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Seuraava
kuntatiedote

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 1.2.2023. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto  
tulee jättää viimeistään keskiviikkona 18.1.2023 kunnantalolle tai kunnan  
yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

 Jokihelmen opisto

Uudet kurssit!

Paritanssikurssi senioreille, lyhytkurssi 05500008
La 4.2, 11.2 ja 18.2 klo 10-12. Kurssimaksu 19€

Pyhännän koulun nuopparilla, opettajana Keijo Spring.
Ilmoittaudu 27.1. mennessä opistopalvelut.fi/jokihelmi
tai 044 7591 999

Luennot
Ravinto ja suolisto -luento  05570001 Ke 8.2 klo 16.45-18.15. 
Pyhännän kunnantalo, luennoitsijana Päivi Mustajärvi

Tilaisuus on maksuton, mutta ennakkoilmoittautumiset 
1.2 mennessä verkossa opistopalvelut.fi/jokihelmi tai 
044 7591 999

 Pyhännän kunnankirjasto

Seeli Toivion Sellot soi -konsertti
ke 11.1 klo 19.00. Kahvit klo 18.00

Näyttely kirjastolla
Mauri Ojapellon luontokuvia ke 18.1 klo 17.00-19.00

 Uusia asuntoja Pyhännällä

Vuoden 2022-2023 aikana uusia kohteita ovat Antintie ja Koivukuja, 
näistä Antintie on ollut jo vuokrattavana elokuusta asti ja Koivu-
kujan vuokraus alkanee helmi-maaliskuussa. Molemmat kohteet 
ovat arkkitehtitoimistojen suunnittelemia, jolloin muotokieli ja tilojen 
käytännöllisyys on hiottu ammattilaisten toimesta.

Antintien kohde
Sijainniltaan liikekeskuksen ja keskustan kävelyteiden solmukoh-
dassa. Kävelymatkan päässä on kaikki palvelut, sekä leikki- ja koi-
rapuisto. Tämän kohde soveltuu erinomaisesti myös varttuneem-
malle väelle saavutettavuuden ja kävelymatkan päässä olevien 
palveluiden vuoksi. Tämän kohteen arkkitehtuurista vastasi Procomo 
Oy ja KVR-urakoinnista Siikalatvan LVI Oy.

Antintie 6 huoneistot ovat valmiita.

Koivukujan kohde
Maisemaltaan kylän parhaalla paikalla,  terassilta avautuva järvi-
maisema on poikkeuksellinen laajemminkin vertailtuna. Huoneis-
tot ovat parvellisia, joka antaa käytännöllisyyttä tiloihin ja korkean 
huonekorkeuden. Kohteessa on korostettu yhteisöllisyyttä ja 
asukkaiden käytössä on lähellä rantaa sijaitseva yhteissauna ja 
kerhotila. Lisäksi on suunnitteilla grillikatos, leikkipaikka, kasvihuo-
ne ja muita yhteisöllisyyttä lisääviä tekijöitä. 

Tämä kohde valmistuu alkuvuodesta ja on alueen kolmivaiheisesta 
rakennussuunnitelmasta vaihe 1. Kohteen arkkitehtuuri on FCG Oy: 
käsialaa ja KVR-urakoinnista vastaa Rakennusliike Builtti Oy

Koivukuja 3 A1-B11 huoneistot ovat vuokrattavissa
helmi-maaliskuusta

Vuokra-asunnot löytyvät osoitteesta
pyhannanvuokra-asunnot.fi. 

Isännöinnistä vastaa Isännöinti Kangasniemi. 
www.ispk.fi

PYHÄNNÄN KOIVUKUJAN SUUNNITTELUKILPAILU

Antintie 6Yksiöitä 5 kpl,  27m² | Kaksioita 5 kpl, 39m²

Koivukuja 3

Yksiöitä 6 kpl, 35m² + 10m² parvi | 
Kaksioita 5 kpl, 47m² + 15m² parvi  | 
Lisäksi erillinen yhteistila + sauna 48m²
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Kylätalkkaripalvelun hakumenettely  
1. Tausta 

Palvelusetelin hakijasta/ Kylätalkkaripalveluita käyttävästä hen-
kilöstä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas”. Kylätalkkaripal-
velun tuottajasta käytetään jäljempänä nimitystä ”Kylätalkkari” tai 
”Palveluntuottaja”. 

Pyhännän kunta panostaa vahvasti kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen. Tähän kuuluu mm. ikääntyvien ihmisten 
tukeminen kotona-asumiseen Kylätalkkarin tuottaman palvelun 
avulla. 

Kunta teki kyselyn kylätalkkarin tarpeesta. Kyselyn perusteella 
mm. ikääntyvät ihmiset tarvitsevat apua mm. lumitöihin, halkojen 
tekoon, pieniin remontteihin, siivouksiin ja teknisten laitteiden käy-
tönopas-tukseen. Kunta on päättänyt ottaa käyttöön 500 euron  
arvoisen palvelusetelin, jolla Asiakas voi ostaa palvelun hyväksy-
tyltä palveluntuottajalta Latvaenergia Oy:ltä. Vuoden kokeilu käyn-
nistetään 1.1.2023 alkaen. 

Kunta yhdessä Hyvinvointialueen kanssa päättää kriteereistä ja 
Asiakkaiden valinnasta, jotka ovat oikeu-tettuja saamaan 500 euron 
arvoisen palvelusetelin. 

2. Kriteerit 
Asiakkaan tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

1. Asiakkaan tulee olla kirjoilla Pyhännällä 
2. Asiakkaan tulee asua omistusasunnossa tai asunnossa,  

johon ei kuulu kiinteistöpalvelua 
3. Asiakkaan tulorajan tulee olla bruttona kuukaudessa enintään 

1000 €/henkilö 
4. Asiakas pystyy asumaan kotona, kun saa ulkopuolista apua 

arjen töihin satunnaisesti 
5. Palveluseteli myönnetään kotitalouskohtaisesti yksi palve-

luseteli/kotitalous. Palveluseteli myönnetään ensisijaisesti  
henkilöille, joilla on rajoitteita selviytyä arjessa. 

3. Hakumenettely 
Asiakkaan tulee täyttää hakulomake (saatavilla kunnan kotisivuilta 
sähköisessä muodossa tai kunnantalolta paperiversiona), johon 
kirjataan henkilön perustiedot, bruttotulot, perustelu miksi palve-
lua tarvitaan ja mahdollisia kriteereihin liittyviä kysymyksiä. 

Palvelusetelin hakemus tulee lähettää sähköpostitse tai
postitse osoitteeseen: riikka.teeriaho@pyhanta.fi 

HAKUMENETTELY 2(2) 

Pyhännän kunta | Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
040 1912 200 | pyhannankunta@pyhanta.fi | www.pyhanta.fi

Riikka Teeriaho | Manuntie 2 92930 Pyhäntä 

Palvelusetelin myöntämisestä päättää kunta, mutta asiantuntija-
na valintojen osalta on Hyvinvointialueen edustaja. Päätös palve-
lusetelin myöntämisestä/ hylkäämisestä tiedotetaan Asiakkaalle 
noin yhden (1) kuukauden kuluessa hakulomakkeen lähettämi-
sestä postitse. 

4. Toimintamalli
Jos Asiakkaalle myönnetään Palveluseteli, tulee Asiakkaan toimia 
seuraavasti halutessaan käyttää Kylätalkkaripalveluita: 

1. Asiakas on suoraan yhteydessä palveluntuottajaan ja sopii 
työstä ja työn suorituksen ajankohdasta 

2. Palveluntuottaja täyttää jokaisesta käynnistä tarkat tiedot  
raporttipohjaan, jonka asiakas ja palveluntuottaja allekirjoit-
tavat yhdessä 

3. Palveluntuottaja informoi asiakasta hyvissä ajoissa ennak-
koon toteutuneista kokonaiskuluista, jotta tiedetään paljonko 
palvelusetelissä olevaa rahaa, on vielä jäljellä 

4. Palveluntuottaja laskuttaa suoraan kuntaa syntyneistä kus-
tannuksista 

5. Asiakkaalla on mahdollista ostaa palveluita omalla kustan-
nuksella palveluntuottajalta, kun palvelu-setelissä oleva raha 
on käytetty

6. Palvelun laadusta asiakas saa antaa suoraa palautetta palvelun-
tuottajalle sekä Pyhännän kunnan yh-teyshenkilölle 

5. Yhteyshenkilöt 
Kunnan edustaja Riikka Teeriaho,
hyvinvointikoordinaattori riikka.teeriaho@pyhanta.fi 0401912241 

Kylätalkkarin edustaja Henriikka Seppä
henriikka.seppa@latvaenergia.fi 0405398831 

Hyvinvointialueen edustaja Terhi Korsulainen
terhi.korsulainen@pohde.fi 0447591018 

6. Tiedottaminen 
Kylätalkkaripalveluista tiedotetaan paikallislehti Siikajokilaaksossa, 
kuntatiedotteessa, Pyhännän kunnan kirjastolla, kunnan somessa 
ja kunnan kotisivuilla osoitteessa pyhanta.fi.

Kylätalkkari-
palvelun haku 
käynnistyy 
Pyhännällä

Kylätalkkari


