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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 31.8.2018. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 29.8.2018 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 3.9.2018 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon auditoriossa.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle 28.8.2018 alkaen
ja kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 4.9.2018 klo 12.00–14.00 kunnantalolla.
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla, www.pyhanta.fi
KUNNANVALTUUSTONPUHEENJOHTAJA

MATTI LEIVISKÄ

Esi- ja perusopetuksen alkaminen
Koulutyö aloitetaan Pyhännän koululla keskiviikkona 8.8.2018 klo 8:15. Ensimmäinen koulupäivä päättyy
kaikilla klo 10:30. Torstaina 9.8.2018 siirrytään lukujärjestyksen mukaiseen aikatauluun.
Tavastkengän suunnan aamukyydin ajaa Tahvola Oy, Lamun ja Ojalankylän aamukyydin Oy Rytkönen & Co.
Koulukuljetukset ajetaan aloituspäivän aamuna entisten aikataulujen mukaan, Lamun oppilaiden aamukuljetus aikaistuu ja reitin varrella tulee olla klo 7:25, Ojalankylässä n. klo 7:50. Muut aamun kyydit ajetaan
takseilla.
Aloituspäivänä oppilaiden tulee olla hyvissä ajoin pysäkillä. Aikataulut tarkentuvat ensimmäisten kouluviikkojen aikana. ELY:n kilpailuttamissa vuoroissa (Tahvola, Rytkönen) kulkeville oppilaille jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä matkakortit, jotka tulee näyttää aina autoon noustessa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Pyhännän kunta järjestää ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa Päiväkoti Marjakummussa. 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.
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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 mennessä. Sen jälkeen niihin ei sitouduta. ESIM. Perhe tarvitsee aamu- ja
iltapäivätoimintaa lapselleen viikolla 40. Hänen tulee tehdä varaus Daisyyn viimeistään viikon 38 perjantaina.
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 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.

Liikuntasalin käyttövuorot 1.9.2018–26.5.2019
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi liikuntahallin käyttövuorot 1.9.2018–26.5.2019 väliselle ajalle. Liikuntasalin laajennustyöt aiheuttavat katkoksen salin käytössä kevään aikana. 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.
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Hakemus tulee jättää 24.8.2018 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930
Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa

Kuntosalin käyttövuorot 1.9.2018–31.8.2019

Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi kuntosalin käyttövuorot 1.9.2018–31.8.2019 väliselle ajalle. Kuntosalin
siirtyminen uusin tiloihin aiheuttaa katkoksen käytössä. Vuoroja voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Lomakkeita saa Pyhännän kunnan internet sivuilta www.pyhanta.fi/lomakkeet.

Hakemus tulee jättää 24.8.2018 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

Perttulinpäivät 20.-26.8.2018
Perttulinpäiviä vietetään 20.–26.8.2018. Perttuliesite on jaossa kirjastolla, kaupoissa ja kunnantalolla vkolla
33. Myyntipaikkoja lauantaille 25.8. 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 €.

Näyttely kirjastolla

Liisa Alasalmen tekemien kangaskassien näyttely kirjaston näyttelytilassa 22.-25.8.2018. Tervetuloa katsomaan!

Tavastkengällä tapahtuu
Perinteinen Perttulin lauluilta Tavastkengän kylätalolla torstaina 23.8. klo 19 alkaen. Laulattajina
Virpi Piippo ja Juha Vartiainen. Kahvio auki tapahtuman ajan. Tervetuloa!

Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys tiedottaa
Kyläyhdistys järjestää ostosmatkan Haaparannan Ikeaan lauantaina 18.8.2018. Matkan hinta 30€/henk. ja
alle 15v/ 15€. Lähtö Pyhännältä Iisakintorilta klo 7:00, kyytiin voi nousta myös matkanvarrelta. Sitovat ilmoittautumiset Liisalle puh. 050 532 8799 15.8.2018 mennessä. Tervetuloa mukaan!

Keskipisteen Omaishoitajat/Omaisoiva
Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry:n nimi on muuttunut Keskipisteen Omaishoitajat ry:ksi. Toiminta jatkuu samanlaisena.
Tulossa retki Kuusamoon 6-8.9.2018. Omavastuu jäsenille 150€ ja muut 180€. Ilmoittaudu mukaan 24.8.
mennessä Suville 044-2991 385. Toimisto pääsääntöisesti avoinna ma ja pe 9-15 (Vanhatie 53, 86600 Haapavesi). Facebook vielä vanhalla nimellä toiminnassa. Uudet nettisivut julkaistaan piakkoin. Teemme edelleen käyntejä kotona sitovassa tilanteessa oleville omaishoitajille. Ota yhteyttä! Omaisoiva kioskit alkavat
syys-lokakuun aikana pöllöauton tiloissa.

Siikalatvan Urheilijat tiedottaa
SEURAKISAT
Torstaina 9.8. klo 18.00
Sarjat 5-15-vuotiaille vuoden välein, vanhemmille tarvittaessa. Lajeina alle 7-vuotiailla (syntyneet v. 2011 ja
myöhemmin) 40 metrin aitajuoksu juoksu ja rengaskiekko, 8–9-vuotiailla 60 m aitajuoksu (aitakorkeus 50
cm) ja rengaskiekko, 10-13-vuotiailla 60 m aitajuoksu (aitakorkeus 60 cm), 3-loikka ja kiekonheitto, 14-15vuotiailla 80 m aitajuoksu (aitakorkeus 76 cm), 3-loikka ja kiekonheitto. 16-v. ja vanhemmilla 100 m aitajuoksu, 3-loikka ja kiekonheitto
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SEURAKISAT
HUOM! PÄIVÄ VAIHTUU MYÖHEMMIN ILMOITETTAVAAN AJANKOHTAAN, EI TO 16.8. Alle 7-vuotiaat
(synt. 2011 ja myöh.) 40 m, pituushyppy ja pehmomoukari, 8-9-v. 40 m, korkeushyppy ja pehmomoukari,
10-13v. 60 m, korkeus ja moukari, 14-v. ja vanhemmat 100 m, korkeus ja moukari.
Seurakisat ovat epäviralliset harjoituskisat, joissa lajeja ensin harjoitellaan ja sitten mitataan sentit ja sekunnit. Mitalit kaikille! Viimeisissä kisoissa jaamme pokaalit kaikille kesän aikana vähintään neljään lajiin
osallistuneille seuran jäsenille.
YLEISURHEILUHARKAT JA LIIKKAKERHO
Yleisurheiluharkat jatkuvat maanantaina 6.8., jolloin ilmoitetaan jatkosta tarkemmin. Liikkakerhoa EI OLE
keskiviikkona 8.8. Jatkosta ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja Keijolta keijo.makkonen@gmail.com / puh.
040-7082348.
PYHÄNTÄ-HÖLKKÄ
Sunnuntaina 2.9. klo 12.00 Pyhännän koululla
Miehet, Naiset, M19, N19, M40, N40, M45, N45, M50, N50, M55, N55, M60, N60, M65, N65, M70, M75 ja
kuntosarja 6,6 km. P15, T15, P13, T13, P11, T11 2 km.
PRO PYHÄNTÄ -minihölkkä alle 9-vuotiaille, matkat 300 m ja 800 m.
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. Minihölkkään ei osallistumismaksua. Mitalit kaikille,
pokaalit sarjojen kolmelle parhaalle (nuorten sarjoissa kaikille) ja tavarapalkinnot voittajille. Kuntosarjassa
arvontapalkinto.
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