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Pyhännän kunta toivottaa kaikille 

kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uut-

ta Vuotta 2021 
 
 
Kunnantalo suljettu ajalle 1.12.2020-3.1.2021 
Kunnantalon palvelut saatavilla toistaiseksi vain ajanvarauksella. Asiakkaita pyydetään olemaan yhteydessä 

puhelimitse tai sähköpostilla. 

Yhteydenotot sähköpostilla:  
Kunnan yleinen sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi 
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat: etunimi.sukunimi@pyhanta.fi 
 
Henkilökunnan suorat puhelin numerot: 
Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 040 1912 201 
Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 040 1912 202 
Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja 040 1912 203 
va. tietohallintosihteeri Anni Nortala 040 1912 204 
Toimistosihteeri Raili Viio 040 1912 205 
Neuvonta/toimistosihteeri Lea Piippo 040 1912 200 
Vuokra-asunnot/isännöitsijä Arttu Kamula 040 1912 209 

Kuntatiedotteen jakelu muuttuu 1.1.2021 alkaen 
Kunnanhallituksen 9.11.2020 § 178 tekemän päätöksen mukaisesti kuntatiedote julkaistaan kerran kuukau-

dessa ilmestyvässä Siikajokilaakso-lehdessä. Siikajokilaakso-lehti jaetaan jokaiseen kotitalouteen jokaisen 

kuukauden ensimmäisen viikon torstaina. 

Kuntatiedote julkaistaan edelleen myös kunnan nettisivuilla, mutta paperiversioita ei enää jaeta kauppoihin 

tammikuusta 2021 alkaen. 

mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pyhanta.fi


2 
 
 

 

Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

Kuntatiedotteen aineiston jättöpäivät vuonna 2021 
Kuntatiedotteeseen tulevan aineiston viimeiset jättöpäivät löytyvät kunnan nettisivuilta  
https://www.pyhanta.fi/kuntatiedotteet 

Kuntatiedotteen ilmoitusten hinnat vuonna 2021 
Kunnanhallituksen 9.11.2020 § 179 tekemän päätöksen mukaisesti: 
 
Kuntatiedotteessa ilmoittaminen on maksutonta Pyhännälle rekisteröityneiltä ja Pyhännällä toimivilta yh-
distyksiltä sekä Pyhännän kunnan kuntakonserniyhtiöiltä 
 
Yritysten ja muiden kuntien sekä hankkeiden ilmoituksista peritään 0,40 €/palstamillimetri + alv 24 % 
 
Hinnat löytyvät osoitteesta https://www.pyhanta.fi/kuntatiedotteet 

Seuraava kuntatiedote  
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 14.1.2021. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään tors-

taina 7.1.2021 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi. 

Valtuuston kokous  
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 14.12.2020 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa. Kokouskutsu ja esityslista asetetaan nähtäväksi 10.12.2020 kunnan verkkosivuille, 
www.pyhanta.fi, jossa myös kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 15.12.2020 alkaen. 
 
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA MATTI LEIVISKÄ 

Koronatiedote asukkaille 30.11.2020 
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella, Haapaveden kaupungissa on todettu laboratoriotesteillä yksittäi-
nen koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Todettu tartunta liittyy muual-
la tapahtuneeseen altistusketjuun. 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on sunnuntaina 29.11. antanut alueen kunnille suosi-
tuksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Ryhmä linjasi lauantaina 28.11. pidetyssä kokoukses-
saan epidemian siirtyneen Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvaiheeseen. 
 
Koordinaatioryhmän suositukset koko Pohjois-Pohjanmaalle. Suositukset astuvan voimaan välittömästi ja 
ovat voimassa 18.12. asti. 
 
Yleisötilaisuudet   
- Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintovi-
raston päätöksellä. 
 
Julkiset tilat  
- Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta turvataan 
oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. 
 
 
 

https://www.pyhanta.fi/kuntatiedotteet
https://www.pyhanta.fi/kuntatiedotteet
mailto:pyhannankunta@pyhanta.fi
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Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

Pyhännän kunnassa suljetaan kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat tartuntatautilää-
kärin ja toimivaltaisen viranomaisen päätöksillä seuraavasti: 
 
Liikuntahalli ja kuntosali suljetaan ajalle 2.12.-18.12.2020 
 
Nuorisotila suljetaan ajalle 2.12.-18.12.2020 
Kirjastossa asiointi vain lainaustarkoituksessa hygieniasuositusten mukaisesti. Lukusali suljetaan. 
 
Kunnantalo on suljettuna 3.1.2021 saakka. Kunnantalon palvelut ovat saatavilla toistaiseksi vain ajanva-
rauksella. 
 
Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille 
Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita) 
- Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä. - Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt 
matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulko-
puolella 
- Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karan-
teeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella - Ter-
veydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja 
vierailijoita. - Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa - Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, 
pankit jne.) - Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa - Työpaikoilla sisätilois-
sa, joissa maskin käyttö on mahdollista. 
 
Yksityistilaisuudet 
- Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita 
voidaan järjestää. 
 
Ryhmäharrastustoiminta 
Pyhännän kunnassa aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sekä sisällä että ul-
kona 2.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin. 
 
Julkiset tilat 
- Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilo-
jen käyttö. 
 
Ikääntyneet ja riskiryhmät 
- Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpitei-
siin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpi-
teissä noudatetaan THL:n ohjeistusta. 
Vierailut Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoivayksiköissä tulee toteuttaa hygieniasuosituksia noudattaen. 
 
Opetuksen järjestäminen 
- Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammatti-
korkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. 
Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. 
 
Jokihelmen opisto siirtyy etäopetukseen 1.12.2020 lukien. 
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Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

Etätyösuositus 
- Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti 
 
Etäkokouskäytännöt 
- Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaaajan kokouksissa 
 
Ravitsemusliikkeet 
- Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. 

Helmen terveyspalveluiden joulutiedote 
PÄIVYSTYS JA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO PÄIVYSTYSNEUVONTA JA -AJANVARAUS PUH. (08) 452 700  
Päivystys on avoinna arkipäivisin. 
 
Pyhännän lääkärin ja hoitajan vastaanotto on suljettu 24.12.20-6.1.21 
 
Haapaveden lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot avoinna arkipäivisin normaalisti.  
Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16.00 puh. (08) 452 700. 
 
Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, potilastiedustelut (08) 315 2688. 
 
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut terveysaseman ollessa suljettuna Haapa-
vedeltä puh. 044 7591 403. 
 
Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta. Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannos-
tukset Haapaveden vastaanotolta.  
Ambulanssi 112 
 
LABORATORIO: Haapaveden laboratorionäytteenotto on auki normaalisti arkipäivinä. 
 
RÖNTGEN: suljettu 21.12.20-6.1.21 
 
NEUVOLAT: Pyhännän neuvola on suljettu 23.12.20-6.1.21. Haapaveden neuvola toimii supistetusti 
21.12.20-6.1.2021. 
 
MIELENTERVEYSNEUVOLAT, A-KLINIKKA JA PERHENEUVOLA toimivat supistetusti vko 51–52. 
 
FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINELAINAAMO toimivat supistetusti. ASIAKKAITA PYYDETÄÄN VARAUTUMAAN 
HYVISSÄ AJOIN, ERITYISESTI APUVÄLINEIDEN SUHTEEN (JOS ON ESIM. TIEDOSSA OLEVIA LEIKKAUKSIA, 
JOIDEN JÄLKEEN TARVITAAN APUVÄLINEITÄ). 
 
HAMMASHOITOLAN AJANVARAUS JA NEUVONTA ma – to 8.00–15.30 ja pe 8.00 -14.30 puh (08) 452 710 
Iltapäivystys klo 16.00–21.00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8.00–21.00 Keski-Pohjanmaan keskus-
sairaala, hammas- ja suusairauksien poliklinikka, Mariankatu 16-20, 67200 KOKKOLA. Puh. 06 828 7450. 
 
PYHÄNNÄN HAMMASHOITOLA on suljettu 23.12.20-6.1.21 
 
VUODEOSASTO toimii normaalisti. 
 



5 
 
 

 

Pyhännän kunta   
Manuntie 2 040 1912 200  
92930 PYHÄNTÄ pyhannankunta@pyhanta.fi  

KORONANÄYTTEENOTTO TOIMII VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA OULUSSA LIMINGANTULLIN NÄYTTEENOT-
TOPISTEESSÄ JA OULUN SEUDUN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ. Näytteenottoon voi tulla ajanvarauksella tai 
ilman ajanvarausta. AJANVARAUS NORDLABIN AJANVARAUKSEN KAUTTA.  
 
https://nordlab.vihta.com/nordlab/#/reservation?region_filter=pohjois-pohjanmaa  
 

Senior Shopin POP Up kauppa 8.-10.12. 
Senior Shopin POP UP kauppa Pyhännällä, entisessä  OPn  kiinteistössä TI-TO 8.12-10.12 klo 10-17. Runsaas-
ti laadukkaita, helppohoitoisia, kauniita vaatteita kaiken ikäisille miehille ja naisille! Löytyy diabetessukkaa, 
liukuestesukkaa kuin tukisukkaakin sekä kiristämättömällä resorilla sukkaa. Alusvaatteista ulkovaateisiin! 
Myös lahjaideoita! 

Tervetuloa tutustumaan!  Kävijöiden kesken hattuarvonta! 

Tmi Sirkka Brännkärr, Sipolantie 1, 67700 Kokkola, puh. 0400-946083 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys 
Tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten takia joulukuun alusta alkaen ei toistaiseksi järjestetä lainkaan 
kerhotoimintaa. Kerhot käynnistetään heti, kun koronatilanne/kokoontumisrajoitukset sen sallivat. Seurat-
kaa ilmoittelua. 
  
Joulukuun kerhopäiväkin jää siis pitämättä.  
 
Jos olet kiinnostunut saamaan Joulutervehdys 2020 -lehden (Pohjois-Pohjanmaan piirin joulujulkaisu) joko 
itselle tai läheisellesi, soita tai lähetä tekstiviesti Railille, (050 5662 788) tai Helville, (040 5439 494) joulu-
kuun puoliväliin mennessä. Muista ilmoittaa osoite, johon lehden voi toimittaa. Toimitamme lehden posti-
laatikkoon. Lehtiä on saatu vain rajattu määrä ja ne jaetaan ilmoitusjärjestyksessä niin kauan kuin niitä riit-
tää. 
 
 Rauhallista ja tunnelmallista joulua kaikille yhdistyksemme jäsenille, tukijoille ja ystäville! 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston koronaohjeistusten mukaisesti joudumme 
keskeyttämään kaikki ryhmämuotoiset toiminnat ja tapahtumat 18.12.2020 saakka. Myös pöllöauton Omai-
sOiva-kioskit keskeytetään. 
 
Olemme tavoitettavissa etätyössä puhelimitse arkisin klo 9–15. Otathan yhteyttä, jos haluat jakaa ajatuk-
siasi, tarvitset apua arjessa jaksamiseen tai omaishoidon tilanteisiin. 
 
OmaisOiva-ohjaajat: Suvi 044 2991385, Jaana 044 3868363 
 
Toivotamme Lämmintä Joulumieltä ja Onnenhetkiä Vuodelle 2020! 

Tavastkengän Maa- ja Kotitalousseura peruu tapahtumansa tältä vuodelta 
Esimerkiksi perinteiset uudenvuoden juhlakahvit jäävät tältä vuodelta välistä. 
 
Tavastkengän Maa- ja Kotitalousseura haluaa kiittää kyläläisiä ja muita mukana eläneitä kuluneesta vuodes-
ta.  Nähdään taas ensi vuonna. 

https://nordlab.vihta.com/nordlab/#/reservation?region_filter=pohjois-pohjanmaa
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Siikalatvan Urheilijat tiedottaa 
Liikkakerho ja harjoitustoiminta tauolla ainakin joulukuun ajan. Jatkamme toivottavasti tammikuussa, mikäli 
alueen koronavirustilanne sen sallii.  
 
Kiitokset kaikille toiminnassamme vuonna 2020 mukana olleille ja rauhaisaa joulun aikaa! 
 
SYYSKOKOUS 
Siikalatvan Urheilijoiden syyskokous pidetään joulukuun aikana. Ilmoitamme kokousajankohdan ja paikan 
ainakin seuran sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa sekä ilmoitustauluilla ympäri 
kuntaa.  
Esillä sääntömääräiset asiat, mm. sihteerin ja rahastonhoitajan valinta sekä vuosipalkitsemiset. 
Vuonna 2021 Siikalatvan Urheilijat täyttää 50 vuotta. 
 
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan juhlavuoden toimintaa! 
 
Lisätietoja: keijo.makkonen@gmail.com tai puh. 0407082348. 

mailto:keijo.makkonen@gmail.com

