1

KUNTATIEDOTE
ELOKUU 2017
Sisältö:
Seuraava kuntatiedote ......................................... 1

Lettukahvit ........................................................... 4

Valtuuston kokous ................................................ 1

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa ........ 4

Koirien kiinnipitäminen ........................................ 1

Pihakirppis Roopintie 12 ...................................... 4

Esi- ja perusopetuksen alkaminen ........................ 2

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen elokuun
toimintaa.............................................................. 4

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta............... 2
Harkinnanvarainen koulukuljetus......................... 2
Pyhännän Perttulinpäivät 22.–27.8.2017 ............. 3

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset
ry .......................................................................... 4

Näyttelyjä kirjastolla ............................................. 3

Maisemanhoitotalkoot Ala-Kurkelan
rantalaitumella lauantaina 12.8. klo 10–14 ......... 5

Kansallispuvun tuuletuspäivä ............................... 3

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa ............................ 5

Lautapelipäivä kirjastolla ...................................... 3

Suomi 100 vuotta juhlavuosi ............................... 7

Liikuntasalin käyttövuorot 1.9.2017–23.5.2018 ... 3
Kuntosalin käyttövuorot 1.9.2017–31.8.2018 ...... 3
Leiviskänkankaan teollisuusalueen
liikennejärjestelyt muuttuvat 7.8.2017 ................ 4

Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2.9.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään torstaina 31.8.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 21.8.2017 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 14.8.2017
alkaen ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 22.8.2017 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

Matti Leiviskä

Koirien kiinnipitäminen
Järjestyslain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa. Koiran vapaana pitäminen on sallittua
ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran tulee näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa. pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä
kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle,
jollei se ole erikseen sallittua.
Tekninen lautakunta
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Esi- ja perusopetuksen alkaminen
Koulutyö aloitetaan Pyhännän koululla tiistaina 8.8.2017 klo 8:15. Ensimmäinen koulupäivä päättyy kaikilla
klo 10:30. Keskiviikkona 9.8.2017 siirrytään lukujärjestyksen mukaiseen aikatauluun.
Koulukuljetukset ajetaan aloituspäivän aamuna entisten aikataulujen mukaan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Pyhännän kunta järjestää ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun yhteydessä olevassa rivitalossa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä
aamutoiminnan osalta klo 6.30 – 9.00 ja iltapäivätoiminnan osalta n. klo 11.00 – 16.30. Toiminta on maksullista ja hintaan sisältyy välipala, askartelutarvikkeet yms. Lapset on vakuutettu kunnan vakuutuksessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut määräytyvät varattujen tuntien mukaan seuraavasti.
Varattu tuntimäärä
Maksu
10–19 h
20 €
20–29 h
40 €
30–39 h
50 €
40–49 h
60 €
50–59 h
70 €
60–69 h
80 €
70–79 h
90 €
80–89 h
100 €
Jos toteutunut toiminta-aika on varatun mukainen, peritään varauksen mukainen maksu. Mikäli varattu
toiminta-aika ylitetään, peritään käytetyn tuntivälyksen mukainen maksu. Mikäli toiminta-aika ylittää 4
h/päivä, peritään 5 € jokaiselta neljän tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta. Satunnaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu on 8 €/päivä.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan varaus tulee tehdä DaisyNet web-sovellukseen toimintaviikkoa edeltävää viikkoa edeltävän viikon perjantaihin klo 12.00 mennessä. Sen jälkeen niihin ei sitouduta. ESIM. Perhe tarvitsee
aamu- ja iltapäivätoimintaa lapselleen viikolla 40. Hänen tulee tehdä varaus Daisyyn viimeistään viikon 38
perjantaihin klo 12.00 mennessä.
Päätöksen maksuvapautuksesta tai -alennuksesta tekee sivistysjohtaja sosiaalityöntekijän lausunnon ja/tai
toimeentuloselvityksen perusteella.
Hakulomakkeita saa sivistystoimistosta ja lomake löytyy myös kunnan internet-sivulta. Hakemukset voi
palauttaa sivistystoimistoon, osoite Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta
päättää rehtori. Toimintaan on avoin haku, eli hakea voi tarvittaessa.

Harkinnanvarainen koulukuljetus
Mikäli huoltaja haluaa lapselleen kuljetuksen viittä kilometriä lyhyemmälle koulumatkalle, tulee
kuljetuksesta tehdä perusteltu kirjallinen (vapaamuotoinen) hakemus. Hakemus tulee toimittaa
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Pyhännän koululle, osoite Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Esikouluun hakemisen yhteydessä haettua
harkinnanvaraista kuljetusta ei tarvitse uudelleen hakea.
Harkinnanvaraisesta kuljetuksesta (koulumatka alle 5 km) peritään huoltajilta sivistyslautakunnan
päättämä omavastuuosuus 2 €/oppilas/koulupäivä. Aamu- tai iltapäiväkuljetuksen omavastuuosuus on 1,00 €/oppilas/koulupäivä.

Pyhännän Perttulinpäivät 22.–27.8.2017
Perttulinpäiviä vietetään 22.–27.8.2017. Perttuliesite jaetaan koteihin vkolla 33.
Myyntipaikkoja lauantaille 26.8. torille voi vielä varata kirjastolta, p. 040 1912 237.
Pyhännän historia -kirjoja on myynnissä kirjastolla, perttuli-lauantaina myös torilla. Hinnat I osa 40 € ja II
osa 30 €, yhteishinta 60 €.

Näyttelyjä kirjastolla
”Menneitä kouluaikoja” –näyttely on esillä kirjaston näyttelytilassa elokuulla.
Oululaisen Jorma Kurvisen kirjoittaman kirjasarjan ”Susikoira Roi” –näyttely kirjastosalissa elokuulla.

Kansallispuvun tuuletuspäivä
Torstaina 10.8 vietetään Pyhännällä kansallispuvun tuuletuspäivää. Pukeudu silloin kansallispukuun, muinaispukuun tai yhdistä jokin puvun osa muuhun vaatetukseesi. Tuulettele ihmisten ilmoilla tai vaikka kotona omaksi iloksesi!

Lautapelipäivä kirjastolla
Pyhännän kirjastossa pelataan lautapelejä maanantaina 7.8. klo 12-15.00. Tule pelamaan klassikoita, kokeilemaan uusia tai tuo oma peli mukanasi. Pelejä sekä aikuisille että lapsille. Pelikavereita ja ohjaajia paikalla.

Liikuntasalin käyttövuorot 1.9.2017–23.5.2018
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi liikuntahallin käyttövuorot 1.9.2017–23.5.2018 väliselle ajalle. Vuoroja
voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Hakemuksessa tulee ilmetä käyttövuoron tarkoitus sekä hakijan vastuuhenkilö, jonka tulee olla vähintään 18-vuotias. Lomakkeita saa Pyhännän kunnan internet sivuilta
www.pyhanta.fi/lomakkeet.
Hakemus tulee jättää 25.8.2017 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930
Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa

Kuntosalin käyttövuorot 1.9.2017–31.8.2018
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi kuntosalin käyttövuorot 1.9.2017–31.8.2018 väliselle ajalle. Vuoroja
voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Lomakkeita saa Pyhännän kunnan internet sivuilta
www.pyhanta.fi/lomakkeet.
Hakemus tulee jättää 25.8.2017 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930
Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa.
Kuntosalin kuukausimaksut 5 €/kk ja oma käyttövuoro 250 €/kausi
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Leiviskänkankaan teollisuusalueen liikennejärjestelyt muuttuvat 7.8.2017
Leiviskänkankaan teollisuusalueella ns. Vanha Tukkitie poistuu käytöstä 7.8.2017 lähtien.
Sahalle ja Puu-Top Oy:lle käynti tapahtuu 7.8.2017 alkaen Leiviskäntien kautta. Uusi Tukkitie on rakennettu
ajokuntoon ja se haarautuu vasemmalle Leiviskäntiestä Lapwall Oy:n tehtaan kohdalla.
Vanha Tukkitie alueineen otetaan teollisuusalueen käyttöön uuden kaavamuutoksen mukaisesti.
Tekninen lautakunta

Lettukahvit
Kunnantalon pihalla tiistaina 15.8.2017 klo 13.00-15.00
Terveisin Päivä- ja työtoiminnan väki

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa
Kirpputoripäivä Kylätalo Jokihelmessä (os. Lamujoentie 56) lauantaina 19.8.2017 klo 10.00-14.00.
Peräkonttikirppis, paikan hinta 5 €. Mahdolliset tiedustelut puh. 050-3678521
Myytävänä myös kahvia ja vasta paistettuja vohveleita, hillon ja kermavaahdon kera hintaa 4 €.
Tervetuloa !

Pihakirppis Roopintie 12
Perjantaina 25.8. klo 12.00 alkaen, lauantaina 26.8. klo 10.00 alkaen.
Lasten, nuorten, aikuisten vaatteita. Kenkiä, laukkuja, tekstiilejä, sisustustavaroita, astioita ym.
Tervetuloa !

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen elokuun toimintaa
Tunnissa maailman ympäri –kävelytapahtuma, joka on Eläkeliiton yhdistysten maanlaajuinen tempaus kävellä yhteensä 40 075 km, järjestetään Museon pururadalla 9.8. klo 12-13.
Tervetuloa isolla joukolla kävelemään omaan tahtiin. Mehutarjoilu, sauna lämpimänä Aution rannassa.
22.8. Karaoketanssit Maaralan kylätalolla klo 18
26.8. Osallistumme entiseen malliin Perttulin toritapahtumaan kilpailuilla, kahvin ja arpojen myynnillä
Kerhot aloittavat toimintansa: karaokekerho 8.8. ja käsityökerho 29.8.
Lähdemme Piippolan yhdistyksen kanssa syysretkelle Eläkeliiton lomakeskukseen Lehmirantaan Saloon
29.9.-2.10. Matkan hinta 210 euroa sisältää yöpymisen, aamiaisen, ruokailun, kylpylän ja kuntosalin käytön
sekä päivittäisen lomaohjelman. Lisäksi alustava arvio matkakuluista 50 euroa, joka sisältää ruokailut menoja paluumatkalla. Ilmoittautumiset Sisko Lehtolalle, puh. 040 5710156 viimeistään 18.8.
Ennakkomaksu 30 euroa yhdistyksen tilille FI63 5373 0250 0287 74.

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry
Luento: Omaishoitajat ja Sote: Rita Oinas hallituksen kärkihankkeesta; Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. 14.8 Haapavesi nuorisotalo klo 12-13.30 ja Pulkkila srk talo klo 14.30-16.00. Ei ilmoittautumista.
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Linkki-projektin työntekijät mukana Perttulin päivillä Pyhännällä 26.8, tulee tutustumaan meihin ja porisemaan!
30.8 Virtaa erityislasten perheille, Rosenbergin tilalla Sipolassa ke 30.8 klo 18-19.30. Ilmainen tapahtuma,
lapsille ohjelmaa. Iltapala tarjotaan. Ilmoittaudu 23.8 mennessä Ritva Mustakangas 044-767 1469 tai vankkuri@rko.fi tilaisuus järjestetään yhdessä Vankkuri projektin kanssa.
3.9 Päivätanssit Pulkkilan nuorisoseuran talolla klo 13-16, tanssittajana Teuvo Vuoti ja tanssiyhtye Captain.
Vapaaehtoinen sisäänpääsy maksu 5€ sekä buffetti yhdistyksen hyväksi, käteismaksu. Tule mukaan yksin tai
yhdessä läheisesi kanssa. Ei ilmoittautumista.
Tulossa ukkojen ja akkojen päivä Haapavedellä syyskuussa. Tästä ilmoitetaan myöhemmin lisää. Lisätietoja
voi kysyä Suvi Herrala 044-299 1385 suvi.herrala@linkkiprojekti.fi
Jos tarvitset omaisena/läheisenä tukea niin ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella, käymme mahdollisuuksien mukaan myös kotikäyntejä. 044-299 1385 suvi.herrala@linkkiprojekti.fi tai
paivi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi 044- 299 1868

Maisemanhoitotalkoot Ala-Kurkelan rantalaitumella lauantaina
12.8. klo 10–14
Raivataan risukkoa seuran vuokraamalta Ala-Kurkelan rantalaitumelta Pyhännänjoen ja
Kurkelanjärven ympäristöstä. Omat raivausvälineet mukaan. Raivaajien lisäksi paikalle
tarvitaan väkeä kokoamaan risut kasoihin polttoa varten. Maasto on paikoin hyvin kosteaa, joten kumisaappaat jalkaan! Seura tarjoaa kahvit, mehut ja makkarat. Kokoontuminen Ala-Kurkelaan Mauno Luttiselle (Tavastkengäntie 23 A).
Perinteinen Perttulin lauluilta Tavastkengän Kylätalolla torstaina 24.8. klo 19 alkaen. Laulattajina Virpi
Piippo ja Juha Vartiainen. Kahvio auki tapahtuman ajan. Lopuksi arpajaiset. Tervetuloa!
Kyläkävely Pyhäntäjärven rantamilla sunnuntaina 27.8. klo 12 alkaen. Kävely alkaa kunnantalolta ja kulkee
reittiä Kirkkoniemi–Leiviskä–Perioja–koulukeskus–kunnantalo. Matkan pituus on noin 6,5 km. Kävelyn aikana tutustutaan Pyhäntäjärven ja kirkonkylän historiaan kivikaudelta keskiajan kautta nykypäiviin. Oppaana
toimii Matti Leiviskä.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
4. SEURAKISAT
Maanantaina 7.8. klo 18.30 Tytöt5/Pojat5 (synt. 2012 ja myöh.) 60 m ja pituushyppy, T/P7 100 m
ja pituushyppy, T/P9 100 m ja pituushyppy, T/P11 100 m ja keihäänheitto, T/P13 100 m ja kiekonheitto, T/P15 100 m ja pituushyppy, vanhemmat ikäluokat 100 m ja kuulantyöntö.
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Lajeja harjoitellaan klo 18 alkaen. Heittolajeista mitalit 13-vuotiaiden sarjassa. Myös 11-vuotiaat
voi hypätä pituuden, jos on suorittamatta. Muita rästilajeja voi suorittaa maanantaina 14.8. ja kilpailuohjelman ulkopuolisia lajeja maanantaina 21.8. alkaen syyskuun puoliväliin saakka.
5. SEURAKISAT
Torstaina 17.8. klo 18.00 T/P5 (synt. 2012 ja myöh.) 40 m aitajuoksu (miniaidat) ja rengaskiekko,
T/P7 60 m aitajuoksu (aitakorkeus 40 cm) ja rengaskiekko, T/P9 60 m aitajuoksu (50 cm) ja rengaskiekko, T/P11 60 m aidat (60 cm) ja korkeus, T/P13 60 m aidat (60 cm) ja kuula,
T15 80 m aidat (76,2 cm) ja keihäs, P15 100 m aidat (76,2 cm) ja keihäs, vanhemmat ikäluokat 200
m ja korkeus tai moukari. Lajeja harjoitellaan klo 17.30 alkaen. Mitalit aitajuoksusta. Kisojen jälkeen jaamme palkinnot kaikille vähintään kolmeen lajiin kesän seurakisoissa osallistuneille.
YLEISURHEILUHARKAT JA TORSTAIN LIIKKAKERHO
Jatkuvat urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin 5-15-vuotiaille syyskuun puoliväliin saakka.
Maanantaisin klo 18.00–19.30 v. 2002–2010 synt. Torstaisin klo 17.30-18.30 v. 2008–2013 synt. ja
klo 18.30-20.00 v. 2002–2008 synt. Ikärajat viitteellisiä, voi sopia tapauskohtaisesti. Lisätietoja
keijo.makkonen@gmail.com / puh. 040-7082348.
KUNNIAKIERROS-TAPAHTUMA
Keskiviikkona 23.8. klo 18.30 alkaen urheilukentällä
Siikalatvan Urheilijat on mukana Kunniakierros-kampanjassa. Suomi100-juhlavuoden hengessä
haastamme kaikki mukaan tukemaan pyhäntästen lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoimintaa.
Tapahtumassa liikutaan hyvässä hengessä ikään tai kuntoon katsomatta maksimissaan tunnin ajan
kiertäen juoksusuoralla (200 m/kierros) yksin, parin tai joukkueen kanssa vuorotellen. Kunniakierroksen ideana on haastaa seuraväki keräämään tukijoita yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä lasten ja
nuorten yleisurheilutoimintaan. Luvatuista tukisummista (joko kierrosta kohti tai könttäsumma)
lähetetään laskut tapahtuman jälkeen. Lisätietoa keijo.makkonen@gmail.com / puh. 040-7082348
tai http://www.yleisurheilu.fi/kunniakierros/kunniakierros-jo-36-kerran. Tapahtumassa mukana
kenialainen Purity Jepchirchir, jonka voi haastaa vaikkapa viestijoukkueella!
PYHÄNTÄ-HÖLKKÄ
Sunnuntaina 3.9. klo 12.00 Pyhännän koululla
Miehet, Naiset, M19, N19, M45, N45, M50, N50, M55, N55, M60, M65, M70, M75 ja kuntosarja
6,6 km. P15, T15, P13, T13, P11, T11 2 km. Minihölkkä alle 9-vuotiaille, matkat myöhemmin.
Naisten sarjan voittoa puolustamassa Siikalatvan Urheilijoita edustava Purity Jepchirchir!
Ilmoittautumiset ennakkoon www.kilpailukalenteri.fi, sähköpostitse (keijo.makkonen@gmail.com)
tai puhelimitse (040 7082348). Kisapaikalla, Pyhännän koululla, ilmoittautuminen klo 10.30–11.30.
Osallistumismaksu 10 euroa, alle 15-vuotiaat 7 euroa. Mitalit kaikille, pokaalit sarjojen kolmelle tai
viidelle parhaalle ja tavarapalkinnot voittajille. Kuntosarjassa arvontapalkinto. Minihölkässä mitalit.
SEURA-ASUJEN LISÄTILAUS
Seura-asujen sovitus järjestetään myöhemmin sovittuna ajankohtana ja asut tilataan elokuun lopulla.
Lisätietoa ja asutilaukset, mikäli koko jo tiedossa, keijo.makkonen@gmail.com / puh. 040-7082348.
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Suomi 100 vuotta juhlavuosi
Itsenäisyyden juhlavuoden ”Pyhäntä yhdessä torstaisin” seuraavat tapahtumat ja toimintaideat:
Kuukauden ensimmäinen torstai: Liikuntatapahtuma
tai liikuntaidea
Kuukauden toinen torstai: Kulttuuritapahtuma
Kuukauden kolmas torstai: Avoimet ovet pyhäntäläisessä yrityksessä
Kuukauden neljäs torstai: Käsillä tekemisen torstai
Elokuu
3.8. Maastopyörätapahtuma koulukeskus
10.8. Kansallispukupäivä. Pukeudu kansallispukuun
muinaispukuun. Voit mainiosti yhdistää jonkin puvun
nykyvaatteisiin ja tuuletella sitä. Tai vedä yllesi
sallispukuasenne ja kulje vaikka kukkamekossa. Lähde
nikille, tuulettele siellä missä kuljet tai vaikka
tosalla omaksi iloksesi.

tai
osan
kanpikko-

17.8. Avoimet ovet Saija ja Veli Hyttisen tilalla klo
14.00 – 18.00 osoitteessa Kalliontie 4, Tavastkenkä.
Sieniretki poikkeuksellisesti 1.9. Lähtö kirjastolta klo
17.00. Mukaan kori ja sieniveitsi tai terävä veitsi ja
pullasuti sekä liina sienten peittämiseen.
Syyskuu
7.9. Kunnanmestaruuskilpailut urheilukentällä alkaen klo
17.30 (Yleisurheilu)
14.9. Kirkkokonsertti: Juhani Alakärppä laulaa säestäjänään Pekka Luukkonen
21.9. Avoimet ovet (paikka vielä avoin.)
28.9.
min.)

Kalankäsittelytapahtuma

(paikka

tarkentuu

myöhem-

Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtumissa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä.
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