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Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 29.3.2016 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 22.3.2016 alkaen
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 30.3.2016 klo 12.00-14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhäntä.fi
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

Jäteveden ja kaukolämmön hinta nousee 1.4.2016 lähtien!
Tekninen lautakunta on päättänyt 4.2.2015 pitämässään kokouksessa korottaa jäteveden ja kaukolämmön
hintaa. Jäteveden hinta nousee 0,20 €/m3 ja lämmön hintaan tulee 2,5 % korotus. Korotukset tulevat
voimaan 1.4.2016 alkaen.

Tiedoksi kiinteistön omistajan vaihdosta
Kiinteistön omistajan vaihdossa tulee vesi- ja jätevesiliittymän uuden omistajan tiedot ilmoittaa
vesiliittymästä joko puhelimella 08-8123551 tai sähköpostilla toimisto@pyhannanvesi.fi ja
jätevesiliittymästä puh. 040-1912200 tai sähköpostilla lea.piippo@pyhanta.fi
Ilmoitettavat tiedot;
• uusi omistaja, osoite, puhelinnumero ja laskutusosoite jos eri
• omistajan vaihto päivämäärä
• vesimittarin lukema vaihtopäivänä
• vanhan omistajan uusi osoite

Asuntojen korjaus- ja energia-avustusten hakeminen vuonna 2016
Korjausavustukset
1. Vanhusväestön, veteraanien ja vammaisten asuntojen korjaukseen sosiaalisin perustein.
Avustuksen suuruus 40 % korjauskustannuksista. (veteraanit 70 %) (tulorajat)
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen sekä pientalojen harkinnan varaisen energiaavustuksen tulorajat ovat seuraavat:

Henkilöluku

1

2

Tulot
(brutto) €/kk

1 760

2 940

3
3 920

4
4 995

Veteraanien tulorajat ovat seuraavat:
Henkilöluku
Tulot
(brutto) €/k

1
2 290

2
3 820

3
5 100

4
6500

Muut korjausavustukset:
2. Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen
mm. kuntoarviot, kuntotutkimukset ja huoltokirjan laatiminen
Avustus 50 % hyväksytyistä kustannuksista.
3. Pientalon tarveharkintaiset energia-avustukset 25 % kustannuksista.
Avustus on tarkoitettu enint. 2-asuntoisille taloille seuraaviin kohteisiin:
-ulkovaipan lisäeristys, ikkunoiden uusiminen
-ilmalämpöpumppu
-uusiutuvien energialähteiden käytölle mm. pelletti, hake, maalämpö
Työkustannuksiin ei myönnetä avustusta.
Tulorajat ovat seuraavat:
Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot
1 760
2 940
3 920
4 995
(brutto) €/kk
Avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016.
Hakemukset tulee jättää määräaikaan mennessä os. Pyhännän kunta, kunnanhallitus, Manuntie 2,
92930 Pyhäntä
Lomakkeita saa kunnantoimiston neuvonnasta Lea Piipolta, puhelin 040 1912 200 ja lisätietoja
rakennustarkastaja Timo Aitto-ojalta, puhelin 040 1912 203. Tietoa avustuksista ja lomakkeita voi hakea
myös Valtion Asuntorahaston sivuilta os. www.ara.fi
Lomakkeet:
Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustushakemuslomake nro 35
Avustus suunnitelmalliseen korjaustoimintaan –lomake nro 36a
Pientalojen energia-avustukset (enintään 2-asuintoiset) –lomake nro 36d
liite korjausavustushakemukseen, selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta –lomake nro 35/12

Opiskelija-avustukset haettavana
Avustusta maksetaan Pyhännällä 31.12.2015 kirjoilla oleville opiskelijoille. Opiskelija-avustusta voivat hakea
ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevat opiskelijat. Opintojen tulee olla
tutkintotavoitteisia. Avustuksen maksuperusteena ovat matkakustannukset.
Avustuksen määrä on 200 €/vuosi ja avustusta tulee hakea 31.3.2016 mennessä.
Tarkempia ohjeita avustuksen hakemiseen saa hakemusohjeista ja hakemuslomakkeesta kunnan kotisivulta
osoitteesta http://pyhanta.fi/opiskelija-avustukset
Koko vuoden avustus maksetaan lukuvuodelta 2015-2016, syksystä kevääseen. Mikäli opiskelu on alkanut

2016 vuoden alusta, opiskelijalla on oikeus saada ½ opiskelija-avustuksesta, mikäli muut myöntämisehdot
täyttyvät.

Keväinen kavalkaadi koululla
Perinnettä, salonkimaista ja sirkusmaista hassuttelua musiikin siivillä.
torstaina 31.3.2016 klo 9.15, liikuntasalissa. Esitys kestää tunnin.
Kaikki ovat tervetulleita!!!! tv. Päivä- ja työtoiminnan väki

Huoneistoja ja kiinteistöjä myytävänä!
Kiinteistö Oy Tavastkengän asunnot:
•

Kiint. Oy Pyhännän Tavastkengän
rivitalosta myydään 2h+k+s asunto,
jonka p-ala on 55.5 m2. Rivitalo on
rakennettu v.1985 ja asunto on
peruskorjattu v.2012.
Asunto on hyväkuntoinen ja siisti.
Asuntoon valokuituyhteys.
Tee tarjous.
Kiint. Oy Pyhännän Tavastkengän rivitalosta myydään 1h+k+s asunto, jonka p-ala on 35 m2. Rivitalo
on rakennettu v.1985 .
Asunto on hyväkuntoinen ja siisti.
Valokuituyhteys.
Tee tarjous.
•

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa
Maaliskuun tiedote 2016
Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen sääntöjen määräämä kevätkokous tiistaina maaliskuun 15. päivä 2016
klo 12.00 Pyhännän seurakuntatalossa.
Käsitellään ja päätetään toimintakertomus, yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä muut
esille tulevat asiat.
Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 10.00
Härmän Team esittäytyy , arvontaa, yhdistys tarjoaa kahvit
Käsityökerho 17.03.2016 klo 12.00 Takojantiellä kerhohuoneella
Maaliskuun karaokeillat:
01.03, 15.03 ja 29.03 klo 18.00 Nuorisotalolla Ouluntiellä
Retki Hirvikoskelle 18.03.2016.
Hirvikoskella Pelimanniviikko; soittoa ja laulua.
Retken hinta: Jos lähdössä on alle 40 henkeä 45 € ja jos yli 40 henkeä/40€
Lähtö Iisakintorilta klo 8.00

Selvitys Pro Pyhännän tilivuodesta 2015
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Pyhäntäläistä hyvinvointia. Tätä tarkoitusta varten
olemme hakeneet viranomaisilta rahankeräysluvan, jonka lupanumero on 5770/2002/2014.
Lupamme avulla keräämme varoja yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä, jotka haluavat olla
auttamassa kauttamme. Keräyksestä teemme tilityksen lupaviranomaisille joka vuosi.
Yhdistykselle antoi tukeaan suoraan yhteensä 12 lahjoittajayritystä, lahjoitusten summan ollessa
2 550 €. Näistä varoista avustimme seurakunnan diakonia-toimintaa sekä lahjoitimme
pyhäntäläiseen Hyvä Joulumieli- keräykseen.
Järjestimme jo neljännen ilotulitekeräyksen jonka tarkoituksena oli maksaa yhteinen
vuodenvaihteen Tulitemestareiden ampuma näytös. Keräykseen osallistui vuoden loppuun
mennessä 63 yksityishenkilöä, yhdistystä ja yritystä tuloksella 2 150 €. Näytöksen maksaessa 3 000
€ jäimme vuodenvaihteessa vielä miinukselle. Näytökseen käytetään ainoastaan niitä varoja, jotka
keräämme nimetyllä kampanjalla.
Pro Pyhäntä halusi antaa apua nousevalle "Pyhäntäselle" kyvylle Ville Piiponniemelle lupautumalla
hänen taustaorganisaatioksi. Yhdistyksemme kautta Ville sai mahdollisuuden osallistua keväällä
MM-kisoihin Italiassa ja syksyllä EM-kisoihin Skotlannissa, tuloksena kaksi henkilökohtaista - ja
yksi joukkue-pronssimitali. Mielestämme Ville on toiminnallaan oivallinen suunnannäyttäjä ja
esimerkki, johon nuoret voivat samaistua. Samaa mieltä ovat ne 21 yritystämme, joiden logot
näkyivät mm. jouluviikolla ilmestyneen Kalevan Yhteisö-sivulla, jossa toimintaamme esiteltiin
sanoin ja kuvin.
Rahankeräystoiminnan lisäksi yhdistyksellämme oli tuloja kahdesta aktiviteetista, Pyhäntäkalenterin- ja Perttulinpäivän grillikatosarpojen myynnistä.
Aktiviteettien tuotoilla saimme aikaan kesätyöpaikan yhdelle nuorelle vanhus- ja nuorisotyöhön.
Hankimme pyöräilykypärät esikoululaisille. Maksoimme koulumme yläasteen oppilaille esitetyn
koulukiusauksesta kertovan teatterinäytöksen "Tänään koulun jälkeen". Avustimme koulumme
liikennetyökirja- sekä perinneleikkikirja hanketta. Osallistuimme myös rantalentopalloturnaukseen.
Avustimme Pyhännän eläkeläisiä "yksinäisyyden torjuntaa" varten hankitun karaokelaitteiston
ostossa. Tavastkengän perinnealbumikirjan kustannuksiin annoimme vuoden 2016 kalenterin
tuotosta puolet. Järjestimme Taekwon-Do mitalisti Ville Piiponniemelle kaksi kertaa mitalijuhlat,
ensin torilla ja toisen kerran Seolla hänen MM-ja EM mitaliensa johdosta. Avustustemme summa
oli kaikkiaan n. 6 700 €.
Hyvät pyhäntäläiset, antakaa hyvän kiertää! Me tarjoamme teille kanavan tehdä yhteistä hyvää,
sillä tarvitsijoita ja tarpeita on vaikka kuinka paljon keskuudessamme. Pro Pyhäntä esittää suuret
kiitokset kaikille toimintaamme tukeneille.
-------------------------------------------------------Pro Pyhäntä ry
Rekisterinumero 209.399
Tili FI42 5373 0220 0224 93
Rahankeräyslupa 5770/2002/2014

Puheenjohtaja
Juhani Mahosenaho
0400-286 176
juhani.mahosenaho(at)pp.inet.fi

Sihteeri
Jouko Rissanen
050-4934 270
jouko.rissanen(at)pp1.inet.fi

Jääliikunnan riemua Pyhännälle?
Tarvitaanko paremmat olosuhteet jääliikunnan harrastamiseksi
Pyhännällä? Joukko Pyhännän aktiivisia liikkujia on joulukuussa
kokoontunut ja perustanut toimikunnan joka on käynnistänyt
selvitystyön katetun tekojään rakentamis-mahdollisuudesta
Pyhännälle. Toimikunta on tutustunut vastaaviin kohteisiin ja
koonnut tietoa toimivista halleista. Tilaisuudessa esitellään
toimikunnan yhteenveto asiasta. Tule keskustelemaan ja
päättämään asiasta ja hankkeen jatkosta Pyhännän kunnantalon
auditorioon 15.3.2016 klo 18.00.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan!
Toimikunnan puolesta:
Veli Hyttinen p.0400-124994 , Teijo Makkonen p.040-5044363 & Markku Tuuli p.0500-167700

Tavastkengän kyläpäivien suunnitteluilta
Tavastkengän koululla torstaina 17.3. klo 19 alkaen.
Tavastkengällä järjestetään kaikille avoimet kyläpäivät heinäkuussa 2016. Tule ideoimaan päivän ohjelmaa
ja liity mukaan talkooporukkaan. Kaikki lähiseudun yhdistykset ja yritykset ovat tervetulleita
järjestämään ohjelmaa ja esittelemään toimintaansa kyläpäivillä. Yhdessä järjestämme
ikimuistoiset kyläpäivät! Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! Kahvitarjoilu.

Tarjolla laidunmaata
Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura tarjoaa laidunnettavaksi Ala-Kurkelan rantalaidunta
Laitumen pinta-ala on 2,9 hehtaaria. Laidun sijoittuu Pyhännänjoen rannoille Tavastkengäntien ja
Kurkelanjärven väliselle alueelle. Laitumen pohjoisosa on kosteaa rantaluhtaa, keskiosat kovapohjaista
rantametsää ja eteläosa lehtomaista kuusikkoa. Laiduntavien eläinten määrä tulee olla 6–7 kpl alle vuoden
ikäistä hiehoa tai 3–5 kpl yli vuoden ikäistä hiehoa. Laidunnusaika on 1.6.–31.8. Tarvittaessa laidunnusta
voidaan aikaistaa tai jatkaa. Laitumesta ei peritä vuokraa. Eläinten kuljetuksesta ja valvonnasta vastaa
niiden omistaja. Seura vastaa laitumen aitauksesta. Tiedustelut Matti Leiviskältä,
etunimi.sukunimi@tavastkenka.fi tai 040 754 4670.

Tukea Sinulle joka hoidat, ohjaat tai autat läheistäsi!
Hei! Kaipaatko tietoa, vinkkejä tai ohjausta esim. jostain seuraavista aiheista?

Tietoa:
•
•
•

Omaishoidontuesta
Omaishoitajien kuntoutuksista ja lomista
Virkistys ja vertaistukimahdollisuuksista

Vinkkejä:
•

•

Hoidettavani eri hoitotilanteisiin kuten, ruokailu, vessa-asioinnit,
pukeutuminen tai peseytyminen
Kun läheisen käytös hämmentää

Oman tilanteeni läpikäymistä:
•

Unelmani ja haaveeni

Ota yhteyttä
tai tule käymään:
LINKKI -autossa
liikkuvassa toimistossa
Haapaveden-Siikalatvan
Omaishoitajat ja Läheiset ry.
/LINKKI-projekti
p. 044 2991868 tai p. 044 2991385
omais.haapasiika@gmail.com
www.tietotaitotalkoot.fi /
haapavesi-siikalatva

•
•
•

Ajankäyttöni
Voimavarani
Ratkaisuja arjen pulmiini

Linkki-auto liikenteessä seuraavan kerran:
Pyhäntä: Salen pihalla, keskiviikkona 23.3.2016 Klo 9.30–10.30
Linkki-auton pakkasraja on – 25 astetta ja silloin kierrokset on peruttu.
kokoontuu seuraavan kerran Tavastkengällä laavulla keskiviikkona 23.3 Klo 11.30–13.00
Omaishoitajaryhmä Tulossa huhtikuussa: Virkistyspäivä Visalan mökillä 12.5.2016.
Tarkempi ohjelma myöhemmin.

Kirjastossa tapahtuu
Kosmetiikkaedustaja Liisa Kylmänen kertoo hyvinvoinnista ja ihonhoidosta kirjastolla
keskiviikkona 9.3.2016 klo 17.00-18.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Valokuvanäyttely: Äärirajoilla
Karimäki Elinan valokuvanäyttely Äärirajoilla kirjaston näyttelytilassa 18.3.–14.4.2016.
Tervetuloa.

Avustukset haettavana vuodelle 2016
Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset julistetaan haettavaksi perjantaihin 1.4.2016 klo 15.00
mennessä os. Pyhännän kunta, Vapaa-aikatoimi Koulutie 8A, 92930 PYHÄNTÄ. Hakemuksen liitteenä tulee
olla toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen
käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeita saa vapaaaikatoimistosta ja kunnan nettisivuilta sivistys/vapaa-aika/lomakkeet Lisätietoja puh. 040-1912238 vapaaajanohjaajalta.
Kulttuuritoimen perusavustukset julistetaan haettavaksi perjantaihin 1.4.2016 klo15.00 mennessä os.
Pyhännän kunta, Sivistyslautakunta, Manuntie 4, 92930 PYHÄNTÄ. Hakemuksen liitteenä tulee olla
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen
käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeita saa kirjastolta
ja kunnan nettisivuilta sivistys/vapaa-aika/lomakkeet
Lisätietoja puh. 040 1912 237 kirjastovirkailijat

Kansalaisopiston kurssiehdotukset
Tule mukaan suunnittelemaan kansalaisopiston lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjontaa! Omat toiveesi ja
ehdotuksesi kursseiksi voit esittää joko osoitteessa www.jokihelmenopisto.fi, tai osastonjohtaja Matti
Saaranen puh. 040-1912238 tai sähköpostilla matti.saaranen@pyhanta.fi

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
HIIHTOCUPIN PÄÄTÖSKISA
Siikalatvan Urheilijoiden järjestämien Pyhännän cup-hiihtojen päätösosakilpailu koululla sunnuntaina 13.3.
klo 11.00 alkaen vapaalla hiihtotavalla. Hiihtojen jälkeen jaetaan palkinnot kaikille cup-hiihtoihin tänä
talvena osallistuneille.
Sarjat ja matkat: Tytöt 6v ja pojat 6v (synt. 2010 ja myöh.) n. 150 m, T8, P8 850 m (tarvittaessa lyhyempi
matka), T10 ja P10 850 m, T12, P12, T14, P14, T16 ja P16 n. 2 km, N, M, M45, M55 ja M65 n. 3,5 km.
SIIKALATVAN URHEILIJOIDEN KEVÄTKOKOUS
kunnantalon alakerrassa ti 22.3.2016 Johtokunta klo 17.30 ja yleinen klo 18.30. Esillä sääntöjen määräämät
asiat.
TAVASTKENGÄN KYLÄHIIHDOT
pääsiäismaanantaina 28.3 klo 12.00.
Sarjat ja matkat: Tytöt 4v ja pojat 4v (synt. 2012 ja myöh.) n. 150 m, T6 ja P6 300 m, T8, P8, T10 ja P10 800
m, T12, P12, T14 ja P14 1,5 km, N, N45 3 km, M, M45, M55 ja M65 4,5 km.
Hiihtotapa vapaa. Ilmoittautumiset koululla 11.00–11.45. Ei osallistumismaksua. Palkinnot kaikille.

Kyläläiset surffaa – nettikummit auttaa!
Kaipaatko opastusta netin ja tietotekniikan käyttöön? Ryppyileekö sähköposti? Vai mietityttääkö, miten
haet tietoa netistä? Tule Kuidut Käyttöön -hankkeen nettiopastukseen, jossa käydään läpi perusasioita,
tiedonhakua, sähköpostin käyttöä ja tietoturvallisuutta yhdessä nettikummien kanssa.
Nettiopastusta maksutta:
Tavastkengän koululla torstaina 31.3 klo 18.30–20.30
Rantsilan Gananderin koululla maanantaina 11.4 klo 13–15, atk-luokka
Kestilän koululla keskiviikkona 20.4 klo 13–15, tietokoneluokka
Tietokoneen käyttöä harjoitellaan koulun tietokoneilla ja Tavastkengällä on käytössä kannettavat
tietokoneet. Voit halutessasi ottaa mukaan oman kannettavan tai tabletin.
Kahvitarjoilu ennen koulutuksen alkua!
Varaa paikkasi: 044 76 92 505 / Anniina tai anniina.merikanto-vuoti@siikalatva.fi
www.facebook.com/kuidutkayttoon
Tulossa myös koulutusta seuraaviin teemoihin liittyen a) OP:n pankki- ja vakuutuspalvelut, pankkitunnukset
b) Sähköiset viranomaispalvelut esim. kela.fi, poliisi.fi, te-palvelut.fi, vero.fi, posti.fi
c) Oman alueen sähköiset terveyspalvelut esim. Helmi, Työterveys, Mehiläinen, sähköinen resepti,
omakanta-palvelu d) Turvallinen verkkokaupan käyttö ja e) Sosiaalinen media mm. Facebook

