP-laudan, kuljetuskassin, melan,
pumpun sekä melontaliivin. Lisätietoja ja varaukset Riikka Teeriaho 040-1912241 ja Matti Saaranen 0401912238.
Lisätietoja ja ajankohtaista infoa vapaa-aikatoimen kesästä ja tapahtumista löydät instagramista pyhanta_vapaaaika

Siikalatva kuuloyhdistys tiedottaa
Kuuloauto päivä Pyhännän seurakuntatalolla 5.6.2019 klo 10-16. Kuulotutkimuksessa kävijät 5 € / hlö, sisältää pullan ja kahvit. Luento kuulosta, kahvia ja arvontaa, tervetuloa.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

4

MLL:n kesäajan ohjelmaa
PERÄKONTTI-/VILTTIKIRPPIS srk-talon piha-alueella keskiviikkona
5.6.19 klo 18–20. Tule ilmaiseksi myymään tarpeettomat tavarasi tai
muuten vain ostoksille! Seurakunta myy kahvia ja pullaa, myös kirpputori avoinna.
TERVETULOA!!
**************************
RANTAUIMAKOULU 6-8-vuotiaille Aution rannassa ma-pe 1.-5.7.2019.
Opetusaika on 1,5 h/päivä/ryhmä ja hinta 25 €/lapsi, joka peritään vaikka lapsi olisi poissa. Sitovat ilmoittautumiset 24.6.2019 mennessä sähköpostilla: riikka.teeriaho@pyhanta.fi tai tekstiviestillä numeroon
040 1912 241. Laita viestiin lapsen nimi, ikä ja uimataidot sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero. Tarkempi
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla tai tekstiviestillä ilmoittautuneille.
***************************
LEIKKIKENTTÄKERHO 4-7-vuotiaille Malmitorin monitoimipuistossa ma-pe 8.-12.7.2019 2 h/pvä. Sateen
sattuessa kirjastolla. Omat eväät mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 1.7.2019 mennessä sähköpostilla:
mll.pyhanta@gmail.com. Laita viestiin lapsen nimi ja ikä sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero. Tarkempi
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin s-postilla ilmoittautuneille. Tiedustelut: Terhi Korsulainen puh. 044
5036522.
TERVETULOA MUKAAN KESÄN TOIMINTAAN!! :)

Tavastkengällä tapahtuu
Tavastkengän kyläpäivien suunnittelupalaveri Kylätalolla sunnuntaina 2.6. klo 18
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.
Kesäkahvila Kylätalolla lauantaina 8.6. klo 11–14
Kylän nuorten järjestämä kesäkahvila on osa valtakunnallista Avoimet kylät -teemapäivää.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys
Laidunkauden avajaiset Aution rannassa tiistaina 4.6. klo 12 makkaran, lettukahvien, haitarimusiikin, yhteislaulujen ja pelien voimin.
14.6. Tanssit Maaralan kylätalolla alkaen klo 19 Karaokekerhon järjestämänä. Puffetti, makkaranpaistoa,
arvontaa. Kaikenikäiset sydämellisesti tervetuloa!
6.7. Teatteriretki Keiteleen Kesäteatteriin tangomusikaali ONNEN MAA - esitykseen. Retken hinta 60 euroa
sisältää matkan, teatterilipun väliaikakahveineen sekä ruokailun. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa kesäteatterimatkalle, myös muut kuin Eläkeliiton jäsenet! Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Lassille p.0400572740
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Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
YLEISURHEILUHARKAT 8–15-VUOTIAILLE
Urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin kahdessa ryhmässä klo 18-19. 13-15-vuotiaat maanantaisin klo
19.30 saakka ja torstaisin klo 19-20. Tehdään erilaisia nopeus- ja ketteryysharjoituksia ja harjoitellaan yleisurheilun eri lajeja, juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä.
LIIKKAKERHO 5–10-VUOTIAILLE
Urheilukentällä torstaisin klo 18.00–19.00 elokuun alkuun saakka. Pelataan erilaisia leikkejä ja pelejä, harjoitellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. Liikkakerhoa ei ole kisailtoina.
Harkkoihin ja liikkakerhoon seuran jäsenmaksulla (kokeilukerta ilmainen) 10 euroa/vuosi maksetaan tilille
FI76 5373 0240 0020 38 tai käteisellä. Lisätietoja keijo.makkonen@gmail.com / 040-7082348.
KAIKILLE AVOIMET SEURAKISAT
Torstaina 6.6. klo 18 alkaen. Sarjat 5-15-vuotiaille vuoden välein, vanhemmille tarvittaessa. Lajeina on kaikilla pikajuoksu ja pituushyppy. Juoksumatka on alle 9-vuotiailla (synt. 2010 ja myöh.) 40 metriä, 10-13 v. 60
metriä ja vanhemmilla 100 metriä
Seurakisat ovat epäviralliset harjoituskisat, joissa lajeja ensin harjoitellaan ja sitten mitataan sentit ja sekunnit. Mitalit kaikille! Muut kesän seurakisat torstaina 25.7. ja 15.8. Elokuussa jaamme pokaalit kaikille vähintään neljään lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille seuran jäsenille.
PIIRIKUNNALLISET YLEISURHEILUKISAT
Torstaina 13.6. klo 18.00. Lajit ja sarjat: Miehet ja Naiset kuula, kiekko ja keihäs, M17 kiekko ja keihäs,
N17 pituus, kuula ja kiekko, T15 100 m, pituus, kuula, kiekko ja keihäs, P15 100 m, kuula, kiekko ja keihäs,
T13 60 m, pituus, kuula ja keihäs, P13 60 m, pituus, kuula ja keihäs, T11 ja P11 60 m, pituus ja kuula, T9 ja
P9 40 m ja pituus, M50 kiekko ja keihäs, N50 kuula ja kiekko, M60 kuula ja keihäs, M75 100 m, kuula.
Ilmoittautumiset Kilpailukalenteri.fi, keijo.makkonen@gmail.com, 040 7082348 tai kisapaikalla klo
17.00–17.30. Huom! Lisälajeja mahdollisuus ottaa mukaan, jos kysytään 9.6. mennessä. Osallistumismaksu:
5€ / laji, maksetaan tilille FI76 5373 0240 0020 38 tai käteisellä kisapaikalla. Siikalatvan Urheilijoiden jäsenille ilmainen.
SIIKALATVA-CUP
Yleisurheilun Siikalatva-cup alkaa tiistaina 11.6. klo 18.30 Piippolassa. Lajeina 9v 300 m juoksu ja pallonheitto, 11v 300 m ja kuulantyöntö, 13v 300 m ja pituushyppy, 15v 300 m ja kuula ja N/M 300m ja pituus.
Muut kisat ovat tiistaisin 2.7. Rantsila, 6.8. Kestilä, 13.8. Pyhäntä ja 20.8. Pulkkila. Kolmeen osakilpailuun
osallistuneet palkitaan viimeisen kisan jälkeen. Siikalatva-cup täyttää 30 vuotta ja kesän uutuutena ovat
viestit, joissa joukkueen muodostaa yksi 9-v.-sarjalainen, yksi 11-v.-sarjalainen, yksi 13-v.-sarjalainen ja yksi
15-v.-sarjalainen. Yhteiskyyti kisoihin tarvittaessa.
SEURA-ASUT
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Seura-asuja on mahdollisuus tilata, jos tilauksia on riittävästi. Hinnat tarkentuvat tilausmäärän mukaan,
ohessa viime kevään hinnat. Mallistossa on juoksutakki 72e (lapsille ja nuorille 45e), tekninen t-paita 36e
(20e), pitkä toppi 39e (20e), pitkät housut 43e, puolipitkät tai lyhyet trikoot 30e. Ota yhteyttä Keijoon!

Perheiden ilta
Perjantaina 7.6. klo 18-20 Ahvenjärvellä. Tervetuloa perheiden iltaan Ahvenjärven luontoon ja grillikodalle.
Tulkaa mukaan perheiden kanssa ja ottakaa völökkyyn myös mummi, pappa, kummi ja kaima, kaikki siis onkimaan ja letunpaistoon. Tapahtuman järjestää Pyhännän kappelineuvosto.

Kroketti
Kroketti-ilta keskiviikkoisin klo 17:00.
Pelaamme Suomen Krokettiliiton virallisilla säännöillä ja pro-tason välineillä - et
tarvitse mukaan omia varusteita. Tämä leppoisa, mutta yllättävänkin jännittävä
seurapeli sopii kaikentasoisille ja kaikenkuntoisille pelaajille. Se haastaa pelaajan
tarkkuutta vaativiin lyönteihin sekä taktikointiin, joihin tulet harjaantumaan pelatessasi.
Kerho sopii kaikille alkaen yläasteikäisistä aikuisiin ja senioreihin. Ensimmäinen
varsinainen kokoontuminen ke 5.6. Malmin monitoimipuistolla. Tervetuloa mukaan uudet ja kokeneemmat pelaajat!
Ohjaajana Ari Kamula. Lisätietoa numerosta 0408295159

OmaisOiva
8.6 la Erityislasten ja perheiden kesäretki Superparkkiin Kalajoelle. Linja-autokyyti ja eväät. Omavastuu
10e/perhe plus sisäänpääsyliput. Ilm.ja lisätietoa Ritva 044-7671469. Yhteistyössä OmaisOiva/Vankkurihanke.
10-13.6 Kesäretki nykyisille ja entisille omaishoitajille Tampere-Helsinki. Omavastuu 250e. Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoa Suvi 044-2991385. Vielä mahtuu mukaan! Ilmoittautumiset 28.5 mennessä.
20.6 klo 10-16 Pyhännän Omaishoitajan Olohuone ulkotiloissa Autiorannalla. Mahdollisuus saunoa. Makkaranpaistoa, kahvit ja mukavaa yhdessä oloa. Tervetuloa mukaan nykyiset ja entiset omaishoitajat. Myös
erityislapsiperheet tervetulleita mukaan!
27.5 ja 31.5 ja 3.6 toimisto suljettu.
Yhteystiedot; OmaisOiva Suvi Herrala 044-2991385/suvi.herrala@keskipisteenomaishoitajat.fi tai Päivi Kaasalainen 044-2991868/paivi.kaasalainen@keskipisteenomaishoitajat.fi
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Piippolan seudun RHY tiedottaa
Metsästäjätutkinnon koulutus pidetään viikolla 30, 22-25.7. ko 18:00 alkaen Pyhännän kunnantalon auditoriossa. Tutkinnon tentit ovat 26.7., 30.7., 6.8. ja 9.8. klo 18:00 alkaen myös samassa paikassa.
Hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla
Tiistaina
28.5.
klo 17:00-19:00
Tiistaina
11.6.
klo 17:00-19:00
Tiistaina
25.6.
klo 17:00-19:00
Tiistaina
9.7.
klo 17:00-19:00
Lauantaina 20.7.
klo 10:00-13:00
Tiistaina
13.8.
klo 17:00-19:00
Lauantaina 31.8.
klo 10:00-13:00
Lauantaina 14.9.
klo 10:00-13:00

Harjoitusammuntoja pidetään seuraavasti
Torstaina
23.5.
klo 17:00-19:00
Torstaina
6.6.
klo 17:00-19:00
Torstaina
4.7.
klo 17:00-19:00
Torstaina
18.7.
klo 17:00-19:00
Torstaina
8.8.
klo 17:00-19:00
Torstaina
29.8.
klo 17:00-19:00

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2019
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) 4297840, potilastiedustelut (08) 4297801.
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh.044 7591403.
PYHÄNNÄN VASTAANOTTO
Suljettu 21.6.–28.7. Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 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 terveysaseman ollessa suljettuna
Haapavedeltä puh. 044 7591403.
Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta.
Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Haapaveden vastaanotolta.
LABORATORIO NordLab
Haapavesi avoinna koko kesän, toimii kuitenkin supistetusti, ei tavanomaisia vuosikontrolleja, vain
päivystykselliset ja kiireelliset näytteet. Ajanvaraus Internetissä 24 h www.nordlab.fi, puhelimitse arkisin
klo 7-18 puh. 020 6198019 tai klo 8-15:30 puh. 044 7591400 tai 044 7591403.
Pyhäntä näytteenotto auki 17.6.–28.7. välisenä aikana ainoastaan tiistaisin, aukioloaika klo 7:30–11.
Laboratorio toimii ajanvarauksella. Ajanvaraukset Internetissä 24 h www.nordlab.fi , puhelimitse puh. 020
6198019. Pyhännän vastaanoton ollessa suljettuna, ajanvaraukset Haapaveden vastaanotolta puh. 044
7591400 ja 044 7591403.
RÖNTGEN
Haapavesi Röntgen toimii supistetusti. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403.
HOITOTARVIKEJAKELUT
Haapaveden hoitotarvikejakelu toimii terveyskeskuksen kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta.
Avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, tiedustelut puh. 044 7591420.
Pyhännän hoitotarvikejakelu on avoinna kesäsulun aikana tiistaisin 9- 12:30.
Pyhännän kunta
Manuntie 2
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TERVEYSNEUVONTA
Haapaveden neuvola toimii supistetusti koko kesän.
Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyasiat) ja aikuisneuvola suljettu heinäkuun ajan, matkailijoiden rokotukset
hoidetaan. Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut terveydenhoitajien puhelinnumeroista puhelinaikoina.
Pyhännän neuvola toimii supistetusti koko kesän
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 10–11 puh 044 7591677.
Muut neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma, ke, to klo 12–13 puh 044 7591815. Kesä-elokuu neuvola
suljettu perjantaisin, kiireellisissä asioissa yhteydenotto Haapaveden neuvolaan.
Tarkemmat tiedot aukioloista saa terveydenhoitajan puhelintiedotteesta, kuunnelkaa tiedotteet loppuun
asti.
HAMMASHUOLTO
Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana: Haapavesi: avoinna koko kesän Pyhäntä: suljettu 21.6.4.8.2019
Ajanvaraus- ja neuvonta puh.(08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16–21 sekä arkipyhinä ja
viikonloppuisin klo 8-21 Kokkolan pääterveysasema, Klo 16-21 Keski-Pohjanmaan keskussairaala, hammasja suusairauksien poliklinikka, Mariankatu 16-20, 67200 KOKKOLA. Puh. 06 828 7450.
FYSIOTERAPIA ja APUVÄLINELAINAUS
Haapavesi ja Pyhäntä toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.
Apuvälinelainaus ja – palautus sekä tiedustelut: Haapavesi: ma-to klo 11.30–13 puh. 044 7591436
TERAPIAKESKUS
MIELENTERVEYSNEUVOLA, PERHENEUVOLA, A-KLINIKKA
Toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.
HAAPAVEDEN VUODEOSASTO
Haapaveden vuodeosasto on suljettuna 20.6.- 21.7. välisen ajan. Kotisairaala toimii koko kesän ajan.
VANHUSPALVELUT
Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole puhelinnumeromuutoksia.
SOSIAALIPALVELUT
Haapaveden sosiaalitoimisto on suljettu ajalla 1.7.- 28.7.2019. Asiointi sosiaalitoimistossa tapahtuu
puhelintunnin aikana (klo 12-13, jolloin sopiminen mahdollisesta asioinnista) tai kirjallisesti kunnanviraston
oven edessä olevan lukitun postilaatikon kautta.
Lastensuojelun päivystyspuhelut virka-aikana klo 8-16 (akuutti lastensuojelullinen asia tai
lastensuojeluilmoitukset) puh. 044- 759 1001 tai 112. Virka-ajan ulkopuolella 112.
Pyhännän sosiaalitoimisto on suljettu ajalla 21.6.- 28.7.2019. Asiointi sosiaalitoimistossa tapahtuu
puhelintunnin aikana (klo 12-13, jolloin sopiminen mahdollista asioinnista) tai kirjallisesti terveyskeskuksen
oven edessä olevan lukitun postilaatikon kautta.
Lastensuojelun päivystyspuhelut virka-aikana klo 8-16 (akuutti lastensuojelullinen asia tai
lastensuojeluilmoitukset) puh. 044- 759 1001 tai 112. Virka-ajan ulkopuolella 112.

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 PYHÄNTÄ

040 1912 200
pyhannankunta@pyhanta.fi

