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Seuraava
kuntatiedote

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 1.3.2023. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee 
jättää viimeistään keskiviikkona 15.2.2023 kunnantalolle tai kunnan yleiseen 
sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Pyhännän kunnankirjasto

Näyttely kirjastolla

Tiina Konttilan Kuvitteluja-kuvitusnäyttely kirjaston näyttelysalissa 
helmikuussa. Tiina Konttila on Sievissä asuva kirjoittaja ja kuvittaja. 
Kuvitteluja-näyttely esittelee kahden eri kirjamaailman satoa. 
Tervetuloa!

Kirjavinkkausta kirjastolla

Satunnaisia poimintoja v. 2022 kirjoista. Kirjastonjohtaja 
Sari Seitajärvi vinkkaa Iisakin illat -tapahtumassa lehtisalissa 
15.2.2023 klo 17 alkaen. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

Iisakin illat 

Iisakin illat kirjaston lehtilukusalissa jatkuvat myös keväällä 2023. 
Monenlaista mukavaa aikuisille suunnattua ajanvietettä kahvi-
kupin äärellä. Mikäli sinä tai yhdistyksenne olette kiinnostuneita 
ohjaamaan toimintaa Iisakin illoissa, ole yhteydessä 
Riikka Teeriaho 040 191 2241. 

Ke 01.02. klo 17–19 Lautapelejä aikuisille
   Merja Kesti 

Ke 08.02. klo 17–19  Metsästyssimulaattori
   Pyhännän metsästysyhdistys 

Ke 15.02. klo 17–19  Satunnaisia poimintoja v. 2022 kirjoista  
   Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi 

To 23.02. klo 18 alkaen  Kyröläiset juuret, Matti Leiviskä  

Kylätalkkari-info 2.2.2023 

Kaikille avoin kylätalkkari info kirjastolla 2.2.2023 klo 10–11.30.  
Paikalla kylätalkkari Henriikka Seppä, kunnanjohtaja 
Ismo Mäkeläinen, hyvinvointikoordinaattori Riikka Teeriaho sekä 
hyvinvointialueen edustaja Terhi Korsulainen.

Tapahtumia Pyhännällä

Kansallinen hiihtopäivä lauantaina 4.3.2023 

Pyhännän vapaa-aikatoimi haastaa yhdistykset, yritykset sekä 
kaikki pyhäntäläiset vauvasta vaariin hiihtämään lauantaina 4.3. 
Hiihtohaasteessa kerätään lauantain aikana hiihdettyjä hiihto-
kilometrejä, jotka ilmoitetaan kootusti Matti Saaraselle viestillä 
0401912238 tai matti.saaranen@pyhanta.fi. Viestissä ilmoitetaan 
hiihdetyt kilometrit, hiihtäjien lukumäärä sekä mahdollinen organi-
saatio. (esimerkiksi Pyhännän vapaa-aikatoimi, 2 hiihtäjää, 26 km)  

Hiihtopäivänä 4.3. Pitkänkankaan sekä 2 km laavuilla huolto-,  
tulistelu-, ja mehupiste klo 10–15. Hiihtokilometrejä voi kerryttää 
myös muilla hiihtoladuilla ja paikkakunnilla. Tarkempi tapahtuma-
mainos helmikuun aikana. 

Lisätietoja vapaa-ajanohjaaja Matti Saaraselta. 

Kunnon Mummola tulee kylään! 

Pyhäntä nuorisotila 28.2 klo 11-13 
PoPLin Eloa ja iloa kylille -hanke tuo senioreille suunnatun
hyvinvointitapahtuman. 

Tapahtumassa on mahdollisuus osallistua tasapainoa, lihasvoi-
maa ja toimintakykyä arvioiviin Kunnon Mummola -testeihin ja 
kehonkoostumusmittaukseen (InBody) sekä saada palautetta testi-
tuloksista. Testeihin ovat tervetulleita kaikki yli 65-vuotiaat, niin 
naiset kuin miehetkin. Lisäksi tapahtuma sisältää hyvinvointiluennon, 
ohjatun jumppatuokion ja kahvitarjoilun. 

Pyhännän tapahtumakalenteri 
Pyhännän kunta on ottanut käyttöön Pyhännän
nettisivuilta löytyvän sähköisen tapahtumakalenterin.
Tapahtuman järjestäjät voivat ilmoittaa tapahtumat 
suoraan tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostilla
riikka.teeriaho@pyhanta.fi / paula.piippo@pyhanta.fi. Me huolehdimme
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Jokihelmen opisto

Luennot
Ravinto- ja suolistoluento Pyhäntä kevät 05570001 
8.2.2023, Ke 16.45–18.15 
Pyhännän kunnantalo, auditorio, Päivi Mustajärvi 

Miten ravinto vaikuttaa suoliston kuntoon? Miten saan apua erilaisiin 
suolisto-ongelmiin? Luennolle vapaa pääsy, 
mutta ennakkoilmoittautuminen 1.2.2023 mennessä.

Uudet lyhytkurssit!
Huovutus Pyhäntä 05400013 
12.–28.4.2023 15 t 35,00 € 
Ke 17.00–19.15, Pe 17.00–19.15,
Pyhännän koulu kuvaamataidon luokka, Anna Niemelä 

Kurssilla tutustumme märkähuovutukseen ja valmistamme taso-
työn (esim. istuinalunen, seinätekstiili) ja/tai kolmiulotteisen työn 
(hatun, lelun, tossut). Huovutetut tuotteet viimeistelemme valmiiksi 
neulahuovutuksella, kirjonnalla, virkkauksella jne. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2023

Omenapuiden ja pensaiden leikkauskurssi  
Pyhäntä 05400012 
15.4.2023 3 t 10,00 €, La 15.00–17.15 
Pyhännän koulu, kuvaamataidon luokka, Tiina Lehto 

Omenapuiden ja pensaiden leikkaus ajankohta, leikkauksen tarve 
ja toteutus sekä muotoilu. Näytämme käytännössä esimerkki-
pihassa keskustan alueella, kuinka leikkaaminen tapahtuu. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.4.2023

Kukkakimpun sidontakurssi Pyhäntä 05400014 

29.4.2023 4 t 10,00 €, La 15.30–18.30 
Pyhännän koulu, kuvaamataidon luokka, Tiina Lehto 

Valmistamme kurssilla leikkokukkakimpun, joka on arvoltaan 
n. 40 €. Materiaaleina yleisesti käytettyjä leikkokukkia ja leikko- 
vihreitä. Ilmoittautuminen sitoo materiaalipaketin ostoon, joka 
maksetaan ohjaajalle. Käydään läpi tekniikkaa ja toteutetaan 
kimppu. Et tarvitse aiempaa kokemusta.
Ilmoittautuminen päättyy 21.4.2023 

Näissä kursseissa vielä tilaa
Piano 1 20 min 05100010 
12.1.–13.4.2023, To 14.00–18.40, Pyhännän koulu

Twerk jatko 05500009 
16.1.–17.4.2023, 23,00 €, Ma 19.00–20.30, kokoontuu joka toinen 
vko, Pyhännän koulu

Dance2move 05500011 
16.1.–17.4.2023, 16,00 €, Ma 18.00–18.45, kokoontuu joka toinen 
viikko, Pyhännän koulu

Venyttely 05800004 
12.1.–13.4.2023, 20,00 €, To 17.15–17.45, Pyhännän koulu

Lavis 05800010 
10.1.–11.4.2023, 40,00 €, Ti 17.40–18.40, Pyhännän koulu

Joukkuevoimistelu 7-13 v 05800002 

12.1.–13.4.2023, 50,00 €, To 18.00–19.15, Pyhännän koulu 

Otamme kurssimaksuna vastaan Smartum -Kulttuuri- ja/tai -Lii-
kuntaseteli tai SmartumPay -mobiilimaksu, Tyky -Liikuntaseteli 
ja Tyky+ -Liikunta ja -Kulttuuriseteli, Edenred -mobiilimaksu sekä 
ePassi -mobiilimaksu. Muista lähettää kuitti maksu- suorituksesta 
toimiston sähköpostiin kansalaisopisto@haapavesi.fi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen numerosta 044 7591 999 tai 
www.jokihelmenopisto.fi

Asiointiliikenne kyliltä Pyhännän kirkonkylälle
Kunnan tilaamana palveluna paikkakunnan taksit järjestävät 
asiointiliikennettä Tavastkengältä, Ahokylästä, Viitamäeltä ja 
Lamujoelta kirkonkylälle kerran viikossa. Näin halutaan turvata 
kylillä asuvien liikennepalveluita.

Kuljetus tilataan edelliseen iltaan klo 17:00 mennessä
puhelinnumerosta 040 567 3204.

Kyytiin pääsee kotoa, tai haluamastaan kohdasta.
Kyydistä peritään kertalipun hinta. 

Palvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille!

Tiistaisin reiteillä:
1. Tavastkenkä - Pyhäntä - Tavastkenkä 

Lähtö Tavastkengältä noin klo 8:30, paluu noin klo 10:30
2. Viitamäki - Pyhäntä - Viitamäki 

Lähtö Viitamäeltä noin klo 9:15, paluu noin klo 11:15

Torstaisin reiteillä:
1. Ahokylä - Pyhäntä - Ahokylä 

Lähtö Ahokylästä noin klo 8:30, paluu noin klo 10:30
2. Lamujoki, Ojalankylä - Pyhäntä - Ojalankylä, Lamujoki 

Lähtö Lamujoelta noin klo 9:15, paluu noin klo 11:15

Pyhännän asiointiliikenne
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Tiedotukset

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa
Karaoke 14.02.2023 klo: 17.00 - 20.00
Nuopparilla (Seurantie 2c Pyhäntä ). Kahvitarjoilu 

Kerho Pulkkilan Hiihtomajalla 18.02.2023  klo: 12.00  
Rastipeli, bingoa & arvontaa, kahvitarjoilu  

Karaoke 28.02.2023 klo : 17.00 - 20.00
Nuopparilla( Seurantie 2 c ). Arvontaa & kahvitarjoilu

Tulossa kirpputori  06.03.23 -11.03.-23 

Tulossa 18.3.-23
Uinti, keilailu, shoppailureissu Kempeleeseen.
Linja-auto kyydin maksaa yhdistys. Uinnista ja Keilailusta sekä 
syömisen jokainen maksaa itse. Vain jäsenille.

Ilmoittaudu 5.3.23 mennessä 

Anu 0442860713 | Kaija 0405043584  

Varhaiskasvatus tiedottaa 
Kiertävä lastenhoitaja Lotta on aloittanut työt ja hänet tavoittaa 
numerosta 040 1912 222. Näin alkuunsa Lotan saa kiinni parhaiten 
puhelinajoilla: maanantaisin klo 8-10 ja perjantaisin klo 12-14. 

Pääsääntöisesti Lotan työaika on klo 8-16 välillä. Lotta tukee per-
heitä lastenhoidossa esim. silloin, kun toisella vanhemmalla on 
lääkärikäynti ja toinen vanhempi on töissä. Tuen tarpeen ei tarvitse 
olla iso, vaan Lotan voi pyytää perheeseen matalalla kynnyksellä. 
Tavoitteena on, että Lotta voisi tukea useampia perheitä, joten 
Lotan työaika perhettä kohti on noin 3 tuntia, kerran viikossa. 
Jos perheeseen on varattu Lotan aika ja yllättäen perheen lapset 
sairastuvat, tällöin aika tulee perua.

Pyhännän metsästysyhdistys tiedottaa
 
Pyhännän Metsästysyhdistys ry:n vuosikokous
tiistaina 28.02.2023 klo. 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys, 
helmikuun toimintaa 
Yhdistyksen kerhopäivä Kunnantalolla Helmikuun kerhopäivä 
tiistaina 14.2.2023 klo 12.00 alkaen. Mukana hyvinvointikoordi-
naattori Riikka Teeriaho alustamassa ja keskustelemassa ikään-
tyvien hyvinvoinnista. Arvotaan kuntokorttinsa ja vapaaehtoistyö-
korttinsa viime vuodelta palauttaneiden kesken pienet lahjakortit. 
Muistakaapa siis palauttaa kortit! Uudet kortit kuluvalle vuodelle 
jaossa. Jaossa myös edelleen kuluvan vuoden toimintakalentereita. 
Kahvittelua ja arpajaiset. 

Seniorijumppa Riikka
Jumppauttaa maanantaisin klo 15.30 – 16.30 liikuntasalilla. 

Kuntosalivuorot senioreille
Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11.30-12.30. 

Pelikerho
Torstaisin klo 15.30-17.00 koulun liikuntasalilla. 

Karaokekerho nuopparilla (Seurantie 2 C)
Tiistaina 7.2.2023 ja 21.2.2023 klo 18.00 – 21.00 (arvontaa) 

Porinapiiri nuopparilla (Seurantie 2 C)
Keskiviikkona 22.2.2023 klo 9.30 – 11.30 

Yhdistyksen yhteystiedot:
Puheenjohtaja Raili Turunen, puhelin 050 5662 788,
sp: turunen015@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Simo Piiponniemi, puhelin 045 1373 890

Sihteeri Helvi Luttinen, puhelin 040 5439 494,
sp: helvi.luttinen@gmaill.com 

Nettisivut: https://elakeliitto.fi/yhdistykset/pyhanta 

Kaikki yhdistyksen jäsenet kutsutaan mukaan monipuoliseen toi-
mintaan ja uudet jäsenet toivotetaan avosylin tervetulleiksi yhdis-
tykseen. Jos jäsenyys kiinnostaa, liity nettisivujen kautta tai ota 
yhteyttä em. henkilöihin. Luvassa on jälleen toiminnantäyteinen 
vuosi mukavassa porukassa.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
Pyhännän avoimet cup-hiihdot alkavat sunnuntaina 5.2. 
Alustava alkamisaika klo 11 ja paikka koulukeskuksen latu. 
Aika ja paikka varmistuvat lähempänä, kun lumitilanne selviää. Sar-
jat kaiken ikäisille. Hiihtotapa vapaa. Ilmoittautuminen paikan päällä. 
Cupissa talven aikana neljä osakilpailua. Palkinnot kaikille vähin-
tään 2 kisaan osallistuneelle maaliskuussa viimeisen kisan jäl-
keen. Pienet osallistumispalkinnot joka kisassa. Cupin muut kisa-
päivät alustavasti 25.2., 5.3. ja 19.3.

Liikkakerho noin 4–7 -vuotiaille
Lauantaisin liikuntahallilla klo 15-16. Liikkakerhossa pelataan eri-
laisia liikuntaleikkejä ja pelejä, suoritetaan temppuratoja ja harjoi-
tellaan juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. 

HUOM! Lauantaina 4.2. ei ole kerhoa! 
Myös uusia kerholaisia kaivataan!

Yleisurheiluharkat noin 8-12-vuotiaille
Lauantaisin liikuntahallilla klo 14-15. Harkoissa opetellaan juokse-
misen, hyppäämisen ja heittämisen tekniikoita mm. erilaisin tehtä-
väradoin ja pelataan liikunta-leikkejä sekä -pelejä. HUOM! Ryhmä 
perustetaan ja aloittaa 11.2, mikäli tulijoita on. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut kerhoista sekä hiihtokisoista Keijolta, puh. 0407082348 
tai keijo.makkonen@gmail.com

Seuran jäsenmaksu
Maksetaan Siikalatvan Urheilijoiden tilille FI76 5373 0240 0020 38. 
Jäsenmaksun hinta on 10€/jäsen vuodessa. Maksuun viestiksi 
jäsenen nimi. Maksulla voi osallistua seuran järjestämiin kerhoihin, 
harkkoihin sekä kuntoilu- ja kilpailutapahtumiin koko vuoden ajan 
ja käyttää seuran kuntosalivuoroa. Lapset ja nuoret saavat tarvit-
taessa virallisiin kisoihin tarvittavan kilpailulisenssin, jonka vakuutus 
kattaa myös harjoitustoiminnan.
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tontit myynnissä!
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tontit myynnissä!

www.pyhanta.


Tulvavahingoille alttiit rakennusosat on sijoitettava vähintään korkeuden +126,30 (N2000)
yläpuolelle.

Tonttien rannassa oleville istutettaville alueille saa rakentaa grillikatoksen tai muun kevyen
rakennelman tai pienen, korkeintaan 25 k-m2 rantasaunan (1/tontti).

Korkeintaan 25 k-m2 suuruisen saunan etäisyys rannasta tulee olla vähintään 10 m ja yli
25 k-m2 suuruisen saunan etäisyys rannasta vähintään 20 m. Rantasaunojen ja muiden
rantarakenteiden väritys, mittasuhteet ja sijoittuminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan.

Uudisrakentamisessa ja korjaus- ja muutostöissä tulee suosia yksinkertaista muotokieltä,
perinteistä harjakattoa ja hillittyjä värejä ja kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen
sopeutumiseen ympäristöönsä ja maisemaan.

Sauna- ja asuinrakennukset sekä vesipisteelliset piharakennukset tulee liittää kunnalliseen
vesihuoltoverkkoon.

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta syntyvistä hulevesistä on poistettava kiintoainesta, ravinteita ja
haitta-aineita niin, että ne eivät heikennä vastaanottavan vesistön kuntoa. Syntyviä hulevesiä
tulee viivyttää tontilla niin, ettei alueen hetkellinen hulevesivirtaama kasva nykyisestä.

Rakennuspaikan edustan ranta- ja vesialue tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena
ja sen käsittelyssä on huomioitava alueen maisemalliset arvot.

Rakennuspaikan rakennettavuuden erityisvaatimukset tulee selvittää tarkoituksenmukaisilla
menetelmillä ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.

Asemakaavamääräykset:

PYHÄNTÄ
ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN TAIPALEEN-

Ehdotus 1:2000

KETOJEN ALUEELLA

Asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelin 222 tontit 2 ja 3 sekä
korttelit 223 ja 224 sekä niihin liittyvät tie-, virkistys- ja vesialueet.

Oulussa 24.2.2022

Juho Peltoniemi

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 23.12.1999/1284 mukainen.
Maanmittauslaitos on hyväksynyt asemakaavan pohjakartan 14.11.2008.

Arkkitehti, YKS-676

PYHÄNNÄN KUNTA
Tämä kaavakartta on Pyhännän kunnanvaltuuston päätöksen 30.5.2022 § 24 mukainen.

Pyhännällä __.__.____.

Oikeaksi todistaa

________________________pöytäkirjan pitäjä

Erillispientalojen korttelialue.

Lähivirkistysalue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Ajoyhteys.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Säilytettävä/istutettava puusto.

Asemakaavamerkintöjen selitykset:

Tulva-alueen raja.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Korttelin numero.

Suojeltava rakennus.

120+t50 Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
neliömetrimäärän ja toinen luku talousrakennukseksi varattavan
kerrosalan neliömäärän.

Loma-asuntojen korttelialue.

Kaupunki- tai kyläkuvan kannalta arvokas rakennus, jonka
ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Erityisesti
julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja.

Historiallinen tielinja, Savontie. Tielinjan säilyneisyysaste vaihtelee. Tien
linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset tien hoito-
ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Suuremmista tien linjausta ja sen
rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella
museoviranomaisten kanssa.

Linnustollisesti arvokas kohde.

Koivumäen eteläpuolinen Pyhännänjärven karikkoinen ranta. Alue tulee
säilyttää luonnontilaisena.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
v=vesijohto

Katu.

AO

VL

W

RA

II

PERIOJANTIE

1

ajo

sr

s

luo

450

223

tu

43
68

24 42
35

2

4
5

3 2

6

1

94

94

28

30

29

23

33:13

7:50

34:3

34:5

40:18

34:1

34:3

2508

12
6

128

12
5

12
9

12
8

12
5

12
6

126.1127.1

126.4

126.8

127.2

128.1

128.8

127.2

126.0

126.0

125.2

129.9

128.5

127.1

126.9

126.7

126.5

126.7

126.2

126.1
126.7

125.8

125.6

125.2

125.4126.2

126.3
125.5

125.6

126.1

125.5

125.2

124.6

AO

VL

450

II

1

222

II

II

II

I

2

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

ajo

sr

tu

tu
tu

tu

tu

luo

luo

s

s

s

s

s

v
v

450

450

650

120+t50

450

450

450

450

450

450

450

450

224

222

223

AO

AO

VL

VL

VL

RA

AO

W

PE
RI

O
JA

NT
IE

Kaavakartta

Me huolehdimme

Pyhäntä on erittäin innovatiivinen ja vireä kunta logistisesti hyvällä paikalla Pohjois-Pohjanmaalla.  
Pyhäntä on suomen teollistunein kunta, jossa työpaikkoja on tarjolla naisille ja miehille niin teollisuudessa kuin 
julkisellakin puolella. Kunnan veroprosentti on Pohjois-Pohjanmaan pienin ja peruspalvelut hyvällä tasolla.

Kunta on kaavoittanut 8 kpl tontteja Pyhännänjärven rannalle kortteliin 224. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 
4000 m2 - 5000 m2 välillä. Jokaisella tontilla on rantaviivaa 36 m-40 m ja energiapuuta merkittävästi. 

Tontit myydään kilpailutuksen kautta, jossa pohjahintana on omakustannushinta 20 000 € / tontti. Kullakin 
ostajalla on mahdollisuus ostaa enintään yksi tontti. Mikäli samalle tontille on useampi ostaja, niin ostaja 
valitaan arvonnan kautta. Tontille pitää rakentaa omakotitalon tasoinen rakennus, jonka on oltava täysin 
valmiina 5 vuoden sisällä siitä, kun kauppa on allekirjoitettu. 

Ilmoitukset halukkuudesta ostaa tontti 20 000 euron pohjahinnalla pyydetään lähettämään kunnanjohtaja 
Ismo Mäkeläiselle sähköpostilla ismo.makelainen@pyhanta.fi. 
Sähköpostiviestin otsikoksi TAIPALEENKETO.

Lisätietoja tonttien / liittymien yksityiskohdista sekä rakentamisen detaljeista antaa:

Timo Aitto-oja
rakennustarkastaja / tekninen johtaja
puh. 040-1912203 | email: timo.aitto-oja@pyhanta.fi 

Omarantaisia tontteja yhteensä 
8 kpl Pyhännänjärven länsirannalla.
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LIIKETILAA VAPAUTUMASSA
PYHÄNNÄN LIIKEKESKUKSESTA
Pyhäntä on erittäin innovatiivinen ja vireä kunta logistisesti 
hyvällä paikalla Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä valmistui 3 
vuotta sitten Pyhännän Liikekeskus vilkkaasti liikennöidyn 
Kokkolan ja Oulun teiden risteykseen. Liikekeskuksessa on 
ruokala/ravintola, hotellimajoitus, parturi, Terveystalo ja Salen 
myymälä sekä pihalla ABC:n jakeluasema. Liikekeskuksessa 
kävijöistä yli puolet ovat ohikulkijoita.

Liikekeskuksesta on vapautunut n. 50 m2:n tila 
1.1.2023. 
Olisitko yrittäjänä kiinnostunut tarkemmin tutustumaan koh-
teeseen ja miettimään liiketoiminnan sijoittamista liikekes-
kukseen. Kunnassa on kysyntää monenlaisille palveluyrityk-
sille. Pyhäntä on Suomen teollistunein kunta, jossa yritysten 
toimintaa edistetään monella tavalla. Pyhännällä toimitaan 
jatkuvan kehittämisen periaatteella kuntaa kehittäen, mistä 
osoituksena on väkiluvun kasvu sekä voimakkaasti kasvava 
teollisuus. Tule sinäkin yrittäjäksi liikekeskukseen ja toteuta 
unelmasi.

Tarkempia tietoja kohteesta löydät osoitteesta: 
https://pyhannanvuokra-asunnot.fi/vapaat-liiketilat/
liikekeskuksen-liiketila/

Liiketiloja Pyhännällä

Me huolehdimme

Lisätietoja: 
Isännöinti ja Tilitoimisto Kangasniemi Oy

Manuntie 2 92930
Pyhäntä puh. 041 3188 519
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Kunnanjohtajan 
tervehdys

Kylätalkkari palvelusetelin
kriteerit päivitetty 23.1. alkaen. 
Asiakkaan tulee täyttää seuraavat kriteerit:  

1. Asiakkaan tulee olla kirjoilla Pyhännällä  
2. Asiakkaan tulorajan tulee olla bruttona kuukaudessa 

enintään 1300 €/henkilö tai 2600 €/talous,  
jos taloudessa on enemmän, kuin yksi henkilö 

3. Asiakas pystyy asumaan kotona, kun saa ulkopuolista 
apua arjen töihin satunnaisesti 

Lisäksi asiakas antaa Kylätalkkarille oikeuden tarkastaa kiin-
teistöpalvelujen laajuuden. Kylätalkkaripalvelua ei anneta 
sellaisiin töihin, jotka kuuluvat kiinteistöhuollon piiriin.

Kylätalkkari-info 2.2.2023
Kaikille avoin kylätalkkari info kirjastolla 2.2.2023 klo 10–11.30. 
Paikalla kylätalkkari Henriikka Seppä, kunnanjohtaja
Ismo Mäkeläinen, hyvinvointikoordinaattori Riikka Teeriaho
sekä hyvinvointialueen edustaja Terhi Korsulainen.

pyhanta.fi/kylatalkkari

Pyhännän IHME on syntynyt tekojen kautta
Suuri viisaus on ollut aikanaan perustaa teollistamislautakunta, 
jonka tehtävänä oli monipuolistaa kunnan elinkeinorakennetta ja 
luoda kannattavien liiketoimintojen kautta työpaikkoja, niin naisille, 
kuin miehille. Kunnan päättäjät, yritysten johtajat ja osaava työvoima 
yhdessä rakensivat perustan Pyhännän hyvinvoinnille jo vuosi-
kymmeniä sitten. Yritysten menestykseen on vahvasti vaikuttanut 
kunnan yrittäjäystävällisyys ja ennakoiva infra, jota kautta uudet 
yritykset ovat nopeasti päässeet aloittamaan liiketoiminnan ja 
toiminnassa olevat yritykset vastaavasti laajentamaan toimintaansa 
pikaisesti. Pyhännällä on turvallista toimia yrittäjänä. 

Pyhännällä on erinomaiset puitteet viihtyisään asumiseen luonnon 
ja monipuolisten harrastusten keskellä. Pyhäntäläisille ja kuntaan 
muuttaville on tarjolla uusia rivitaloasuntoja ja kaavoitettuja oma-
rantaisia tontteja hyvillä paikoilla järven rannalla. Kunnan strate-
giaan kuuluu huolenpito, joka tarkoittaa huolehtimista ihmisistä, 
ympäristöstä, yrityksistä ja maineesta. Kunnanvaltuuston hyväk-
symää strategiaa viedään eteenpäin kunnassa olevan osaavan 
henkilöstön voimin usealla tavalla. 

On syntymässä myös monenlaisia uusia hankeaihioita, joilla voidaan 
edistää energian ja ravinteiden talteenottoa sekä uusiutuvan ja 
puhtaan energiatuotannon lisäämistä. Näillä kaikilla on vaikutusta 
huolto- ja toimintavarmuuteen, kustannustehokkuuteen sekä Pyhännän 
houkuttelevuuteen paikkana, jonne yritysten ja uusien kuntalaisten 
kannattaa sijoittua. 

Toimintaympäristön osalta olemme menneet kriisistä toiseen kolmen 
vuoden ajan. Ensin tuli koronapandemia ja sen jatkoksi Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan. Näillä kaikilla on ollut suuri merkitys yritysten 
ja meidän kaikkien arkeen. Taloteollisuuden yrityksissä on odotet-
tavissa erittäin haasteellinen vuosi, mikä tulee näkymään niiden 
kannattavuudessa sekä monissa perheissä lomautuksina ja jopa 
irtisanomisina. Uskon, että yritysten taloudellinen perusta on riittä-
vän vahva ja muutosten vaatima strategia sellainen, että vaikeasta 
tilanteesta selvitään voittajina. Vaikka eletään todella haasteellisia 
aikoja, niin Pyhännällä on aina pystytty ylittämään ”karikot” pienin 
vaurioin. Toivon jatkossakin aktiivista vuorovaikutusta kuntalaisten, 
yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. 

Yhdessä pystymme luomaan 
entistä parempaa Pyhäntää.
Me pyhäntäläiset voimme 
olla ylpeitä omasta 
kunnastamme. 

Liikunnallista ja inspiraatio-
rikasta kevättä kaikille!
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Jäteasetuksen 43 §:n mukaan vakituisen sekä vapaa-ajan 
kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, muut-
tamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot 
kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein. Jätehuol-
toviranomainen merkitsee tiedot biojätteen kompostoinnista 
jätelain 143 §: mukaiseen rekisteriin.

Ilmoitus kompostoinnista vaaditaan, vaikka biojätteen erillis-
keräysvelvoite ei koskisi kiinteistöä. Ilmoitus on tehtävä myös 
silloin, kun biojätteen kompostointi on aloitettu ennen uusien 
jätehuoltomääräysten astumista voimaan (1.7.2022).

Kompostointi-ilmoituksen yhteydessä voi hakea tyhjennysvälin 
pidennystä 6-8 viikkoon.

10-12 viikon tyhjennysväliä haetaan eri lomakkeella
Jokilaaksojen jätelautakunnalta.

Tulostettava että sähköinen lomake löytyy  
Vestian nettisivuilta:
www.vestia.fi/asioi-verkossa/ilmoita-biojatteen-kompostoinnista

Ylivieskan jätelautakunnan sivuilta:
www.ylivieska.fi/wp-content/uploads/2022/09/Jokilaaksojen-
jatelautakunta-Kompostointi-ilmoitus-taytettava.pdf

Hakemus tyhjennysvälin pidentämiseksi:
www.ylivieska.fi/wp-content/uploads/2022/12/
Jokilaaksojen-jatelautakunta-Tyhjennysvali-taytettava.pdf

Lomake löytyy helposti myös Pyhännän kunnan nettisivuilta 
etusivulta Kompostointi-ilmoitus -linkin takaa

Kompostointi-ilmoitus

Vuokra-asuntoja

Vuokrattavana kalustettu huoneisto
Rivitalo, Huoltotie 1 E, 92930 Pyhäntä
1h + Keittiö + Sauna, Pinta-ala: 59 m² 
Vuokra: 1300 €/kk, Vakuus: 1300 €
Puhelin: 040 706 7326

AS Oy Pyhännän Tavastkenkä
Rivitalo, Törmälänperäntie 2 A, 92910 Tavastkenkä
1h + Keittiö + Sauna, Pinta-ala: 57 m² 
Vuokra: 300 €/kk, vakuus: 300 €
Puhelin: 040 012 4994

Vuokrataan omakotitalo Pyhännän keskustasta
Omakotitalo, Roopintie 4, 92930 Pyhäntä
5h + Keittiö + Sauna, Pinta-ala: 190 m²
Vuokra: 700 €/kk
Puhelin: 040 416 6571

Kaksio kunnantalon yläkerrassa
Kerrostalo, Osoite: Roopintie 1a2, 92930 Pyhäntä
1h + Keittiö + Sauna, Pinta-ala: 62 m²
Vuokra: 700 €/kk, Vakuus: 700 €
Puhelin: 040 744 8941

Rivitalokaksio antintiellä
Rivitalo, antintie 6 B, 92930 PYHÄNTÄ
2h + k, Pinta-ala: 39 m²
Vuokra: 624 €/kk, Vakuus: 624 €
Hae asuntoa osoitteessa pyhannanvuokra-asunnot.fi

Rivitalokaksio antintiellä
Rivitalo, antintie 6 B, 92930 PYHÄNTÄ
2h + k, Pinta-ala: 39 m²
Vuokra: 624 €/kk, Vakuus: 624 €
Hae asuntoa osoitteessa pyhannanvuokra-asunnot.fi

Rivitalokaksio antintiellä
Rivitalo, Antintie 6 B 1, 92930 PYHÄNTÄ
2h + k, Pinta-ala: 39 m²
Vuokra: 624 €/kk, Vakuus: 624 €
Hae asuntoa osoitteessa pyhannanvuokra-asunnot.fi

Rivitaloyksiö antintiellä
Rivitalo, Antintie 6 A, 92930 PYHÄNTÄ
1h + k, Pinta-ala: 27 m²
Vuokra: 459 €/kk, Vakuus: 459 €
Hae asuntoa osoitteessa pyhannanvuokra-asunnot.fi

Rivitalokaksio antintiellä
Rivitalo, Vainiotie 2, 92930 Pyhäntä
2h + k, Pinta-ala: 58.5 m²
Vuokra: 534.75 €/kk, Vakuus: 534.75 €
Hae asuntoa osoitteessa pyhannanvuokra-asunnot.fi

Rivitalokaksio antintiellä
Rivitalo, Ukonrinne 9, 92930 Pyhäntä
2h + k, Pinta-ala: 55 m²
Vuokra: 437.95 €/kk, Vakuus: 437.95 €
Hae asuntoa osoitteessa pyhannanvuokra-asunnot.fi

Kaikki vuokra-asunnot löytyvät osoitteesta 
pyhannanvuokra-asunnot.fi 

Isännöinnistä vastaa 
Isännöinti Kangasniemi 
www.ispk.fi

Me huolehdimme
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Pyhännällä pidetään huolta kaikista ja kaikenlaisista 
asukkaista. Joka ikisen kuntalaisen hyvinvointi ja mahdol-
lisuus turvalliseen elämään on meidän tärkein tehtäväm-
me. Tuemme kuntana ja yhteisönä asukkaitamme ennakoi-
vasti ja tasapuolisesti, myös vastoinkäymisissä.

Pyhännälle kaikki ovat tervetulleita rakentamaan yhteis-
tä menestystarinaa. Täällä osamme arvostaa toisiamme 
ja ymmärrämme, että mitä moninaisemmista aineksista 
pyhäntäläisyys koostuu, sitä parempi resepti meillä on 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Meillä Pyhännällä 
on ihmisiä joka lähtöön, ja kunnioitamme vahvasti sitä, että 
jokainen on arvokas yhteisön jäsen.

Pyhännän yritykset ovat kunnan peruspilareita. Ne elävät 
tiiviissä symbioosissa kunnan, kuntalaisten, ja muiden sidos-
ryhmien kanssa. 

Kunnan päätavoite on edistää omalta osaltaan yritysten 
kasvu- ja vientimahdollisuuksia ja ottaa niiden tarpeet huomioon 
omassa päätöksenteossaan. 

Haluamme jatkossakin profiloitua esimerkillisen yritys-
myönteisen elinkeinopolitiikan kuntana. 
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Pidetään huolta ympäristöstä – niin luonnosta ja ekologi-
suudesta kuin rakennetusta ympäristöstä. 

Erityistä huomiota kiinnitetään jokien ja järvien kuntoon.

Toimitaan vastuullisesti ja edistetään kestävän kehittä-
misen kulttuuria kunnassa ja sen toiminnassa. Kunnan 
hankinnoissa pyritään suosimaan uusiutuvaa energiaa, 
kierrätysmateriaaleja ja vähentämään muovin käyttöä.̈ 
Palveluiden hankkiminen omalta alueelta aina kun se on 
mahdollista vähentää tarpeettomien kuljetusten tarvetta. 
Onko ympäristöä rasittavien harrastusten keskittäminen 
mahdollista? Vahvistamme ja luomme uusia kiertotalou-
den käytäntöjä ja tuemme yrityksiä toimimaan ympäris-
töystävällisemmin.

Hiilijalanjälkeä pienennetään mm. uusiutuvan energian 
käytöllä, suosimalla hiilineutraalia puurakentamista sekä 
sivuvirtojen tehokkaammalla hyödyntämisellä. 

Vahvistetaan ympäristön viihtyvyyttä ja taajaman ilmettä 
ja julkisuuskuvaa. Keskustan kasvojenkohotus esimerkiksi 
kukkaistutuksin ja vuokra-asuntojen kunnon kohentaminen 
on tarpeen. Jotta asuminen Pyhännällä olisi mukavaa, 
vahvistetaan miellyttävää asuinympäristöä. Kaavateiden 
talvikunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Kunnan kiinteistöjen ja muiden omistusten suunnittelu ja 
organisointi. Kuntatalous ja kunnan toimenkuva kokonai-
suudessaan muuttuvat oleellisesti lähitulevaisuudessa 
mm. maakuntauudistuksen vuoksi. Jotta peruspalvelut eivät 
vaarantuisi, on jatkossakin pohdittava tarkasti, mihin kunnan 
kannattaa käyttää taloudellisia resurssejaan ja mistä omis-
tuksista sen olisi järkevää pyrkiä luopumaan.  

Viestimme Pyhännän ihmeestä kunnan ulkopuolellekin vah-
vistaaksemme vetovoimaa. Pyhännän ihmeestä ja hyvistä 
puolista ja onnistumisista kannattaa pitää meteliä. 

Maineeseen vaikuttaa myös avoin ja positiivinen päätöksen-
tekokulttuuri. Menestyksistä saa ja pitää pitää meteliä!

Erottaudumme viestinnällisesti muista kunnista, jotka kilpaile-
vat samoista työntekijöistä ja asukkaista. Nostamme viestin-
nälliseksi kärjeksi positiivisen suhtautumisemme rohkeisiin-
kin ideoihin ja aloitteisiin ja toivotamme kaikenlaiset ihmiset 
tervetulleiksi Pyhännälle työskentelemään ja yrittämään. 
Kasvupotentiaalimme on vahvasti riippuvainen muualta saa-
tavasta työvoimasta ja haluammekin, että Pyhäntä profiloituu 
maaseutumaisena kuntana, joka on houkutteleva asuin- ja 
työskentelypaikkakunta kenelle tahansa.

Aktivoidaan viestintää sekä sisäisesti että ulkoisesti. Aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa ja tehdään mediatyötä. Vahvistetaan 

ansaitun median näkökulmaa. Tehdään vahvaa ja aktiivista 
markkinointityötä. Brändityö antaa yhtenäiset viestit, yhtenäisen 
kuvan ja visuaalisen ilmeen vahvistamaan tunnettuutta ja 
vetovoimaa. 

Kunnan viestintä tulee tukemaan uusasukashankintaa entistä 
laajemmalla alueella. On kaikkien etu, että sana Pyhännästä 
hyvänä paikkana asua, elää ja yrittää leviää koko maahan, ja 
että meidät tunnetaan muuallakin kuin Pohjois-Pohjanmaalla. 
Pyhännältä ̈pois muuttaneita kontaktoidaan ja muistutetaan, 
että entisessä kotipitäjässä ̈on todennäköisesti hyvät työllis-
tymismahdollisuudet ja edulliset asumiskulut. Tavoitellaan 
aktiivisesti uusia kohderyhmiä ja ajatellaan isommin potenti-
aalisia uusia asukkaita sekä heidän tarpeitaan. 

Tavoitellaan, että mahdollisimman moni kunnassa työsken-
televä muuttaisi alueelle. Tutkitaan myös mahdollisuuksia 
yritysten ja kunnan yhteistyöhön asukkaiden hankkimisessa 
ja sitouttamisessa kunnan pysyviksi asukkaiksi. 
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HUOLENPITO
YRITYKSISTÄ

HUOLENPITO
IHMISISTÄ

HUOLENPITO
YMPÄRISTÖSTÄ

HUOLENPITO
MAINEESTA

Pyhännän kunnan
strategian keskeinen sisältö
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