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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 1.4.2017. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 29.3.2017 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13.3.2017 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon
auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 7.3.2017 alkaen ja
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 14.3.2017 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA

Opiskelija-avustukset
Avustusta maksetaan Pyhännällä 31.12.2016 kirjoilla oleville opiskelijoille. Opiskelija-avustusta voivat hakea
ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevat. Opintojen tulee olla tutkintotavoitteisia. Avustuksen maksuperusteena ovat matkakustannukset.
Avustuksen määrä on 200 €/vuosi ja avustusta tulee hakea 31.3.2017 mennessä.
Tarkemmat ohjeet ja hakemuslomake löytyy kunnan kotisivulta www.pyhanta.fi/opiskelija-avustukset
Koko vuoden avustus maksetaan lukuvuodelta 2016–2017, syksystä kevääseen.
Mikäli opiskelu on alkanut 2017 vuoden alusta, opiskelijalla on oikeus saada ½ opiskelija-avustuksesta, mikäli muut myöntämisehdot täyttyvät.
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Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset
Liikunta- ja nuorisotoimen perusavustukset vuodelle 2017 julistetaan haettavaksi perjantaihin 31.3.2017 klo
15.00 mennessä os. Pyhännän kunta, Vapaa-aikatoimi Koulutie 8A, 92930 PYHÄNTÄ.
Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä
selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Lomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta ja kunnan nettisivuilta – lomakkeet kohdasta Lisätietoja
040 1912 238 vapaa-ajanohjaajalta.
Kulttuuritoimen perusavustukset julistetaan haettavaksi perjantaihin 31.3.2017 klo15.00 mennessä os.
Pyhännän kunta, Sivistyslautakunta, Manuntie 4, 92930 PYHÄNTÄ. Hakemuksen liitteenä tulee olla
toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä selvitys edellisen vuoden avustuksen
käytöstä. Lisäksi tulee toimittaa vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeita saa kirjastolta
ja kunnan nettisivuilta – lomakkeet kohdasta. Lisätietoja puh. 040 1912 237 kirjastovirkailijat.

Pyhännän äänestyspaikat, kuntavaalit 2017
Ennakkoäänestys 29.3.2017 – 4.4.2017, Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
29.3.–31.3.2017 klo 10–17, 1.4.–2.4.2017 klo 12–15 sekä 3.4.–4.4.2017 klo 10–17
Vaalipäivä 9.4.2017 klo 9-20, Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki
Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tehdään Pyhännän kunnan keskus- vaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi
myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017
ennen klo 16.
Kirjallisesti: Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta, Manuntie 2, 92930
Pyhäntä Puhelimitse: Juha Tuikkanen 040 1912 202
Kotiäänestyslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan kotisivulta.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 29.3.- 4.4.2017 sattuvana päivänä kello 9-20.
Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä
18 vuotta täyttänyt henkilö.
Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset
Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin
ilmoitetut henkilöt. Vaalitoimikunta ilmoittaa ennakkoäänestysajankohdan laitoksen ilmoitustaululla.
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan kunnan kotisivulla 10.3.2017.
Pyhännällä 16.2.2017
Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta
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MTK-Pyhäntä tiedottaa
Mtk-Pyhännän yleinen kevätkokous pidetään ke 22.3 klo 19.00 Tavastkengän koululla. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. MTK-Pohjois-Pohjanmaan liitosta puhumaan tulee toiminnanjohtaja Tarja Bäckman.
Tervetuloa!

Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen maaliskuun toimintaa
Kerhotilaisuus keskiviikkona 15.3. (huom! vaihtunut päivä) kunnantalon auditoriossa. Kunnanjohtaja
kuultavana sotesta ym. ajankohtaisista asioista.
Sen jälkeen: yhdistyksen kevätkokous, jossa käsitellään viime vuoden toiminta ja tilit ja päätetään
hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.
Ottakaa mukaan 10 euroa jäsenmaksua varten.
Päiväretki Toholammin Hirvikoskelle 16.3., lähtö Iisakin torilta klo 9. Matkan hinta 40 euroa kerätään
autossa, hinta sisältää matkan ja tarjoilut. Autoon mahtuu vielä.
Piirin pilkkimestaruuskilpailut järjestetään Pyhännällä Järvihelmen rannassa 22.3. Kilpailuvastaavina ovat
Sulo Heikkinen ja Lauri Törmälehto.
Karaokekerho kokoontuu 14.3. ja 28.3. Nuopparilla, käsityökerho 28.3. Ukonojan kerhohuoneella ja
liikuntakerho joka tiistai 15.30-16.30 koulun liikuntasalissa. Kuntosali käytössä maanantaisin ja torstaisin klo
12-13.

Maisemahoidolliset harvennushakkuut
Maisemahoidolliset harvennushakkuut Ukonojan asuntoalueella ja museon ympäristössä.
Pyhännän kunta suunnittelee yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry:n kanssa maisemahoidollisia
harvennushakkuita Ukonojan asuntoalueelle ja Museon ympäristöön.
Maisemahoidollisista harvennushakkuista on Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry tehnyt suunnitelman ja
töitä tultaisiin toteuttamaan jo tulevan kevät talven ja kesän sekä seuraavan talven aikana.
Asukkailta halutaan ideoita maisemaharvennuksiin.
Maisemaharvennuksien alue.

Maisemahoidollisista harvennuksista järjestetään Infoilta To. 16.3.2017 alkaen klo 17.00 Pyhännän kunnantalolla/auditorio.
Info-illassa suunnitelmaa esittelevät Metsänhoitoyhdistys ry:n puolelta Alueasiantuntija Pekka Marttila ja korjuuvastaava Mikko Koistinen.
Lisätietoa antaa:
Pyhännän kunta/Timo Aitto-oja p.040 1912 203 tai timo.aitto-oja@pyhanta.fi
Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry/Pekka Marttila p.
0400-236473 tai
pekka.marttila@mhy.fi
Mikko Koistinen 0400 282 334
mikko.koistinen@mhy.fi
Tervetuloa! Tekninen lautakunta
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Pyhännän Maa- ja kotitalousseura
Pyhännän Maa ja kotitalousseura järjestää naisille kauneus ja
hyvänolon saunan avantosaunalla tiistaina 14.3 klo 18.00 alkaen.
Tule tutustumaan tiloihin sekä hellitään kehoa luonnon yrteillä ja aineilla. Halutessasi
voit kokeilla avannon virkistävää vaikutusta verenkiertoon ja mieleen.
Lopuksi nautimme yrttiteetä. Ei ilmoittautumista. Tervetuloa kokeilemaan.
Jäsenmaksumme tälle vuodelle on 10e. Tule pienellä summalla tukemaan toimintaamme.
Tilinro on Pyhännän maa ja kotitalousseura FI 04 537302 4000 1006.
Pyhännän Maa- ja kotitalousseura kehottaa kuntalaisia linnunpönttöjen tekemiseen kylän ympäristöön
pöllöille ja kaikenlaisille linnuille.

Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry/Linkki-projekti
Ryhmät Haapaveden toimistolla: Avh-ryhmä 6.3 klo 12–13:30. Adhd-lasten vanhempien vertaistukiryhmä 14.3 klo 17–18:30. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien vertaistukiryhmä 21.3 klo 17–18:30. Tervetuloa mukaan!
Aivokahvila toimistolla 15.3 klo 10–12. Aivoterveydestä kertomassa Mirja Hynninen. Jatkamme tästä Linkkiautolla Aivopysäkeille Pulkkilaan 13–14 ja Rantsilaan 15–16. Vapaa pääsy!
Ovet -omaishoitajien valmennus alkaa 13.3 (jos osallistujia tarpeeksi.) Ilmoittautumiset ja lisätietoja
suvi.herrala@linkkiprojekti.fi tai 044-2991385 tai paivi.kaasalainen@linkkiprojekti.fi tai 044-2991868.
Kestilässä omaisten ilta 23.3 klo17 alkaen. Yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tervetuloa!
Linkki-auton kierros 16.3 – Pyhäntä, Salen edessä torstaina 11:30–12:30.
Tavastkengän koululla torstaina 13–14:00. Käymme tarvittaessa kotipihallasi. Ota yhteyttä!

Kyläilta Tavastkengän koulukiinteistön tulevaisuudesta
Kyläilta Tavastkengän koulukiinteistön tulevaisuudesta perjantaina 24.3. klo 18 alkaen. Paikalla Asko Eerola Palveluportaat-hankkeesta ja Jaakko Hautamäki Kannuksen Eskolan kylästä,
jossa toimii kyläläisten omistama kyläpalvelukeskus entisellä Hanhinevan koululla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keskustan kuntavaaliehdokkaat
Keskustan kuntavaaliehdokkaat tavattavissa Salen edustalla lauantaina 1.4. klo 10—14-00
Lihakeitto- ja kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa keskustelemaan!

Avustus Suomi100 – hankkeeseen tai tapahtumaan
Sivistysosasto julistaa seurojen ja yhdistysten haettavaksi itsenäisyyden juhlavuoden hankkeeseen tai tapahtumaan liittyvän harkinnanvaraisen avustuksen 31.3.2017 klo 15.00 mennessä os. Pyhännän kunta,
sivistyslautakunta, Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Hakemukseen tulee liittää selostus tapahtumasta tai
hankkeesta sekä siihen liittyvä kustannusarvio. Lisätietoja p. 040 1912 221/sivistysjohtaja.
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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
Maaliskuu
2.3.
Lasten hiihtokilpailut koulukeskuksen ladulla klo
17.00 alkaen
9.3. Kirjailijavieras kirjastossa klo 18.00. Sotakirjai
lija Pekka Jaatinen Raahesta. Kirjailijaa haastattelee
Jouko Nissinen.
Lasten piirustuskilpailuun osallistuneiden töiden
näyttely ja yleisöäänestyksen aloitus.
16.3. Avoimet ovet: Latvaenergia, Leiviskänkankaan energialaitos klo 14.00–18.00
23.3. Pääsiäisajan suolaiset ja makeat leivonnaiset. Pyhännän koulun kotitalousluokka klo 17-20. Ilmoittautuminen mahdollisine erikois-ruokavalioineen ti 21.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: maija.alapere@pyhanta.fi
tai tekstiviestillä: 044 516 1243
Huhtikuu
6.4. Avoimet
13.00 – 17.00

ovet

kuntosalilla.

Paikalla

ohjaaja

klo

13.4. Suomi 100 Pyhäntä Kiirastorstaina iltakirkossa klo
19.00. Pääsiäisajan musiikkia. Mukana srk:n lapsikuoro.
20.4. Avoimet ovet RealSnacksilla klo 14.00-18.00
27.4. Klapitalkoot kunnan tulipaikkoja varten Hakasuon
varastolla klo 15.00-18.00. Omia kirveitä ja sahoja voi
ottaa mukaan.
Kellonajat ovat aloitus- ja päättymisaikoja siten, että tapahtumissa voi vierailla noiden kellonaikojen välillä.
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Sosiaali- ja terveyspalvelu Helmi tiedottaa
Pyhännän vastaanoton yhteystietoja
Kiireetön ajanvaraus 044 7591811, ma-to klo 8-15:30
Uniapnea Jaana Cederberg 044 7591811, ma-to klo 8-15:30
Reuma- ja sydänhoitaja Asta Mämmi 044 7591811, ma-to klo 8-15:30
Astmahoitaja Lea Ollanketo 044 7591481 torstaisin klo 8-9:30
Neuvolan yhteystiedot
Äitiysneuvola Sonja Paakki 044 7591812, puh.aika ma-pe klo 8-9
Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto Eeva Mahosenaho 044 7591815 puh.aika ma, ke, to klo 12-13
Diabeteshoitaja Päivi Aho keskiviikkoisin 044 7591550 klo 10-11
Avh-asiakkaat Sonja Paakki 044 7591812, puh.aika klo ma-pe 8-9
Työttömien terveystarkastus, ennaltaehkäisevä diabetestyö Mirja Kotisaari
puhelinaika ilmoitetaan vastaajatiedotteessa 044 7591705
Hoitajan vastaanottomaksu
Hoitajalla käynnistä aloitetaan perimään käyntimaksua. Hoitajan vastaanotto, sairaanhoidollinen maksu
peritään enintään 3 käyntiä/vuosi 1.3.2017 alkaen, maksun hinta 11;50€
Sairaanhoidollinen käynti hoitajan vastaanotolla, peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
kalenterivuoden aikana (yli 18 vuotiaat).
Maksu peritään:
- pitkäaikaissairaiden kiireetön vastaanotto
(reuma-, sydän- ja diabetesasiakkaat, hoitosuunnitelma/asiakkaan seurantakäynti)
- toimenpidevastaanotto, kuten haavanhoito, korvahuuhtelu, injektiot, jne.
- päivystävän sairaanhoitajan vastaanottokäynti
Hoitajan vastaanottomaksua ei peritä, jos samaan käyntikertaan liittyy lääkärin vastaanottokäynti.
Hoitajan vastaanottomaksua ei peritä käynneistä terveydenhoitajan vastaanotolla, jotka liittyvät terveydenhoidollisiin käynteihin esimerkiksi terveystarkastukset ja äitiys- ja lastenneuvola käynnit.

Kuidut käyttöön –hanke opastaa
Tarvitsetko apua nettiasioissa? Esim. pankkiasioissa tai kantapalvelun käytössä?
KUIDUT KÄYTTÖÖN -HANKE TARJOAA ILMAISTA NETTIOPASTUSTA
TAVASTKENGÄN KOULULLA MA 13.3 KLO 12-14

Kansalaisopiston kurssiehdotukset
Tule mukaan suunnittelemaan kansalaisopiston lukuvuoden 2017–2018 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

Piirustusnäyttely
Suomi 100 lasten piirustuskilpailun ”Tehdään yhdessä” työt näyttelytilassa 9.-28.3. Sarjan parhaimmat valitaan yleisöäänestyksellä. Parhaimmat työt palkitaan. Tervetuloa katsomaan ja osallistumaan äänestykseen!
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Nuorisovaltuusto
Hei Sinä 12 vuotta täyttävä – 27 vuotias pyhäntäläinen nuori!
Kuntalain 26 § mukaan nuorten osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnassa on
oltava nuorisovaltuusto.
Nuorisovaltuusto toimii ehdotusten ja aloitteiden tekijänä sekä nuorten toivomusten esille tuojana eri hallintokunnille ja viranomaisille. Nuorisovaltuusto voi myös edistää oman kuntansa nuorisotoimintaa järjestämällä esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Tavoitteena on saada nuorten ääni kuulumaan
nuoria koskevissa asioissa ja nuoret aktiivisesti mukaan päätöksen tekoon!
Pyhännän kunnan nuorisovaltuustoon valitaan 7 jäsentä, joista kaksi tulee olla perusopetuksen päättänyttä.
Nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta.
Nuorisovaltuuston perustava kokous pidetään Pyhännän koululla 23.3 klo 17.00.
Nuorisovaltuustoon voit asettua ehdolle nuorisovaltuuston perustavassa kokouksessa tai voit jättää kirjallisen suostumuksen määräaikaan 23.3 klo 14 mennessä vapaa-aikatoimistoon. Koulutie 8A, 92930 Pyhäntä.
Jos ehdokkaita on enemmän kuin nuorisovaltuustossa paikkoja, järjestetään vaali, joka suoritetaan 30.3
Pyhännän koululla klo 12.00-12.30 ja 17.00-18.00

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
PYHÄNNÄN HIIHTOCUP JATKUU
Pyhännän cup-hiihtojen 2. osakisa MUSEON/UKONOJAN LADULLA sunnuntaina 12.3. klo 15.00 alkaen PERINTEISELLÄ hiihtotavalla.
Sarjat ja matkat: Tytöt 4v ja pojat 4v (synt. 2013 ja myöh.) n. 250 m, T6, P6 (s. 2011 ja 2012) 250 m T8,
P8 800 m, T10 ja P10 800 m, T12, P12, T14, P14, T16 ja P16 2 km, aikuiset 4 km.
Cup-hiihtojen päätöskilpailu ja palkintojenjako KOULUN LADULLA alustavasti lauantaina 18.3. klo 15.00
alkaen. HIIHTOTAPA VAPAA ja matkat samat kuin avauskisassa.
SIIKALATVAN URHEILIJOIDEN KEVÄTKOKOUS
kunnantalon alakerrassa torstaina 23.3.
Johtokunta klo 17.30 ja yleinen klo 18.30.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TAVASTKENGÄN KYLÄHIIHDOT
Alustava ajankohta su 26.3 klo 12.00.
Sarjat, sopiva matka ja palkinnot kaikille. Ei osallistumismaksua
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