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PYHÄJÄRVEN KEHITYS 
edistää elinkeinoelämää   
PYHÄJÄRVEN KEHITYS 
Oy:n päällimmäinen tavoi-
te on ollut jo vuodesta 1996 
edistää kunnan elinvoimai-
suutta ja yritysten toimin-
taympäristöä. Yhteistyössä 
Nihak ry:n kanssa ja hyö-
dyntämällä erilaisia julkisia 
rahoitustuotteita pyritään 
parantamaan yritysten toi-
mintaedellytyksiä, kehittä-
mään työllisyyttä ja osaa-
mista sekä parantamaan Py-
häjärven kilpailukykyä, elin-
voimaisuutta ja vetovoimaa. 

TÄLLÄ HETKELLÄ Pyhä-
järven Kehitys Oy:n paino-
pisteet ovat niin rakenne-
muutokseen sopeutumi-
sessa, energia-alojen kehit-
tämisessä ja biopohjaisten 
arvoaineiden jalostamisessa 
kuin uuden liiketoiminnan 
ja työpaikkojen luomisessa 
ja edelleenkin valtateiden 4- 
ja 27- risteysalueen markki-
noinnissa. Vuoden loppuun 

saakka kaupungilla on alen-
nuskampanja rakentamat-
tomille liike- ja teollisuus-
tonteille eli risteysalueen 
vapaat kiinteistöt saa 80% 
alennuksella. Päivitetty tie-
toa nelostien ykköspaikas-
ta: www.pyhajarvenkehi-
tys.fi/sivut/nelostien-yk-
kospaikka/ 
SEURAA MYÖS verkkosi-
vuja www.pyhajarvenke-
hitys.fi, facebook-sivujam-
me www.facebook.com/ ja 
twiittejämme https://twit-
ter.com/PKehitys. Verkko-
sivuilta löytyy mm. tietoa 
vuonna 2021 tarjolla olevis-
ta tukimuodoista ja uusi ha-
kemuslomake tuen hakemi-
seksi. 

KOTIMAAN MATKAILUL-
LE povataan jälleen ennä-
tyskesää ja mikäli tapahtu-
mien järjestäminen onnis-
tuu, paikkakunnan matkai-
lupalveluita tarjoaville on 
luvassa työtä ja myös mah-
dollisuuksia kasvattaa/laa-

jentaa omaa liiketoimintaa. 
Tätä varten Pyhäjärven Ke-
hitys Oy haluaa myös kan-
nustaa ja auttaa yrityksiä pa-
rantamaan digitaalista savu-
tettavuuttaan niin, että Py-
häjärven kohteet ja palvelut 
löytyisivät verkosta matkai-
lijalle mahdollisimman hel-
posti ja olisivat myös ostet-
tavissa digitaalisesti. Mai-
semallisesti olemme osana 
Suomenselkää, missä vallit-
sevat maisemapiirteet muis-
tuttavat kuitenkin erehdyt-
tävästi Järvi-Suomea. Kun-
tamme soveltuu siis erin-
omaisesti luonto, elämys, 
tapahtuma ja kulttuurimat-
kailun toiminnalle.  

PYHÄJÄRVELLÄ EI toi-
saalta synny tällä hetkellä 
toteutuskelpoisia uusia lii-
keideoita eikä toisaalta jo 
olemassa olevia liikeideoita 
saada riittävässä määrin ja-
lostetuksi kannattavaksi lii-
ketoiminnaksi. Tämän asi-
an korjaamiseksi Pyhäjär-

ven Kehitys ottaa Pyhäkkäil-
tä jatkuvasti ja mielellään 
vastaan uusia ajatuksia, lii-
keideoita mutta myös mah-
dollisia ongelmia ja epäkoh-
tia, joista on hyvä lähteä ke-
hittämään kannattavaa lii-
ketoimintaa.  

Ota yhteyttä, 
jutellaan lisää! 

Regis Rouge-Oikarinen
Elinkeinojen kehittäjä

0405268121

Arto Junno/Nihak ry
yrityspalvelupäällikkö 

0444457011 

KESÄ 2021 avautuu edes-
sämme mahdollisuuksien 
kesänä. Tällä tarkoitan en-
nen kaikkea sitä, että yhteis-
kuntamme avautuu korona-
pandemian hellittäessä Suo-
messa hiljalleen. Pandemia 
ei toki ole vielä ohi, emme-
hän vielä osaa muuta kuin 
ennustaa eri vaihtoehtoi-
sia malleja ja aikoja maail-
manlaajuiselle pandemian 
päättyneeksi julistamiselle. 
Koronarajoitusten asteittai-
nen höllentäminen mahdol-
listaa tälle kesälle enemmän 
paikallisia tapahtumia, kuin 
viime kesänä. Toivottavasti 
mahdollisimman moni läh-
tee nyt liikkeelle nauttimaan 
yhdessäolon mahdollisuuk-
sista ja samalla tukee paikal-
lisia tapahtumajärjestäjiä ja 
esiintyjiä.

TÄNÄ KESÄNÄ niin pai-

kalliset kuin kesävieraatkin 
havaitsevat uusia raken-
nushankkeita Pyhäsalmes-
sa. Pyhäjärven Virkkulan-
kylän kerrostalon rakennus-
työt alkavat kesän aikana Ol-
lintien varressa, Hotelli Py-
häsalmea vastapäätä. Väli-
muotoisen asumisen edis-
täminen tuo senioreille ko-
vasti odotetun uuden asuin-
kohteen. Koronasta johtu-
en tai muuten, omakotira-
kentamisessa ja vapaa-ajan 
asuntojen rakentamises-
sa on taas ollut piristymis-
tä havaittavissa. Hyvä näin.

PAIKKAKUNNAN YRIT-
TÄJÄT tarvitsevat py-
häkkkäiden, vapaa-ajan 
asukkaiden ja kesävierai-
den ostopäätösten kohden-
tumista entistä enemmän 
paikkakunnan palveluihin 
ja tuotteisiin. Siihen on hy-

vät edellytykset, sillä täällä 
palvelu pelaa ja tavaraa saa. 

Kehittämisen hengessä pa-
rannusehdotuksia otetaan 

vastaan mielellään, niin yrit-
täjien kuin julkisten palve-
luiden taholtakin. Tänä ke-
sänä on siis entistäkin ajan-
kohtaisempaa suosia paikal-
lisia palveluja ja tuotteita. 
Jatketaan Reilusti Kotiin-
päin vetämistä.

ALUEELLA ON nyt kesällä-
kin etenemässä monia suu-
ria infrastruktuurin raken-
tamishankkeita, kuten Ii-
salmi-Ylivieska-radan säh-
köistyksen maastotyöt ja 
tuulivoimapuistojen raken-
nustöitä. Nämä liikenne- ja 
energiahankkeet palvele-
vat koko Suomen kehitystä 
ja tuovat elinvoimaa 
alueellemme. 

  

SUURTEN HANKKEIDEN 
vastapainoksi hyvinvoin-
tia edistetään monin pienin 
parannuksin, joista voit lu-
kea tässä tiedotusliittees-
sämme.

Henrik Kiviniemi
kaupunginjohtaja

Liitteen ulkoasu ja asemointi: 
Pyhäjärven Sanomat / Minna Montonen

Tekstit: Pyhäjärven kaupunki

Kuvat, kartat, kaaviot: Pyhäjärven kaupunki, 
Eeva Vaskilampi, Virve Toivanen

Pyhäjärven kaupunki 
Ollintie 26 
86800 Pyhäsalmi

Puh. (08) 769 7111

pyhajarvi@pyhajarvi.fi

Seuraa meitä 

Facebookissa!

Pyhäjärven Kehitys 
edistää elinkeinoelämää   

Muutosten vuosi takana, 
muutosten vuosi edessä

 
 

 
       

 
KAUPUNGINTALO  
ON SULJETTUNA 
25.6.-1.8.2021 
 
Kaupungintalo ja yhteispalvelupiste 
pidetään asiakkaille suljettuna 
25.6. – 1.8.2021.  
 

Kuulutukset ovat nähtävänä Pyhäjärven 
kaupungin verkkosivuilla ja nähtävillä olevat 
aineistot Pyhäjärven kirjastossa (Laitisentie 6, 
ent. ammattikoulun tilat). 
 
Venepaikat, vuokrattujen tilojen avaimet ja 
varausmaksut: soita 08-7697 111 (vaihde) ja 
sovi aika asioinnille. Huolehdithan asiat 
ennen kaupungintalon sulkua. 
 

Hyvää kesän jatkoa! 

 

Työ- ja 
elinkeino-
toimisto 

 

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI toivottaa hyvää kesää kaikil-
le lehden lukijoille!
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Tuulivoima on 
Pyhäjärvellä 
elinvoimaa

PYHÄJÄRVEN CALLIO to-
teutti yhteistyössä Pyhäsal-
mi Mine Oy kanssa ensim-
mäisenä Suomessa (ensim-
mäisenä kenties koko maa-
ilmassa) kuljettajapalvelu-
pilotin avaimet käteen pe-
riaatteella kotimaiselle kai-
vosklusterin teknologiayri-
tykselle. Kuljettajapalvelu-
pilotin tulokset ylittivät ta-
voitteet. Kuukauden mit-
taiseen pilottiin palkattiin 
neljä aiemmin Pyhäsalmen 
kaivoksella työskennellyttä 
ammattimiestä kuljettajiksi 
seuraavan sukupolven kai-
vosajoneuvon testaamiseen 
kaivoksen vinotunnelissa ja 
avolouhoksella ja sen ram-
pissa. Testaamista suoritet-
tiin lähes keskeytyksettä, jo-
kaisena arkipäivänä ja mel-
kein kellon ympäri. Kuljet-
tajapalvelupilotista kerättiin 
arvokasta kokemusta Calli-
on TestMINE tulevaisuu-

den testikaivos - hankkeen 
valmistelevia toimenpiteitä 
ajatellen. Myös asiakkaalta 
saadut positiiviset palaut-
teet palvelusta olivat hyvin 
rohkaisevia. Saatujen koke-

musten myötä pystymme 
reagoimaan tulevaisuudes-
sa melko lyhyelläkin aika-
taululla teknologiayritysten 
testaustarpeisiin esim. kul-
jettajapalveluilla, osana laa-

jempaa Callion tukipalvelui-
den tarjoomaa.

KESÄN MITTAAN voit nähdä Pyhäjärven 
katukuvassa liikkuvan punamustan riksa-
pyörän kyytiläisten kera. Riksapyörätoi-
minnan tarkoituksena on lisätä ikäihmis-
ten ulkoilumahdollisuuksia ja laajentaa 
heidän elinpiiriään. Pyörä on tarkoitet-
tu pyhäjärvisten yhteiseksi iloksi. Pyö-
räkyydillä voidaan lähteä esimerkiksi 
nauttimaan torikahveista tai rantarai-
tin maisemista.

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN 
on mahdollistanut Pyhäjärven kau-
punki ja hoivakodit Attendo Järven-
helmi, Esperi Care Jaatinen ja Kar-
palokoti. Pyörä on rahoitettu Her-
man Röytiön rahaston varoilla. Li-
säksi hoivakodit osallistuivat avus-
tuksilla pyörän hankintakustan-
nuksiin.

PYHÄJÄRVEN RIKSAPYÖ-
RÄN takana on Pyörällä kai-
ken ikää -toiminta, jonka ide-
ana on tarjota ikään ja liikku-
miskykyyn katsomatta mah-
dollisuuksia nauttia pyöräilys-
tä. Riksapyöräilyssä tarkoitus 
ei olekaan päästä vain mää-
ränpäähän vaan nauttia sa-
malla myös ulkona olosta ja 
ympäristöstä. Pyöräretki on 
sosiaalinen hetki vapaaeh-
toisen ja kyydissä olevien kanssa.

PYÖRÄ KAIPAAKIN nyt polkijoita, jotka mahdollis-
tavat ulkoilun ja pyöräilyn riemun ikäihmisille. Lähes 
kuka tahansa pärjää hyvin pyöräluotsina, sillä säh-
köavusteisella pyörällä ajaminen on kevyttä. Virtaa 
vapaaehtoisuudesta -hankkeen kautta koulutetaan 
pyöräluotseiksi haluvia. 

Callio
Energy 
Park
ENERGY PARK on Callion 
yksi uusimmista hankkeista, 
jonka tavoitteena on kehit-
tää Pyhäsalmen kaivosalu-
eelle ja lähiympäristöön uu-
siutuvan energian liiketoi-
mintakonsepti. Hankkeessa 
toteutetaan teknisiä- ja liike-
taloudellisia toteutussuun-
nittelua sekä vaatimusmää-
rittelyjä ja mallinnetaan Cal-
lio Energy Park -liiketoimin-
takonsepti tavoitteiden saa-
vuttamiseksi vuoteen 2025 
mennessä.

HANKKEESSA MUODOS-
TETAAN toimijoiden kes-
ken aktiivinen innovaatio- 
ja yhteistyöverkosto ja käy-
dään tarvittavia keskuste-
luja toimintaan osallistuvi-
en alueellisten elinkeino-
elämän toimijoiden ja myös 

kansainvälistenkin yhteisö-
jen kanssa. Hankkeen tu-
loksena syntyy Callio Ener-
gy Park, kokonaisenergiata-
seeltaan yksi Suomen hou-
kuttelevimpia yritysaluei-
ta, joka luo Pyhäsalmen kai-
vosinfrastruktuurille uutta 
elinkaarta sekä auttaa Py-
häjärven rakennemuutok-
sen hallintaa uusien elinkei-
nomahdollisuuksien luomi-
sessa.

HANKKEEN PÄÄTOTEUT-
TAJANA on Pyhäjärven 
kaupunki ja projektipääl-
likkönä toimii Terho Kivi-
maa. Hankkeen työt on aloi-
tettu ja hanke tulee kestä-
mään vuoden 2021 loppuun. 
Hankkeen edetessä yhteis-
työtä tiivistetään verkostos-
sa olevien yritysten kanssa 
ja sitä kautta luodaan pohjaa 
liiketoiminnallisiin mahdol-
lisuuksiin hankkeen päätyt-
tyä. Hankkeen kumppanei-
na ovat YIT Suomi Oy, Lois-
te Energia Oy, Suomen Voi-
ma Oy, Pyhäsalmi Mine Oy 
ja Nihak Ry.

ILMASTONMUUTOS JA 
sen mukanaan tuoma ener-
giamurros luo uusia talou-
dellisia mahdollisuuksia 
kunnille. Osana sähköjär-
jestelmämme puhdistamis-
ta energiatuotannon muo-
toja uudistetaan parhaillaan 
kiivaasti. Alueellamme tä-
mä näkyy uusinvestointien 
osalta tällä hetkellä erityi-
sesti tuulivoimapuistojen 
rakentamisena. Alueemme 
suurin tuulivoimahanke, Py-
häjärven Hautakangas, on 
kaavaluonnosvaiheessa ja 
etenee suunnitelmien mu-
kaan. Kyseessä on 44-52 voi-
malan kokonaisuus, joka tu-
lee sijoittumaan Pyhäjärven 
koillisosaan.
HAUTAKANKAAN HANK-
KEESTA Suomen Ympäris-
tökeskuksen (SYKE) teke-
mä aluetalousvaikutuksien 
arviointi toi esille merkittä-
viä taloudellisia vaikutuksia 
suoraan Pyhäjärvelle.
MAANOMISTAJILLE 
VUOSITTAIN maksetta-
vat maanvuokrat ovat noin 
0,70–0,82 miljoonaa euroa. 
KIINTEISTÖVERON 
TUOTTO kaupungille on 
vuodessa 1,85–2,20 milj. eu-
roa. 30 vuoden jälkeen yhä 
vielä 0,89–1,05 milj. euroa 
vuodessa. 
RAKENNUSVAIHEEN 
TYÖLLISYYSVAIKUTUK-
SET olisivat noin 616–732 
htv kokonaisuudessaan ker-
rannaisvaikutuksineen. Siitä 
on merkittävä osa mahdol-
lisuus saada kohdistumaan 

myös Pyhäjärvelle, paikal-
listen yritysten kautta.
LISÄKSI MONIA kerran-
naisvaikutuksia
KUTEN TIEDÄMME, talou-
den tasapainottamiseksi Py-
häjärvellä tulee tehdä me-
noja pienentäviä uudistuk-
sia tai tuloja tuovia veron-
korotuksia. Hautakankaal-
le suunnitellun tuulipuiston 
ensimmäisen vuoden 1,85–
2,20 miljoonan euron kiin-
teistöverotulot tulisivat tasa-
painottamaan merkittävästi 
kaupungin taloutta. Tuuli-
puiston ensimmäisen vuo-
den kiinteistöverokertymä 
vastaisi noin kolmen pro-
senttiyksikön suuruista kun-
nallisveroasteen korotusta.
ALUEELLAMME RAKEN-
NETTAVAT tuulipuistot 
edellyttävät merkittäviä in-
vestointeja tie- ja sähköverk-
koinfraan alueellamme. Nä-
mä investoinnit edesautta-
vat myös muiden toimialo-
jen, mm. metsätalouden, 
toiminnan tehostumista. 
Suurijännitteisten siirto-
verkkojen kehittäminen ja 
uusinvestoinnit tuovat alu-
eelle uutta työtä ja mahdol-
lisuuksia. Kuten tiedämme, 
teollinen toiminta merkitsee 
usein suurta energiankulu-
tusta ja uusiutuvan energian 
suuren kokoluokan paikalli-
nen tuotanto tuo Pyhäjärvel-
le teollisen toiminnan kehit-
tymisen edellytyksiä uudis-
tuvassa taloudessa. Tuuli-
voima on näin ollen Pyhäjär-
vellä todellista elinvoimaa.

Avaimet käteen kuljettajapalvelua 
pilotoitu Pyhäsalmessa

Ulkoilumahdollisuuksia ja 
pyöräilyn riemua yhdessä

SEURAAVA PYÖRÄLUOTSIKOULUTUS järjestetään lau-
antaina 12.6 klo 10 alkaen (ennakkoilm. 9.6 mennessä).  
Lisätietoja Pyhäjärven riksapyörätoiminnasta: www.vapari-
vaihde.fi/riksapyora , p. 044 2358 373
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Pyhäjärven kaupungin väestörakenteesta ja työvoimasta

Vuoden 2020 lopussa 35,5 % Pyhäjärven asukkaista oli yli 64-vuotiaita. Asukkaista 14,2 % oli alle 15-vuotiaita ja 15 – 64 -vuotiai-
den osuus oli 50,3 %. Pyhäjärvellä väestön keski-ikä on noussut pidemmän aikaa. Vuoden 2020 alussa Pyhäjärvellä oli 5.131 asu-
kasta ja vuoden lopussa oli 5.033 asukasta. Koronapandemia toi kuitenkin paikkakunnalle tilastojen mukaan viime vuosia enem-
män perheitä ja työikäisiä.

Väestönmäärän kehitys vuosina 2012 - 2020

Väestömäärän kehitys pidemmällä aikajaksolla. Ennusteessa vuosien 2025, 2030 ja 2040 asukasluvut on saatu Tilastokeskuksen 
väestöennusteesta.

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2015 – 2020

KAUPUNKI UUSII suosi-
tun liikuntareitin ”rantabu-
levardin” valaistuksen ke-
sän aikana. Valaistu reitti 
kulkee lossinrannasta Les-
keläntien päähän. 

VALAISIMET TULEVAT 
olemaan noin 3m korkeita 
puistovalaisimia.

VALAISTUKSEN UUSI-
MINEN on pakollista, kos-
ka vanhoihin valaisimiin ei 

enää saa varaosia ja run-
saan ilkivallan vuoksi va-
laistus on käyttökelvoton.

REITIN VARREN palvelu-
ja parannetaan siirtämäl-
lä sinne urheilukentältä li-
haskuntolaitteita sekä pöy-
täryhmä palvelemaan liik-
kujia.

Toiminnan ja talouden 
tunnuslukuja

Teknisen toimen
kuulumisia

Toimintatuotot (ulk.), verotulot sekä valtionosuudet vuonna 2020

Palvelujen ostot muodostavat suurimman osan ulkoisista kustannuksista. Selännepalvelujen osuus on 63 %:a kaikkien toimialo-
jen kustannuksista. Selännepalvelut sisältävät kuntayhtymältä ostettujen palvelujen lisäksi eläkemenoperusteiset sekä varhe-
maksut, jotka kohdistuvat terveyden- ja sairaanhoidonpalvelujen tuottamiseen. 

Pyhäjärven kaupungin tilinpäätöksestä v. 2020
Vuonna 2020 koko maail-
man taloutta ja toimintaa 
määritti COVID-19-pande-
mia. Kuntien taloudellinen 
tilanne kehittyi koko Suo-
messa positiivisesti ja vuosi-
katteet kasvoivat edellisestä 
vuodesta. Selittävinä tekijöi-
nä olivat koronapandemian 
tukitoimenpiteistä aiheutu-
neet valtionosuuksien ja ve-
rotulojen voimakkaat kasvut. 
Tukipaketissa korostui mm. 
yhteisöveron kuntien jako-
osuuden kasvaminen merkit-
tävästi sekä peruspalvelujen 
valtionosuuden lisämäärära-
hat.

Pyhäjärven kaupungin ta-
loudellinen tilanne kehit-

tyi koronatukipaketin ansi-
osta edellisvuosiin verraten 
positiivisesti. Lisätalousarvi-
on jälkeen talousarvio oli ali-
jäämäinen (-2,37 M€), mutta 
koronatukipaketeista johtu-
en tilinpäätöksen ylijäämäk-
si muodostui 426.871 euroa. 

Pyhäjärven kaupungin 
vuoden 2020 tilinpäätöksen 
tulokseksi muodostui 0,09 
Meuroa. Poistoerojen muu-
tosten jälkeen tilikauden yli-
jäämäksi muodostui 0,4 Meu-
roa. Pyhäjärven kaupungin 
toimintakulut sisältävät Pe-
ruspalvelukuntayhtymä Se-
länteelle maksetut hallinnos-
ta ja palveluista aiheutuneet 
kustannukset. Pyhäjärven 

osuus hallinnon ja palvelujen 
kustannuksista oli 26,3 Meu-
roa. Tilikauden ylijäämä li-
sätään taseen edellisten tili-
kausien ylijäämään kuluvan 
vuoden kirjanpidossa.

Tuloveroprosentti vuon-
na 2020 oli 21,75 %. Verotu-
lokertymä oli yhteensä 21,7 
Meuroa, toteutuma talousar-
vioon verrattuna oli 105,6 %. 
Verokorttiuudistuksesta joh-
tuva kertymävaje korjaantui 
lopullisesti vasta verotuksen 
valmistuttua heinäkuusta 
2020 alkaen. Koronatukipa-
ketin vaikutus kaupungin 
yhteisöverotuloihin vuonna 
2020 oli noin 0,8 M€.
Valtionosuuksia kertyi 19,5 

Meuroa, joka toteutui 101,8 
% talousarvioon verrattuna. 
Koronatukipaketin vaikutus 
kaupungin valtionosuustu-
loihin vuonna 2020 oli noin 
1,3 M€.
Lainakanta oli vuoden 2020 
lopussa 30,3 Meuroa, joka 
on 6.011 euroa/asukas. Tilin-
päätösvuonna nostettiin ta-
lousarviolainaa 6,07 Meuroa, 
kuten oli talousarviossa hy-
väksytty. Omavaraisuusas-
te oli 44,9 %. Omavaraisuu-
den hyvänä tavoitetasona 
voidaan pitää kuntatalouden 
keskimääräistä 70 %:n oma-
varaisuutta.

PYHÄJÄRVEN KESKUS-
TAAN, maakuntajärvi Py-
häjärven välittömään lä-
heisyyteen, avataan ke-
väällä 2022 uusi Virkkula-
kylä-konseptin mukainen 
nelikerroksinen esteetön 
22 asunnon kerrostalo jos-
sa asunnot ovat muunnel-
tavia.

URAKOITSIJA ON nyt va-
littu tähän mielenkiintoi-
seen kohteeseen, tarjous-
kilpailun voitti Siklatalot 
Oy, kertoo Virkkulakylä 
Oy:n toimitusjohtaja Tee-
mu Turunen.

SUUNNITELMAT OVAT 
valmistuneet ja rakennus-
lupaprosessi on käynnissä.

ARA-RAHOITTEISET 
VUOKRA-ASUNNOT ovat 
suunnatut yli 55-vuotiaille. 
Virkkulakodeissa on val-
miudet myös enenevään 
turvaan, sitä mukaa kun 
sitä tarvitaan.

PARHAIMPINA ASIOI-
NA Pyhäjärven Virkkula-
kodeissa pidän sen ihan-
teellista sijaintia, keskel-
lä kaupunkia ja kuitenkin 
loistavien ulkoilumahdol-
lisuuksien vieressä. Talos-

sa on sprinklerijärjestel-
mät, isommat hissit, talvi-
puutarha ja yhteistä asu-
kastilaa, kertoo Teemu Tu-
runen.

OLEMME PITÄNEET Py-
häjärvellä yhden asukas-
tilaisuuden Virkkulako-
deista kiinnostuneille, ja 
siitä jäi erittäin positiivi-
nen tunne, kuinka juuri 
tämän kaltaista asumis-
muotoa kaivataan, kertoo 
puolestaan Virkkulankylä 
Oy:n ystävätoimintaa ve-
tävä Helinä Kalaja.

SUURI PIHA-ALUE an-
taa mahdollisuudet myös 
syötävälle puutarhalle, jos-
sa kasvatetaan pääsään-
töisesti syötäviä kasveja 
ja asukkailla on mahdol-
lisuus myös lavaviljelyyn.

-SEURAAVA KOONTI 
(3.11.2020 asukastilaisuus) 
kertoo paljon: ”Minun 
Virkkulassani olisi ilois-
ta, positiivista, toimelias-
ta elämää. Paljon laulua ja 
tanssia, vain joskus virren-
veisuuta. Kyläilyä, avoimet 
ovet, yhdessä ruokailua ja 
kahvittelua. Illanistujaisia, 
jotta ei tarvitse mökötellä 
omassa huoneistossa. To-

Pyhäjärven Virkkulakodit – yhteisöllinen 
asumisympäristö

 
26.5.2021 

Uudistuksia 
”rantabulevardille”

Toimintakulut (ulk.) toimialoittain vuonna 2020
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Teknisen toimen
kuulumisia

Pyhäjärven Virkkulakodit – yhteisöllinen 
asumisympäristö

ki sekin suotakoon.” Voiko 
sen paremmin sanoa, tote-
aa Helinä Kalaja.

SEURAAVA ASUKAS-
TILAISUUS pidetään 
9.6.2021 klo 13 Hotelli Py-
häsalmen kokoustilassa, 
Ollintie 19, Pyhäjärvi. Tilai-

suudessa jatketaan ”Viiden 
tähden vanhuus” Virkkula-
kodeissa -teeman rakenta-
mista yhdessä sekä käsitel-
lään kuinka päästä asuk-
kaaksi Pyhäjärven Virk-
kulakotiin.

JATKETAAN IDEOIN-

TIA Pyhäjärven Virkkulan 
ystävät toiminnalle, jossa 
Virkkulakotien asukkaat, 
asukkaiden omaiset ja lä-
heiset, naapuruston asuk-
kaat, paikallisten yhdistys-
ten jäsenet herättävät yh-
dessä elämään perinteisen 
kyläyhteisömallin.

ELÄMME KORONATI-
LANTEEN mukaan ja en-
nakkoilmoittautuminen 
Eeva Vaskilammelle p. 044 
445 7608 tai eeva.vaski-
lampi@pyhajarvi.fi pe 4.6. 
mennessä.

 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
    tekniset  palvelut  
  
  

 
         
 

Kaupunki otti käyttöön reaaliaikaisen latujen kunnossapidon seurannan kevättalvella. Palvelun tuottaa Info-
kartta Oy. Palvelu on tarkoitettu kaikille Pyhäjärven kaupungin ylläpitämiä latuja käyttäville. Palvelu on täysin 
sähköinen, jolla parannetaan kuntalaisten saatavilla olevaa informaatiota liikuntamahdollisuuksista. 

  
     

 
26.5.2021 

Leikkaa ilmoitus talteen

UIMAHALLIN ELO-
KUUSSA 2020 tapahtu-
neen tulipalon jälkeen on 
ollut pitkä tie siihen pis-
teeseen, että, korjausra-
kentaminen pääsi alka-
maan 10.5.2021. Uimahal-
lin avaamisen tavoiteaika-
taulu on 6.9.2021.
UIMAHALLI TULEE ole-
maan pääosin samanlai-
nen kuin se oli ennen tu-
lipaloa. Allasosastolla tu-
lee olemaan muutoksia 
verrattuna entiseen lat-
tiamateriaaliin, sisäka-
ton ja valaistuksen osal-
la sekä ilmanvaihdon to-
teutuksessa.
KORJAUSRAKENTA-
MISEN PÄÄURAKOIT-
SIJANA toimii Pyhäsal-
men Rakennus Oy, LVI- ja 
sähköurakoitsijana Wide-
linetekniikka Oy.  

Uimahallin 
korjausraken-
taminen

Reaaliaikainen latujen 
kunnossapidon seuranta

KAUPUNKI OTTI käyttöön 
reaaliaikaisen latujen kun-
nossapidon seurannan ke-
vättalvella. Palvelun tuottaa 
Infokartta Oy. Palvelu on tar-
koitettu kaikille Pyhäjärven 
kaupungin ylläpitämiä latu-
ja käyttäville. Palvelu on täy-
sin sähköinen, jolla paran-
netaan kuntalaisten saata-
villa olevaa informaatiota lii-
kuntamahdollisuuksista.

PALVELUUN VOI kirjau-
tua älypuhelimella, table-
tilla taikka tietokoneella tai 
muulla vastaavalla laitteella. 
Kirjautumisosoite on:
WWW.INFOGIS.FI/PYHA-
JARVI 

PALVELUUN ON määritetty 
kaupungin vakituisessa yl-
läpidossa oleva latuverkko. 
Ladun värikoodi kertoo ai-
kamääreen milloin latu on 
ajettu ja latua klikkaamal-
la saa tarkan päivän ja ajan 
edellisestä ajosta. Latuko-
ne näkyy kartalla värillise-

nä pallona, mikäli se on lii-
kenteessä. 

KÄYTTÄJÄN AVATESSA 
palvelusivun älypuhelimen 
selaimessa sivulla on link-
ki josta voi asentaa palvelun 

sovelluksena älypuhelimen 
näytölle.
 
HIIHTOKAUSI ON tieten-
kin jo loppunut mutta nau-
titaan palvelusta lisää ensi 
talven lumilla.

Pyhäjärven 
kaupunki
palveluliikenne 
palvelee ovelta 
ovelle
Palveluliikenteen liikennöitsijä ja 
tilauksen puhelinnumero 
muuttuu 1.6.2021 alkaen.

Palveluliikenne on Pyhäjärven kaupungin tarjoama pal-
velumuoto, jonka avulla asukkaat voivat hoitaa vapaasti 
omia asioitaan Pyhäjärven kaupungin alueella. Palvelulii-
kenne on kaikille avointa.

Palvelubussi hakee asiakkaan sovitusta paikasta ja kul-
jettaa haluttuun määränpäähän Pyhäjärven kaupungin 
alueella ja tuo takaisin kotiin sovittuna aikana reittilii-
kenteen mukaisin aikatauluin. Palvelubussit ovat esteet-
tömiä ja hyvien tilojensa ansiosta autoon on helppo 
nousta. Tarvittaessa kuljettaja avustaa kulkemisessa ja ta-
varoiden kantamisessa. Autossa on INVA-varustelu, joten 
myös pyörätuolin käyttäjät voivat käyttää palvelubussia. 
Palvelusta peritään yleisen linja-autoliikenteen mukai-
nen maksu.

Tilaus matkasta tehdään edellisenä iltana klo 20:00 
mennessä numeroon 044-763 3600 / Oy Rytkönen 
& Co. Oy Rytkönen & Co hoitaa palveluliikennettä 
1.6.2021 alkaen, joten ensimmäisen kerran tilauksen 
voi suorittaa edellä mainitusta numerosta 31.5.2021.

Palveluliikennetoiminta (PALI) toimii seuraavin reitein Py-
häjärven kaupungissa kutsutaksipalveluna:

Maanantai
Pitäjänmäki - Kontiola - Kätkytniemi - Latvastentie - 
Lamminaho - Pyhäsalmi
Saapuminen keskustaan klo 9.00 - lähtö takaisin n. klo 
11.00 ja n. klo 14.00 Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilas-
polku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 ja klo 14.00

Tiistai
Jokikylä - Vaskikello - Hietakylä - Pyhäsalmi 
Saapuminen keskustaan klo 9.00 - lähtö takaisin n. klo 
11.00 ja n. klo 14.00 Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilas-
polku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 - klo 14.00

Keskiviikko
Emoniemi - Kirkonkylä - Pyhäsalmi - Parkkima - Vas-
kikello - Hietakylä
Saapuminen keskustaan klo 9.00 – lähtö takaisin n. klo 
11.00 ja n. klo 14.00 Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilas-
polku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 ja klo 14.00

Torstai
Lahnakangas - Liittoperä - Kuusenmäki - Komu - Ruo-
tanen - Pyhäsalmi
Saapuminen keskustaan klo 9.00 – lähtö takaisin n. klo 
11.00 ja n. klo 14.00 Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilas-
polku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 ja klo 14.00

Perjantai
Haapamäki - Niinimäki - Vuohtomäki - Vuohtoniemi - 
Rannankylä - Ruotanen - Pyhäsalmi
Saapuminen keskustaan klo 9.00 – lähtö takaisin n. klo 
11.00 ja n. klo 14.00 Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilas-
polku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 ja klo 14.00

Palveluliikenteen kuljetusta koskeviin asioihin vastataan 
puhelinnumerossa 044-763 3600 / Oy Rytkönen & Co. 
Palveluliikennettä koskevaa palautetta voitte antaa Py-
häjärven kaupungille, p. 044-445 7809 Sari Nissilä sekä 
Oy Rytkönen & Co:lle, p. 0400-672 335 Heikki Rytkönen.

Havainnekuva Pyhäsalmen keskustaan rakennettavasta Virkkulakodista.

Kuusikkoaho Oy
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MONELLA PIHALLA kas-
vaa vanhastaan koristekas-
veina nykyisin haitallisiksi 
määriteltyjä vieraskasveja. 
Näitä on menneinä vuosi-
kymmeninä hankittu pihal-
le tarkoituksena löytää näyt-
täviä ja menestyviä kasve-
ja. Monet hyvässä tarkoituk-
sessa puutarhaan hankituis-
ta koristekasveista on jäl-
keenpäin osoittautunut hai-
tallisesti leviäväksi ja Suo-
men luontoon kuulumatto-
maksi vieraskasviksi. Hy-
vin monen nyt haitallisek-
si määritellyn koristekasvin 
nimi sisältää jokin isoa tai 
komeaa kuvaavan määreen, 
esimerkkeinä vaikka: Kome-
alupiini, Alaskanlupiini, Jät-
tipalsami (Lännenpalsami), 
Hamppuvillakko, Sahali-
nintatar, Tarhatatar, Japa-
nintatar, Jättiputki (arme-
nian-, kaukaasian- tai per-
sianjättiputki), Korkeapiis-
ku, Kanadanpiisku, Valko-
karhunköynnös, Isopiisku, 
Isosorsimo, Isotuomipihla-
ja, Amerikanhorsma, Iso-
ruttojuuri, Kanadan vesirut-
to, Kurtturuusu. No, kurt-
turuusu ei nyt niin kome-
alta kuulosta, mutta kurt-
turuusu on ensimmäinen 
puutarhoista, pihoilta ja 
luonnosta hävitettävä kas-
vi, josta määrätään Valtio-
neuvoston vieraslajiasetuk-

sessa (704/2019 §6) ja lais-
sa vieraslajien hallinnasta (L 
1709/2015). 

LAIN § 4 mukaisesti kiin-
teistön omistajalla ja halti-
jalla on velvollisuus huoleh-
tia vieraslajin leviämisen es-
tämisestä ja vieraslajin hä-
vittämisestä. Kurtturuusu 
on asetuksen § 6 1 momen-
tin perusteella lähtökohtai-
sesti poistettava, eikä sitä 
saa enää kasvattaa 1.6.2022 
lähtien. Tahallisuuden pe-
rusteella sallii laki jopa sak-
korangaistukseen tuomitse-
misen.

LÄHINNÄ PELLOILLA 
esiintyvä hukkakaura on ol-
lut lainsuojaton jo pitkään, 
mutta hukkakauraa voi 
esiintyä myös lintujen tal-
viruokintapaikoilla, tai esi-
merkiksi teiden pientareil-
la ja joutoalueilla. Kiinteis-
tön omistajan tai haltijan on 
hukkakauran kohdalla aina 
ryhdyttävä toimenpiteisiin 
vieraskasvin torjumisek-
si ja leviämisen estämisek-
si. Hukkakauran ja jättiput-
ken torjunta ovat viljelijä-
talouksissa pakollisena tu-
en ehtona.

KURTTURUUSU (ROSA ru-
gosa) on luokiteltu kansalli-
sesti haitalliseksi vieraslajik-

si ja kurtturuusut on poistet-
tava puutarhoista ja pihoil-
ta 1.6.2022 mennessä. Ro-
sa rugosa on uhka etenkin 
merenrantakasvillisuudelle 
ja se leviää siemenistä lintu-
jen mukana. Kurtturuususta 
on myös valkoinen muun-
nos (Rosa Rugosa f. Alba) 
ja myös valkoinen muun-
nos on poistettava 1.6.2022 
mennessä. Sekin leviää sa-
moin siemenistä lintujen 
mukana. Valkoinen kurttu-
ruusu on eri laji, kuin Ju-
hannusruusu, jota taas ei pi-
dä poistaa, jos sen on saa-
nut menestymään (Juhan-
nusruusu kasvoi usein en-
nen vanhaan navettojen sei-
nustoilla…).

VIERASKASVEILLA (JA 
-lajeilla) ei usein ole lain-
kaan luontaisia kilpailijoi-
ta uusilla esiintymisalueilla, 
joten luontoon levitessään 
ne helposti valtaavat elin-
ympäristöjä ja syrjäyttävät 
alkuperäisiä lajeja. Pahim-
millaan vieraslajit muutta-
vat kokonaisen eliöyhteisön 
rakennetta. Vieraslajit voi-
vat myös tuoda mukanaan 
tauteja ja aiheuttaa tuhoa 
mm. maa- ja metsätaloudel-
le. Jotkut vieraslajit, kuten 
jättiputki, ovat lisäksi hai-
tallisia ihmisen terveydelle. 

TIETOISUUDEN LISÄÄ-
MINEN vieraslajien haital-
lisuudesta on tärkeä asia 
vieraslajien torjunnassa, ei-
kä tietoisuus oikea-aikaises-
ta ja –oppisesta torjunnasta 
ei vielä ole riittävä. Vieras-
lajeista löytyy hyvin tietoa 
esimerkiksi maa- ja metsä-
talousministeriön internet 
sivuston www.mmm.fi/vie-
raslajit avulla avulla tai eri 
hakukoneista hakusanalla 
vieraslajit tai vieraskasvit, 
sekä esimerkiksi vieraslajit.
fi -sivustolta

KURTTURUUSU ON ylei-
nen näky niin kotipihois-
sa kuin julkisillakin paikoil-
la. Kurtturuusut on poistet-
tava pihoilta 1.6.2022 men-
nessä (asetus 704/2019 6§ 
1 mom.), eli töihin kannat-
taa alkaa heti tänä kesänä. 

MAATILAPIHOJEN YHTEISASVALTOINTI kesällä 2021 on tarkoitus toteuttaa uudelleen kesän 2020 hyvien kokemusten rohkaisema. Tarjouspyynnöt on jo lähteneet, eli yhteistar-
joukseen ei enää ehdi mukaan. Näyttää siltä, että asfaltoijaksi on valikoitunut Sundström Oy. Yhteisasfaltoinnit toteutuvat tänä vuonna ainoastaan Haapajärvellä. 

Vieraskasvit 
pihoilla ja puutarhoissa

Ohjeita kesäporsaan, -lampaan 
tai -kanojen hankintaa suunnitteleville!

Tähän listaan on kerätty 
muutamia tärkeimpiä huo-
mioon otettavia ja osin pa-
kollisia asioita, kun suun-
nitellaan kesäeläinten 
hankintaa ja pitämistä
1. Ilmoittaudu ennen lyhyt-
aikaisenkaan eläintenpidon 
aloittamista kunnan maata-

loustoimistoon eläinten pi-
täjäksi  (maataloustoimisto@
pyhajarvi.fi). Samalla ilmoi-
tetaan myös eläinten pito-
paikka. Ilmoitusvelvollisuus 
on aina alkaen ensimmäi-
sestä siasta, myös minisias-
ta, naudasta, lampaasta, sii-
pikarjasta, tai mehiläs- tai 

kimalaisparvesta, tai hevo-
sesta (vain yleisimmät mai-
nittu). Sähköinen rekisteröi-
tyminen ei ole toistaiseksi 
mahdollista osoitteessa epr.
ruokavirasto.fi 
2. Jos näitä rekisteröintivel-
voitteen alaisia eläimiä aio-
taan pitää asemakaava-alu-

eella, on oltava yhteydessä 
paikalliseen terveydensuoje-
luviranomaiseen (ympäristö-
terveysvalvonta www.selan-
ne.net) ja tarvittaessa myös 
rakennusvalvontaan (raken-
nusvalvonta www.selanne.
net)
3. Ole selvillä ja seuraa eläin-
ten ulkonapitoon liittyviä 
määräyksiä ja ohjeita. Mää-
räykset ja ohjeet liittyvät 
eläintautien leviämisen estä-
miseen ja ajantasainen lain-
säädäntö löytyy osoitteesta: 
https://mmm.fi/lainsaadan-
to/elaimet-elintarvikkeet-ja-
terveys/lainsaadanto/f-re-
kisteri
4. Ole selvillä eläinsuojelu-
määräyksistä. Nämä ohjeet 
liittyvät eläimen suojelemi-
seen tarpeettomalta kärsi-

mykseltä ja on tarkoitettu 
edistämään eläinten hyvin-
vointia ja hyvää kohtelua. 
Ajantasainen lainsäädäntö 
löytyy osoitteesta:
https://mmm.fi/lainsaadan-
to/elaimet-elintarvikkeet-
ja-terveys/lainsaadanto/f-
rekisteri
5. Jos eläin sairastuu, huo-
lehdi eläimen terveydes-
tä ja hyvinvoinnista. Eläimen 
omistajalla on ensisijainen 
velvollisuus tarkkailla omia 
eläimiään. Tarvittaessa on 
otettava yhteyttä eläinlääkä-
riin havaittaessa eläimessä 
sairauden tai tarttuvan tau-
din oireita (eläinlääkintähuol-
to www.selanne.net)
6. Pidä kirjaa eläinten mää-
rästä ja niille käytetyistä lääk-
keistä.

7. Tutustu eläimen lopetus- 
ja teurastusohjeisiin ja selvitä 
miten kuolleen tai lopetetun 
eläimen voi hävittää.
8. Yllä oleva lista ei ole katta-
va, eikä sisällä kaikkia eläin-
kohtaisia erityisvaatimuksia. 
9. Vaatimuksia ei silti kan-
nata pelästyä, ehdoista kyl-
lä selviää! Eläimen ottaessaan 
sitoutuu huolehtimaan sii-
tä 24/7, mutta on eläimistä 
paljon iloa ja ne lisäävät hy-
vää oloa.
 
Lisätietoa:
Ruokaviraston internet si-
vuilta https://www.ruoka-
virasto.fi/henkiloasiakkaat/ 
hakulauseilla, Usein kysyt-
tyä harraste-eläinten pidos-
ta, sekä Eläinten suojelu ja 
kuljetus 

VIERASKASVIT PIHOILLA JA PUUTARHOISSA 
 
Monella pihalla kasvaa vanhastaan koristekasveina nykyisin haitallisiksi määriteltyjä vieraskasveja. Näitä on 
menneinä vuosikymmeninä hankittu pihalle tarkoituksena löytää näyttäviä ja menestyviä kasveja. Monet 
hyvässä tarkoituksessa puutarhaan hankituista koristekasveista on jälkeenpäin osoittautunut haitallisesti 
leviäväksi ja Suomen luontoon kuulumattomaksi vieraskasviksi. Hyvin monen nyt haitalliseksi määritellyn 
koristekasvin nimi sisältää jokin isoa tai komeaa kuvaavan määreen, esimerkkeinä vaikka: Komealupiini, 
Alaskanlupiini, Jättipalsami (Lännenpalsami), Hamppuvillakko, Sahalinintatar, Tarhatatar, Japanintatar, 
Jättiputki (armenian-, kaukaasian- tai persianjättiputki), Korkeapiisku, Kanadanpiisku, Valkokarhunköynnös, 
Isopiisku, Isosorsimo, Isotuomipihlaja, Amerikanhorsma, Isoruttojuuri, Kanadan vesirutto, Kurtturuusu. No, 
kurtturuusu ei nyt niin komealta kuulosta, mutta kurtturuusu on ensimmäinen puutarhoista, pihoilta ja 
luonnosta hävitettävä kasvi, josta määrätään Valtioneuvoston vieraslajiasetuksessa (704/2019 §6) ja laissa 
vieraslajien hallinnasta (L 1709/2015).  
 
Lain § 4 mukaisesti kiinteistön omistajalla ja haltijalla on velvollisuus huolehtia vieraslajin leviämisen 
estämisestä ja vieraslajin hävittämisestä. Kurtturuusu on asetuksen § 6 1 momentin perusteella 
lähtökohtaisesti poistettava, eikä sitä saa enää kasvattaa 1.6.2022 lähtien. Tahallisuuden perusteella sallii 
laki jopa sakkorangaistukseen tuomitsemisen. 
 
Lähinnä pelloilla esiintyvä hukkakaura on ollut lainsuojaton jo pitkään, mutta hukkakauraa voi esiintyä myös 
lintujen talviruokintapaikoilla, tai esimerkiksi teiden pientareilla ja joutoalueilla. Kiinteistön omistajan tai 
haltijan on hukkakauran kohdalla aina ryhdyttävä toimenpiteisiin vieraskasvin torjumiseksi ja leviämisen 
estämiseksi. Hukkakauran ja jättiputken torjunta ovat viljelijätalouksissa pakollisena tuen ehtona. 
 
Kurtturuusu (Rosa rugosa) on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi ja kurtturuusut on poistettava 
puutarhoista ja pihoilta 1.6.2022 mennessä. Rosa rugosa on uhka etenkin merenrantakasvillisuudelle ja se 
leviää siemenistä lintujen mukana. Kurtturuususta on myös valkoinen muunnos (Rosa Rugosa f. Alba) ja 
myös valkoinen muunnos on poistettava 1.6.2022 mennessä. Sekin leviää samoin siemenistä lintujen 
mukana. Valkoinen kurtturuusu on eri laji, kuin Juhannusruusu, jota taas ei pidä poistaa, jos sen on saanut 
menestymään (Juhannusruusu kasvoi usein ennen vanhaan navettojen seinustoilla…). 

 
Vieraskasveilla (ja -lajeilla) ei usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten 
luontoon levitessään ne helposti valtaavat elinympäristöjä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. Pahimmillaan 
vieraslajit muuttavat kokonaisen eliöyhteisön rakennetta. Vieraslajit voivat myös tuoda mukanaan tauteja ja 
aiheuttaa tuhoa mm. maa- ja metsätaloudelle. Jotkut vieraslajit, kuten jättiputki, ovat lisäksi haitallisia 
ihmisen terveydelle.  
 
Tietoisuuden lisääminen vieraslajien haitallisuudesta on tärkeä asia vieraslajien torjunnassa, eikä tietoisuus 
oikea-aikaisesta ja –oppisesta torjunnasta ei vielä ole riittävä. Vieraslajeista löytyy hyvin tietoa esimerkiksi 
maa- ja metsätalousministeriön internet sivuston www.mmm.fi/vieraslajit avulla avulla tai eri hakukoneista 
hakusanalla vieraslajit tai vieraskasvit, sekä esimerkiksi vieraslajit.fi -sivustolta 
 
Kurtturuusu on yleinen näky niin kotipihoissa kuin julkisillakin paikoilla. Kurtturuusut on poistettava pihoilta 
1.6.2022 mennessä (asetus 704/2019 6§ 1 mom.), eli töihin kannattaa alkaa heti tänä kesänä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Rugosa poistettava 1.6.2022    Rosa Rugosa f. Alba poistettava 1.6.2022 
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TÄLLÄ HETKELLÄ ympä-
rillämme oleva yhteiskunta 
ja elämämme digitalisoituu 
koko ajan kiihtyvällä vauh-
dilla ja päivittäinen elämäm-
me on enemmän ja enem-
män sidoksissa Internetiin. 
Toisille meistä tämä muu-
tos näkyy enemmän nettiin 
siirtyvinä julkisina palvelui-
na, toisille etätöinä ja osalla 
taas vapaa-aikana käytettä-
vinä viihdepalveluina. 

VAIKKA DIGITALISAA-
TIO on muutos, joka tapah-
tuu halusimme sitä tai em-
me, voimme jokainen kuoria 
tästä muutoksesta ne par-
haat palat, jotka tuovat it-
selle eniten iloa tai hyötyä 
- olipa se siten työtä tai va-
paa-aikaa. Ja se vaan on var-
maa, että kun netti toimii, 
moni asia vain tuntuu niin 
paljon sujuvammalta ja vai-

vattomammalta. 

PYHÄNETIN LAAJAKAIS-
TAPALVELUT ovat käytös-
sä Pyhäjärvellä yhteensä jo 
lähes 700 kotitaloudella. 
Peruspalvelu - 100M Perus-
netti on käytössä noin 200 
asiakkaalla. Yleisin käyte-
tyistä laajakaistapalveluista 
on 200 M Tuplanopea, jo-
ta käyttää noin 2/3 Pyhä-
järvisistä asiakkaista. Tup-
lanopea -palvelun suosiota 
selittää se, että palvelu si-
sältää myös Maxivision TV 
palvelun, joka tuo kotiin 
huippulaatuisen TV signaa-
lin ja mahdollisuuden erik-
seen tilattavien lisäkanavi-
en tai esimerkiksi elokuva- 
tai urheilupakettien tilaami-
seen. Maxivision TV palve-
lun käyttäjiä on Pyhäjärvel-
lä noin 300. Kaikkein no-
peinta, 1G Supernetti -palve-

lua hyödyntää noin 10 % laa-
jakaistapalvelun asiakkais-
ta. 1G supernetti -palvelu si-
sältää myös Maxivision TV 
palvelun ja tuo nopeimman 
nettiyhteyden niin pelaami-
seen kuin suoratoistopalve-
luillekin.
PYHÄNETIN RUNKO-
VERKKO on rakennettu kat-
tavasti koko kunnan alueel-
le ja useimmilla kotitalouk-
silla ja loma-asunnoilla on 
suora mahdollisuus liittyä 
PyhäNetin valokuituverk-
koon. Uudet valokuituliit-
tymät rakennetaan kesällä - 
rakennetaanko tänä kesänä 
teidän valokuituliittymän-
ne? Tervetuloa mukaan va-
lon nopeuteen!

Matti Kangas
Toimitusjohtaja

PYHÄJÄRVEN KAUPUN-
KISTRATEGIAN yhtenä 
osatavoitteena on luonnon 
hyödyntäminen hyvinvoin-
nin rakentamisessa. Kau-
pungin kaunista joki- ja jär-
viluontoa, metsä- ja luon-
topolkuja sekä virkistys-
paikkoja pyritään hyödyn-
tämään aktiivisesti hyvin-
vointityössä julkisissa pal-
veluissa sekä elinkeinojen 
kehittämisessä.

KAUPUNGIN TÄMÄN 
vuoden talousarvion ta-
voitteisiin on kirjattu luon-
toliikunnan ja metsäluon-
non saavutettavuuteen pa-
nostaminen. Hyvinvoin-
tisuunnitelman painopis-
teeksi vuodelle 2021 on kir-
jattu mm. luontoympäris-
tö vahvistamassa kokonais-
valtaista hyvinvointia. 

TAVOITTEET OVAT isoja 
kokonaisuuksia ja suunnit-
telu/valmistelu sekä toteu-
tukseen tarvitaan kaupun-
gin organisaatioista usei-
ta palvelualueita. Luonto-
liikunta ja metsäluonnon 
saavutettavuuteen panos-
taminen koskettaa usei-
ta yhteistyökumppaneita, 

elinkeinopalvelujen toimi-
joita sekä yhdistyksiä, yri-
tyksiä ja yhteisöjä. Vuoden 
2021 alkupuolella perustet-
tu työryhmä on kokoontu-
nut kartoittamaan em. ta-
voitteita. 

PYHÄJÄRVELLÄ ON hy-
viä luontoliikunta, metsä-
luonto- ja saarikohteita, 
joita on mahdollista mark-
kinoida mm. järjestämäl-
lä kohteissa toimintaa yh-
teistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Yhteistyötä tarvi-
taan laaja-alaisesti mm. ta-
pahtumatuotannossa, koh-
teiden ylläpidossa ja huol-
lossa. 

LUONTOLIIKUNTAAN JA 
metsäluonnon saavutetta-
vuuteen panostaminen on 
ennaltaehkäisevää hyvin-
vointityötä. Useissa tutki-
muksissa on luontoliikun-
nan ja ulkoilun todettu syn-
nyttävän monipuolisia ter-
veysvaikutuksia.

JOTTA LUONTOKOH-
TEET ovat helposti saa-
vutettavissa, tarkastel-
laan myös luontokohtei-
den karttojen, reittien ym. 

ajantasaisuutta. Kaupungin 
kotisivuilla olevien luonto-
kohteiden tietoja saatetaan 
ajan tasalle, jotta kohteet 
voivat palvella paikallisia 
luontoliikkujia sekä mat-
kailijoita.

KUNTALAISKYSELYN 
PAINOPISTEET ja pa-
lautteet ja havainnot Vii-
me vuoden kevään kunta-
laiskyselyn vastauksissa 
korostui luontoympäristön 
(puhdas luonto, hyvä elin-
ympäristö, järvi) merkitys 
eri ikäisten ihmisten onnel-
lisuudessa ja hyvinvoinnis-
sa. Luonnon ja ympäristön 
koettiin vahvistavan omaa 
hyvinvointia. Kyselyyn tul-
leiden palautteiden perus-
teella kuvattiin eri toimi-
alueilla useita toimintamal-
leja, jotka vahvistavat kun-
talaisten hyvinvointia se-
kä edistävät luonnon hyö-
dyntämistä ja terveydelli-
siä vaikutuksia.

TYÖRYHMÄN LUONTO-
KOHTEIDEN kartoituk-
sen perusteella mm. Pyhä-
salmen taajamassa sijaitse-
van Rantabulevardin (fris-
beegolf, lintutorni) ulkoilu-
alueelle lisätään valaistus-
ta, Lossinrannan puolelle 
siirretään kuntoilulaitteita 
sekä hankitaan lisää leväh-
dyspenkkejä jo tämän ke-
vään aikana. 

KYLÄYHDISTYKSILTÄ 
ON tiedusteltu kylien alu-
eilla olevista luontoliikun-
takohteista, sijainneista, 
kunnosta sekä kohteiden 
mahdollisesta kunnostus-
tarpeesta.

KAUPUNKILAISET VOI-
VAT lisäksi lähettää vink-
kejä ja ideoita luontolii-
kuntakohteista nettisivu-
jen kautta sähköisen lo-
makkeen kautta https://
www.pyhajarvi.fi/fi/osal-
listu-ja-vaikuta

Viihdettä, pelejä, kodin 
valvontaa, veroilmoituksen 
täyttöä vai etätöitä? 

Luonto- ja liikuntakohteita 
kartoitetaan Pyhäjärvellä
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Energia ja Vesi Oy
Pyhäjärven

Mustaparrantie 6, 86800 Pyhäsalmi 
puh. 0400-386 009
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PYHÄJÄRVEN LIIKUNTA-
PALVELUIDEN kesäryhmät 
käynnistyvät urheilukentäl-
lä normaaliin tapaan kesä-
kuun alusta. Kaikki ryhmät 
ovat vielä kesäajan maksut-
tomia ja mukaan voit saapua 
ilmoittautumatta. 

TREENIPOTPURI (MAA-
NANTAISIN 31.5. alkaen klo 
17.00)
TREENIPOTPURISSA ON 
luvassa viikoittain vaihtuvat 
lihaskuntotreenit. Mukaan 
ovat valikoituneet talvikau-
den suosituimmat jumpat, 
kuten Tabata HIIT, kahva-
kuula sekä Core. Mukaasi 
tarvitset ainoastaan oman 
jumppapatjan ja juomapul-
lon. 

NUORTEN HARRASTE-
JALKAPALLO (tiistaisin 
1.6. alkaen klo 15.00)

NUORTEN HARRASTE-
JALKAPALLO kokoontuu 
urheilukentälle kesäkuun 
ajan aina tiistaisin. Luvas-
sa on rentoa pelailua kaikil-
le yläkoulu- ja lukioikäisil-
le nuorille. Mukaan pelei-
hin pääsee saapumalla pai-
kan päälle. 

LIIKUNTARYHMÄ 60+ 
(keskiviikkoisin 2.6. alkaen 
klo 15.00)
TALVIKAUDEN SUOSI-
TUIN ikäihmisten liikun-
taryhmä 60+ aloittaa lihas-
kuntoharjoittelun kesä-
kuun ensimmäisellä viikol-
la. Jumpalla käytämme vä-
lineenä kahvakuulaa, jon-
ka saat lainaan paikan pääl-
tä. Mukaasi tarvitset ainoas-
taan juomapullon.

WORKOUT-TOIMINNAL-
LINEN HARJOITTELU 

(torstaisin 3.6.alkaen klo 
18.00)
YKSI KESÄN odotetuimpia 
ryhmiä on tietysti WorkOut 
–toiminnallinen harjoitte-
lu. Toiminnallinen harjoit-
telu koostuu lihaskuntoa, 
kestävyyttä, koordinaatio-
ta ja tasapainoa kehittävistä 
harjoitteista. Kattavan väli-
neistön johdosta harjoittelu 
soveltuu peruskuntoilijasta 
aktiiviliikkujiin. Välinehar-
joittelua varten on varaudut-
tava käyttämään omia luis-
tamattomia suojakäsineitä.
HIKOILLAAN, KUN tava-
taan!

Marko Pehkonen
Pyhäjärven 

liikuntapalvelut
044-445 7640

Liikuntapalveluiden 
kesäryhmät käynnistyvät

Kannattaa seurata 
kaupungin kotisivujen 
tapahtumakalenteria. 
Sinne tullaan päivit-
tämään tietoja tapahtu-
mista sitä mukaan, kun 
niiden järjestäminen 
varmistuu. 

Yhdistystoimijat!  
Muistakaahan ilmoittaa 
järjestämänne kaikille 
avoimet tapahtumat 
tapahtumakalenteriin.

Venepaikat ja satamat
Kaupunki ylläpitää neljää ve-
nesatamaa, joista voi vuokra-
ta venepaikan kesäkaudek-
si. Venepaikan hinta on 45-50 
euroa paikan koosta riippu-
en. Venesatamat sijaitsevat:
Ikosenlahti 
Osoite: Alustie
Hotellinranta 
Osoite: Tikkalantie  
Kalasatama 
Osoite: Kalasatamantie 70 
Niemelänranta 
Osoite: Niemeläntien päässä

Venepaikkojen tiedustelut, 
varaukset ja maksut: Pyhäjär-
ven kaupungintalo, yhteis-
palvelupiste puh. (08) 769 
7111. 

Huolehdithan varauksen ja 
maksun ennen kaupunginta-
lon kesäsulkua.

Kesän tapahtumista
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