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Esi- ja perusopetuksen alkaminen 
Koulutyö aloitetaan Pyhännän koululla tiistaina 9.8.2016 klo 8:15. Ensimmäinen koulupäivä päät-
tyy kaikilla klo 10:30. Keskiviikkona 10.8.2016 siirrytään lukujärjestyksen mukaiseen aikatauluun. 
 
Koulukuljetukset aloituspäivänä 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 va-
kuutettu kunnan vakuutuksessa. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa siirrytään 1.8.2016 alkaen varattujen tuntien mukaiseen laskutuk-
seen (sivistyslautakunta 14.4.2016 § 16). 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat: 
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 € 
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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 Daisyyn hoitoviikkoa edeltävää viikkoa edeltävän 
viikon perjantaihin klo 12.00 mennessä. Sen jälkeen niihin ei sitouduta. ESIM. Perhe tarvitsee aa-
mu- ja iltapäivätoimintaa lapselleen viikolla 40. Hänen tulee tehdä varaus Daisyyn viimeistään vii-
kon 38 perjantaihin klo 12.00 mennessä.  
 
Päätöksen maksuvapautuksesta tai -alennuksesta tekee sivistysjohtaja sosiaalityöntekijän lausun-
non ja/tai toimeentuloselvityksen perusteella. 
 
Hakulomakkeita saa sivistystoimistosta ja lomake löytyy myös kunnan internet-sivulta. Hakemuk-
set voi palauttaa sivistystoimistoon, osoite Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä.  Aamu- ja iltapäivätoimin-
taan 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 1.9.2016–23.5.2017 
 
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi liikuntahallin käyttövuorot 1.9.2016–23.5.2017 väliselle ajalle. Vuoroja 
voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Hakemuksessa tulee ilmetä käyttövuoron tarkoitus sekä haki-
jan vastuuhenkilö, jonka tulee olla vähintään 18-vuotias. Lomakkeita saa Pyhännän kunnan internet sivuilta 
www.pyhanta.fi/sivistys/vapaa-aika/lomakkeet. 

Hakemus tulee jättää 26.8.2016 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930 
Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa 
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Kuntosalin käyttövuorot 1.9.2016–31.8.2017 
 
Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi kuntosalin käyttövuorot 1.9.2016–31.8.2017 väliselle ajalle. Vuoroja 
voivat hakea urheiluseurat sekä eri yhteisöt. Lomakkeita saa Pyhännän kunnan internet sivuilta 
www.pyhanta.fi/sivistys/vapaa-aika/lomakkeet. 

Hakemus tulee jättää 26.8.2016 klo 15.45 mennessä os. Pyhännän vapaa-aikatoimi, Koulutie 8 A 92930 
Pyhäntä. Vuorolista ilmoitetaan syyskuun kuntatiedotteessa. 

Kuntosalin kuukausimaksut 5 €/kk ja oma käyttövuoro 100 €/kausi  

 

Loiste Sähköverkko Oy:n raivaus- ja oksintatyöt 
 
Sähköntoimituksen varmistamiseksi teemme elo- ja syyskuun aikana keski- ja pienjännitejohdoillamme 
raivausta ja oksintaa Pyhännällä Lamujoen, Iso-Lamujärven ja Viitamäen alueilla. Keskijänniteilmajohdolla 
puusto raivataan 10 metrin leveydeltä ja pienjännitejohdolla johdon alta. Reunapuut oksitaan ja yksittäiset 
vaaralliset puut kaadetaan. Poistettava puusto kuuluu maanomistajille.  

Lisätietoja saa raivauksia suorittavalta urakoitsijalta, puh. 040 847 2062 tai Loiste Sähköverkko Oy:n valvo-
mosta, puh. 0800 9 2500 (maksuton) 

 

Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa                          
  
9.8.2016 klo 10.00 Johtokunta kokoontuu Maaralan koululla. 

9.8.2016 klo 12.00 Kerhopäivä Maaralan koululla.  
Pelataan bingoa, kahvit ja arpajaiset. Katsotaan yhdistyksen toiminnasta tehty filmi. 

23.8.2016 klo 19.00 Karaoke tanssit Lamujoen kylätalolla. 5€ oviraha sisältää pullakahvit. 

27.8.2016 Perttulinpäivät -tapahtuma 
Yhdistys on mukana torilla lauantaina. Lahjotuksia arpajaisiin otetaan vastaan. Kahvinmyynti. 

6.9.2016 klo 18.00 Karaoke Nuorisotalolla, Ouluntie. 

13.9.2016 klo 12.00 Kerhopäivä Seurakunta talolla. 

Tulossa 28.9.2016 tietokonekurssi koululla klo 16.00 opettajana toimii Helvi Luttinen. 
 
Tervetuloa mukaan! 
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Siikalatvan urheilijat tiedottavat 
 
5. SEURAKISAT Torstaina 25.8. klo 18.30  
T/P5 (synt. 2010 ja myöh.) 80 m ja pituushyppy T/P7 150 m ja pituushyppy, T/P9 150 m ja pituushyppy, 
T/P11 150 m ja keihäs, T/P13 200 m ja kiekko, T15/P15 200 m ja pituus, vanhemmat ikäluokat 200 m ja 
kuula. Lajeja harjoitellaan klo 18 alkaen. Kisojen jälkeen jaamme palkinnot kaikille kesän aikana seurakisoi-
hin osallistuneille. 

PYHÄNTÄ-HÖLKKÄ Sunnuntaina 4.9. klo 11.00 
Miehet, Naiset, M45, N45, M50, M55, N55, M65, M70 ja kuntosarja 6,8 km. 
P15, T15 3 km, P13, T13, P11, T11 2 km. Minihölkkä on alle 9-vuotiaille. Matkat myöhemmin.  

Ilmoittautumiset ennakkoon www.kilpailukalenteri.fi, sähköpostitse (keijo.makkonen@gmail.com) tai pu-
helimitse (040 7082348). Kisapaikalla, Pyhännän koululla, ilmoittautuminen klo 09.30–10.30. 
Osallistumismaksu 10 euroa, alle 15-vuotiaat 7 euroa.  
Mitalit kaikille. Pokaalit jaetaan sarjojen viidelle parhaalle sekä tavarapalkinnot voittajille. Kuntosarjassa 
arvontapalkinto. Minihölkässä mitalit. 

Pyhännän Perttulinpäivät 23.–28.8.2016 
 
Perttulinpäiviä vietetään 23.–28.8.2016. Perttuliesite jaetaan koteihin vkolla 33. 
Myyntipaikkoja lauantaille 27.8. 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 €. 

Taidenäyttely kirjastolla 
Paavo Makkosen töitä on esillä kirjaston näyttelytilassa elokuulla. 

Perinteinen Perttulin lauluilta Tavastkengän Kylätalolla  

Perinteinen Perttulin lauluilta Tavastkengän Kylätalolla torstaina 25.8. klo 19 alkaen. Laulattajina Virpi Piip-
po ja Juha Vartiainen. Buffetti auki klo 18.30 alkaen. 

Lauluillassa ja Perttulin toripäivillä myytävänä: 

• Tavastkengän kyläalbumi (2016). Hinta 50 euroa. 
• Tavastkengän kylähistoria (2011). Hinta 50 euroa. 
• Tavastkengän Tahti -paitoja. Hinta 12 euroa. 
• Tavastkenkä-pyyhkeitä. Hinta 20 euroa. 
• Maksut käteisellä. 

Tuoretta kyläalbumia ja aiemmin julkaistua kylähistoriaa voi myös tilata Tavastkengän Maa- ja kotitalous-
seuran sihteeriltä Tiina Mikkoselta, puh. 040 509 6101, sihteeri(at)tavastkenka.fi, tai rahastonhoitaja Minna 
Haatajalta, 040 530 4951, haataja.minna(at)gmail.com. Postin kautta toimitettuna hintaan lisätään toimi-
tuskulut. 

 

mailto:keijo.makkonen@gmail.com
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