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UUTTA KOHTI
Vuosi lähenee loppuaan ja uuden alku
häämöttää. Pyhäjärvellä joulun alusaika
tarkoittaa jälleen myös tarvetta hyödyntää
oman paikkakunnan palvelut ja tuotteet.
Mainiot yrittäjämme ovat kattaneet tarjontaa
meille kaikille ja joulupukkikin suosii nykyään
entistä enemmän lähihankintoja.
Hieno joulunavauksemme starttasi joulun
odotuksemme ja sai meitä aktivoitua koronapandemian jähmettyneisyydestä. Toivelistalle
joulunajalle ja vuodelle 2022 on pandemian
selän taittaminen ja olojen normalisoituminen.
Hyvinvointivelan kuittaamiseksi paikkakunnan
palveluiden kehittäminen on tärkeää. Vinkkinä
liikunnan saralla on esim. uudistuneen uimahalliin tutustuminen ja latuverkostomme hyödyntäminen.
Hyvinvoinnin kehittäminen edellyttää uuden
tunnustelua jatkuvasti Pyhäjärvelläkin. Päivitämme kaupunkistrategiaamme ja teemme
kuntalaisille kyselyn muutamasta käytännön
asiasta, joihin haluamme lisätietoa ja näkemyksiä. Kysely julkaistaan tammikuussa 2022
ja on vastattavissa sähköisesti ja myös paperilomakkeella.

Pyhäjärven kaupunki toivottaa
kuntalaisille, henkilöstölle ja
yhteistyökumppaneille
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Kaupungintalo on suljettu 20.12.20219.1.2022. Pöytäkirjat ovat nähtävillä
kirjastossa sulkuaikana.

Meidän paikallisiin ja alueellisiin sosiaali- ja
hyvinvointipalveluihimme sekä pelastustoimeen
hyvin keskeisesti vaikuttava hyvinvointialueuudistus etenee. Uudet päättäjät valitaan
aluevaaleissa tammikuussa 2022. Kannustan
kaikkia äänioikeutettuja uurnille ja valitsemaan
Pyhäjärven palveluista kiinni pitävät edustajat
asioistamme päättämään.
Hyvää joulun odotusta kaikille tiedotelehden
lukijoille!

Henrik Kiviniemi
Kaupunginjohtaja

PALVELULIIKENNE PALVELEE OVELTA OVELLE
Palveluliikenne on Pyhäjärven kaupungin tarjoama palvelumuoto, jonka avulla asukkaat voivat
hoitaa vapaasti omia asioitaan Pyhäjärven kaupungin alueella. Palveluliikenne on kaikille avointa.
Palvelubussi hakee asiakkaan sovitusta paikasta ja kuljettaa haluttuun määränpäähän Pyhäjärven
kaupungin alueella ja tuo takaisin kotiin sovittuna aikana reittiliikenteen mukaisin
aikatauluin. Palvelubussit ovat esteettömiä ja hyvien tilojensa ansiosta autoon on helppo nousta.
Tarvittaessa kuljettaja avustaa kulkemisessa ja tavaroiden kantamisessa. Autossa on INVA varustelu,
joten myös pyörätuolin käyttäjät voivat käyttää palvelubussia. Palvelusta peritään yleisen linjaautoliikenteen mukainen maksu.
Tilaus matkasta tehdään edellisenä iltana klo 20.00 mennessä numeroon 044 763 3600 / Oy
Rytkönen & Co.
Palveluliikennetoiminta (PALI) toimii seuraavin reitein Pyhäjärven kaupungissa kutsutaksipalveluna.
Maanantai
Pitäjänmäki - Kontiola - Kätkytniemi - Latvastentie - Lamminaho - Pyhäsalmi
Saapuminen keskustaan klo 9.00 - lähtö takaisin n. klo 11.00 ja n. 14.00
Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilaspolku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 ja 14.00
Tiistai
Jokikylä - Vaskikello - Hietakylä - Pyhäsalmi
Saapuminen keskustaan n.klo 9.00 - lähtö takaisin n. klo 11.00 ja n. klo 14.00
Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilaspolku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00 - klo 11.00 - klo 14.00
Keskiviikko
Emoniemi - Kirkonkylä - Pyhäsalmi - Parkkima - Vaskikello - Hietakylä
Saapuminen keskustaan klo 9.00 – lähtö takaisin n. klo 11.00 ja n. klo 14.00
Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilaspolku, Kärkkäisen alue, Leskeläntie, Köpsin alue)
Kierrokset klo 9.00, klo 11.00 ja klo 14.00
Torstai
Lahnakangas - Liittoperä - Kuusenmäki - Komu - Ruotanen - Pyhäsalmi
Saapuminen keskustaan klo 9.00 – lähtö takaisin n. klo 11.00 ja klo 14.00
Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilaspolku, 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 klo 14.00
Pyhäsalmen taajama, (mm. Toipilaspolku, 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 Pyhäjärven kaupungille, p. 044445 7809 Sari Nissilä sekä Oy Rytkönen & Co:lle, p. 0400-672 335 Heikki Rytkönen.

UUSI HYVINVOINTIJOHTAJA ESITTÄYTYY
Olen Terhi Mustakangas, 45-vuotias kauppatieteiden lisensiaatti Raahesta. Aloitan
Pyhäjärven kaupungin hyvinvointijohtajan
tehtävissä joulukuun puolivälissä.

Olin valtuutettuna ja varavaltuutettuna sekä
tarkastuslautakunnan jäsenenä. Tarkastuslautakunnassa vastasin neljä kautta sivistystoimen tarkastamisesta.

Koulutustaustani on painottunut johtamiseen
ja markkinointiin. Osaan myös palvelumuotoilua, erityispedagogiikkaa, maaseudun
kehittämistä, laatutyötä, projektityötä, valtiooppia, informaatiotutkimusta ja kirjallisuutta.

Pyhäjärveltä on löytynyt jo mieluinen asunto
ja odotan luonto- ja liikuntamahdollisuuksia
sekä paljon uusia matkablogikohteita lähiseuduilta.

Toimin työurani aluksi noin 15 vuotta kirjastoja tietopalvelualalla. Lisäksi olen ollut hallinnon suunnittelijana oppilaitoksessa. Kokemusta nuorempana on myös myynti-, puutarhaja keittiötöistä. Olen toiminut myös erilaisissa
kirjasto-, nuoriso- ja koulutusalan projekteissa.
Olin yli kymmenen vuotta liiketalouden
ammattikorkeakouluopettajana. Välillä kävin
toiminnanjohtajana järjestötyössä. Työskentelin myös ammattiopiston opettajana. Tällä
hetkellä olen vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan tehtävissä ja kansalaisopiston
rehtorina Kalajoen kaupungilla.
Harrastan lukemista ja liikuntaa sekä pidän
eläimistä ja musiikin kuuntelusta. 20-vuotias
tyttäreni asuu Oulussa. Mieheni työskentelee
insinööritoimistossa
toimistopäällikkönä.
Aiemmin asuin pitkään Limingassa, jossa
toimin neljä valtuustokautta luottamustoimissa.

Minulla on jo syntynyt ideoita hyvinvoinnin
edistämiseen. Aion työni aluksi tutustua
laajasti hyvinvointipalveluihin. Minua kiinnostavat muun muassa hanketoiminnan kehittäminen, koulutusyhteistyö eri oppilaitosten
kanssa,
kansainvälisyys,
luontoliikunta,
kulttuurimatkailu, digitaalisuus, verkostoituminen, markkinoinnin kehittäminen ja osallisuuden lisääminen.
Olen helposti lähestyttävä, yhteistyökyinen
sekä avoin uusille ideoille ja näkemyksille.
Pyrin saavuttamaan tavoitteita ja olemaan
innostava persoona.
Terhi Mustakangas

YHTEISÖJEN TUKEMISTA JA KEHITTÄMISTÄ
PYHÄJÄRVELLÄ (1/2)
Pyhäjärven kaupungissa nähdään paikallinen
yhdistystoiminta tärkeänä hyvinvointia edistävänä toimintana. Kaupungilla yhteisöasiamies on kehittämässä järjestöyhteistyötä ja
tukemassa paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia kyläasiamiehenä, järjestöyhdyshenkilönä, vaikuttamistoimielimien ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän sihteerinä ja valmistelijana.
VAIKUTTAMISTOIMIELIMET
OMIENSA
ASIALLA. Kuntalaissa painotetaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
ja edellytetään vaikuttamistoimielinten asettamista. Pyhäjärvellä omina vaikuttamiseliminä toimivat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja kyläneuvosto. Pyhäjärven kunnanhallituksen asettamat vammais- ja vanhusneuvosto sekä kyläneuvosto edistävät yhteistyötä kunnan, paikallisten toimijoiden ja
kuntalaisten välillä.
Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa
kunnalliseen suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden
hyvinvoinnin ja oikeuksien kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa
lausuntoja ja kannanottoja vammaisia ja
pitkäaikaissairaita koskevista asioista. Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Martti
Ruotsalainen.
Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää
ikäihmisten, heidän järjestöjen, kaupungin
yhteistoimintaa ja viestintää, vaikuttaa eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan tekemällä esityksiä,
aloitteita ja antamalla lausuntoja ikäihmisiä
koskevista asioista. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Taimi Piippo.
Kyläneuvoston tehtävänä on muun muassa
kaupungin ja kylien välinen yhteydenpito ja
yhteistyö, esitysten teko ja lausuntojen anta-

minen kyliä koskevissa asioissa sekä kylien
elinvoimaisuuden edistäminen. Kyläneuvoston
puheenjohtajana toimii Johanna Komu.
Toimielimiin voi ottaa yhteyttä, mikäli on
havainnut vammaisia tai pitkäaikaissairaita /
ikäihmisiä / kylää tai kyläläisiä koskevia
asioita, jotka halutaan tuoda tietoon ja
vietävän eteenpäin. Vaikuttamistoimielimien
sihteerinä toimii yhteisöasiamies.
LEADER-TUKI MAHDOLLISTAA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN. Leader-tuella yhteisöillä on mahdollisuus kehittää toimintaa ja
palveluitaan. Keskipiste-Leader myöntää rahoitusta isommille yleishyödyllisille hankkeille
ja investoinneille kuin myös pienempiä tukia
hankintoihin ja toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi Pyhäjärvellä Hiidenkylän kyläyhdistys on hyödyntänyt Leader-rahoituksia
kylätalo Hiiden Oravan kunnostuksessa
(kuvat). Yhdistyksillä on mahdollisuus myös
hyödyntää Yhteisö Leader-avustusta, joka on
tarkoitettu pienempään
tarpeeseen, kuten toimintatilojen kalustohankintoihin tai uuden tapahtuman järjestämiskustannuksiin.
Yhdistyksien hanke- ja
avustusasioissa avustaa
yhteisöasiamies. Lisätietoja Leader-avustuksista
www.keskipisteleader.fi.

Yläpuolella kuva ennen
kunnostusta. Alla kuva
kunnostuksen aikana.

YHTEISÖJEN TUKEMISTA JA KEHITTÄMISTÄ
PYHÄJÄRVELLÄ (2/2)
JÄRJESTÖYHDYSHENKILÖ ON LINKKI
KAUPUNGIN JA YHDISTYKSIEN VÄLILLÄ.
Yhteisöasiamies toimii kaupungin järjestöyhdyshenkilönä, jonka vastuulla on vastata
järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Järjestötyön tarkoituksena on sekä järjestöjen
keskinäisen että kunnan välisen yhteistyön
kehittäminen kuntalaisten hyvinvoinnin ja
paikkakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi.
Järjestöyhdyshenkilö järjestää vuosittain vähintään 4 järjestötapaamista, joihin kaikki
kunnissa toimivat yhdistykset ovat tervetulleita. Järjestötapaamisten tavoitteena on
edistää kaupungin ja järjestöjen välistä
yhteistyötä, verkostoitumista ja osallisuutta.
Järjestötapaamisesta tiedotetaan Pyhäjärven kaupungin verkko- ja facebook-sivuilla,
Pyhäjärven Sanomissa ja Yhdistystiedotesähköpostilistan kautta. Vuoden viimeinen
järjestötapaaminen järjestetään ke 8.12 klo
17.30, valtuustosali (kaupungintalo).

Yhdistystiedote. Yhteisöasiamies lähettää
ajankohtaisista yhdistyksiä koskevista asioista
tietoa yhdistystoimijoille sähköpostitse. Jos
haluat saada yhdistystiedotteen, ilmoita
sähköpostiosoitteesi yhteisöasiamiehelle. Yhdistystiedote-sähköpostilistalle voi liittyä
kuka tahansa, joka on kiinnostunut yhdistyksiä koskevista asioista.

YHTEISÖASIAMIEHENÄ SIJAISTAA JENNI
KUMPUMÄKI. Nykyinen yhteisöasiamies
Eeva Vaskilampi on siirtynyt määräaikaisesti
hanketyöhön, yhteisöasiamiehen sijaisena on
lokakuussa aloittanut Jenni Kumpumäki.
Yhteisöasiamiehen tavoittaa sähköpostilla
jenni.kumpumaki(a)pyhajarvi.fi ja puhelimitse
044 445 76 08.

JÄRJESTÖTAPAAMINEN
KE 8.12.2021 klo 17.30 alkaen, Valtuustosali, Pyhäjärven kaupungintalo

Illan aiheina
* Tilaisuuden avaus ja vs. yhteisöasiamies / järjestöyhdyshenkilö esittäytyy
* Yhdistyksien ajankohtaiset kuulumiset
* Järjestökysely: yhdistyksien osallistaminen kaupunkistrategian valmistelussa – kaupunginjohtaja
Henrik Kiviniemi kertoo kyselyyn vastaamisesta
* Tapahtumaesite ja muu yhteistyö elinkeinojen kehittämiseksi – elinkeinojen kehittäjä Regis RougeOikarinen
* Yhdistystiedote ja järjestötapaamiset vuonna 2022
* Muut asiat

Tervetuloa!
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Pyhäjärvellä toimiville järjestöille.

TUNNUSTUSTA HYVINVOINTIIN
PANOSTAMISESTA
Pohjois-Pohjanmaan liitto luovutti Pyhäjärven kaupungin edustajille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko
2021 –tunnustuksen Hyvinvointifoorumissa Kuusamossa 4.11.2021.
Tunnustus myönnettiin panostamisesta hyvinvointitalouteen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
huomioitu Pyhäjärven kaupunkistrategiassa. Hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä työ on pitkäjänteistä
kehittämistä. Vaikutukset eivät näy lyhyellä aikavälillä. Pyhäjärvellä tuloksia on voitu jo todeta.
Esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus on ollut vetovoimatekijänä houkuttelemassa lapsiperheitä
paikkakunnalle. Pyhäjärvellä on pieneksi kaupungiksi monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet. Paikallisten kylien ja järjestöjen kehittämisen tukemiseen on panostettu henkilöresurssilla. Yhteisöasiamies on avustanut järjestöjä muun muassa hankesuunnitelmien laadinnassa ja
haussa. Kaupungissa toimii aktiivisia järjestöjä ja vapaaehtoistoimintaa, jotka omalla toiminnallaan
tuovat esille yhteistyötä.
Pyhäjärven kaupungin monipuolinen hyvinvointityö sai tunnustuksen, josta kiitos kuuluu kaupungin koko
henkilöstölle. Jokainen kaupungin tehtävä vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin.

ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA
Useita tuulivoimahankkeita etenemässä
Pyhäjärvellä

talven väistymisestä vuodenvaihteeseen asti,
jolloin rakentamiseen tulee lyhyt talvitauko.

Energiamurrokseen liittyvä tuulivoimatuotannon
kapasiteetin merkittävä kasvu näkyy myös
Pyhäjärvellä. Alueellamme on hankekehityksessä useita tuulivoimapuistoja ja ensimmäinen
tuotantoalue on jo rakentumassa. Uusiutuvan
energian tuotanto- ja varastointihankkeiden
edistäminen ja toteuttaminen ovat kaupunkistrategiamme mukaista toimintaa, jossa paikkakunnalla on onnistuttu erittäin hyvin. Pyhäjärvi
on osa laajaa energiamurrosta, joka tuo
paikkakunnalle elinvoimaa verotulojen, työllisyyden, vuokratulojen ja palveluiden kysynnän
muodossa. Alla esitellään rakentumassa oleva
Murtomäen tuulivoimapuisto.

Itse tuulivoimaloiden pystytys ja käyttöönotto
ajoittuvat keväälle ja kesälle 2023. Koko
viidentoista voimalan tuulipuiston on tarkoitus
olla valmis ja tuottaa sähköä valtakunnan
verkkoon vuoden 2023 loppuun mennessä.

Murtomäen tuulivoimapuiston
ajankohtaiskatsaus

Hankkeen perustiedot:
Hankkeen nimi: Murtomäen tuulivoimapuisto
Sijainti: Murtomäki, Pyhäjärvi
Voimaloiden määrä: 15 kpl
Hankkeen omistaja:
Ålandsbanken Tuulivoima 1 Ky
Rakennuttaminen ja puistoinfran urakointi:
YIT Suomi Oy
Tuulivoimalatoimittaja: Vestas
Hankkeen yhteystiedot:

Murtomäen tuulipuistohanke on lähtenyt liikkeelle kesän 2021 aikana valmistelevien töiden
merkeissä. Kuluvan vuoden aikana alueella on
tehty mm. pohjatutkimuksia, metsän raivausta, työmaatukikohdan pohjatöitä ja muita
valmistelevia töitä.
Hankkeen varsinaiset infratyöt alkavat kevättalvella 2022. Tulevana vuotena tullaan
rakentamaan puiston tieverkosto, voimaloiden
nostoalueet, perustukset sekä tuulipuiston
vaatima sähköistys. Töitä tullaan tekemään

YIT Suomi Oy
Kari Kiesi
Työpäällikkö, infraurakointi ja työmaa-asiat
kari.kiesi(a)yit.com
+358 40 532 2213
Valtteri Paunonen
Projektipäällikkö, rakennuttaminen ja
sidosryhmäasiat
valtteri.paunonen(a)yit.com

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI HAKEE
YHTEISTYÖKUMPPANEITA 1,5 ASTEEN
ELÄMÄNTAPAKOKEILUUN
Pyhäjärven kaupunki hakee elämäntapakokeiluun
mukaan yrityksiä, jotka voivat tarjota vähähiiliseen elämään liittyviä palveluja kuukauden
mittaisen kokeilun tueksi.
Pyhäjärven kaupunki järjestää kotitalouksille
Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -kokeilun.
Kokeilussa suunnitellaan ja kokeillaan, miten
osallistujat voisivat saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen, kestävän tason 2,5 t
CO2e/hlö/vuosi hiilijalanjäljen vuoteen 2030
mennessä. Kaupunki etsii kokeiluun mukaan
yhteistyöhön yrityksiä & järjestöjä, jotka haluavat olla mukana tukemassa osallistujien vähähiilisen elämän kokeiluja ja samalla kehittämässä kestävien tuotteiden ja palveluiden
saatavuutta.
Kokeilussa mukana olevat kotitalouksille
lasketaan aluksi hiilijalanjäljet. Tuloksien perusteella kotitaloudet suunnittelevat oman vähähiilisen elämäntapojen tiekarttansa Ilmastopalapelillä. Ilmastopalapeli sisältää yli 100
ruokaan, asumiseen, liikkumiseen ja muuhun
kulutukseen liittyvää tekoa, joilla hiilijalanjälkeä
voi pienentää. Kokeilujaksolla kotitaloudet testaavat valitsemiaan tekoja arjessa. Kotitaloudet voivat saada tukea kokeiluihin erilaisista yritysyhteistyömuodoista. Aikaisemmat kotitaloudet ovat pienentäneet jalanjälkeään
kokeilun aikana jopa yhden tonnin verran, eli
noin 10-20 %.
Hankkeessa järjestetään aloitustyöpaja tammikuussa 2022, jossa kotitaloudet miettivät
yhdessä D-mat oy:n asiantuntijoiden kanssa
kotitalouksille sopivan tavan pienentää hiilijalanjälkeä. Yritykset ovat tervetulleita mukaan
työpajaan.
Yritykset saavat työpajassa mahdollisuuden
kertoa omista vähähiilistä tai muilla tavoin
kestäviä elämäntapoja tukevista palveluistaan
kiihdyttämön osallistujille. Tarkoituksena on
esitellä osallistujille tuotteita ja palveluita, jotka
jo nyt mahdollistavat kestävän, vähähiilisen
elämätavan. Yritykset voivat hyödyntää osallistumistaan ja kiihdyttämön tuloksia omissa

markkinoissaan ja kehitystyössään. Esityksiin
käytettävä aika ja esittäytymistapa määritellään mukaan osallistuvien yritysten määrän
mukaan. Yhteensä aikaa yritysesittäytymisiin on
työpajassa 30 minuuttia.
Tuote- tai palveluesittelyn lisäksi yritykset voivat
halutessaan tarjota kotitalouksille erilaisia
tarjouksia, tuotepaketteja tai esimerkiksi kokeilumahdollisuuden omiin tuotteisiin tai palveluihinsa. Tarjouksista viestitään osallistujille työpajassa ja koottuna listauksena. Tarjousten
tarkoituksena on tuoda vähähiiliset vaihtoehdot
helposti saataville ja madaltaa kynnystä
kokeilla uutta.
Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on jo 15
kiihdyttämö Suomessa. Kiihdyttämöitä on järjestetty vuodesta 2018 esimerkiksi Iissä, Mynämäellä, Helsingissä, Lappeenrannassa ja
Kuopiossa. Kiihdyttämöihin osallistuneet kotitaloudet ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun ja
saaneet sen kautta konkretiaa oman elämänsä
ilmastotekoihin. Lisäksi kiihdyttämöt ovat toimineet hyvänä keskustelualustana, jossa vähähiilisen elämän esteet ja kuntalaisten toiveet
välittyvät kunnille. Kiihdyttämön konsepti on
kehitetty kansainvälisessä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä -hankkeessa (20182021), jossa on mukana seitsemän maata.
Ilmastopalapeli on D-mat oy:n kehittämä
suunnittelu- ja opetuspeli.
Hankkeeseen mukaan yhteistyökumppaneiksi
haluavia yrityksiä & järjestöjä pyydetään
ilmoittautumaan mukaan viimeistään joulukuun loppuun mennessä
Lisätietoja;
Pyhäjärven kaupunki: Henrik Kiviniemi,
kaupungin johtaja
(henrik.kiviniemi(a)pyhajarvi.fi)
Iilaakso Oy: Konsta Joro, projektikoordinaattori
(050 551 2352, konsta.joro(a)iilaakso.fi)
D-mat Oy: Michael Lettenmeier, asiantuntija
(040 541 2876, michael(a)d-mat.fi)

PYHÄJÄRVEN VIRKKULAKOTI NOUSEE
VAUHDILLA
Pyhäjärven
keskustassa,
maakuntajärvi
Pyhäjärven
välittömässä
läheisyydessä
Virkkulakylä-konseptin mukaisen nelikerroksisen esteettömän 22 asunnon kerrostalon
rakennustyöt etenevät rapsakkaan tahtiin.
Kyseessä on välimuotoisen asumisen yksikkö,
jossa on huomioitu yhteisöllisyys, esteettömyys ja vanhenevan väestön tarpeita.
Talossa on sprinklerijärjestelmät, isommat
hissit, talvipuutarha ja yhteistä asukastilaa
unohtamatta loistavia ulkoilumahdollisuuksia.
-Rakennuksen betonirunko ja yläpohja on
valmis vuodenvaihteeseen mennessä ja puiset
julkisivuelementit asennetaan alku-vuodesta,
kertoo Kuusikkoaho Oy:n kiinteistöjohtaja
Petri Lento marraskuun puolenvälintilanteen.
-Sisäpuolella puolestaan tehdään rakennuksen taloteknisiä asennuksia ja sen jälkeen
alkavat sisustustyöt kevään aikana.
Pyhäjärven Virkkulakoti valmistuu ensi
kesänä.
-Olemme suunnitelleet yhdessä pyhäjärveläisten kanssa suurta Virkkulakodin piha-

aluetta. Toiveena on ollut runsaasti syötäviä
kasveja käsittävä rehevä puutarha, kertoo
Virkkulakylä Oy:n ystävätoimintaa koordinoiva Helinä Kalaja.
-Puutarhassa asukkailla on myös mahdollisuus lavaviljelyyn. Toivottu on myös ikiomaa
hoidettavaa kasvia, jos ei omaa hoitoeläimeen ole mahdollisuutta, mikä olisi parasta,
naurahtaa Helinä.
-Asukastilaisuuksissa on tullut selkeästi esille,
että yhteisöllisyys, harrastaminen ja pienet
askareet ovat tärkeitä viihtymisen kannalta.
Hienoa on myös se, että tulevat asukkaat
pääsevät vaikuttamaan uuteen koti ympäristöönsä.
Asukashaku käynnistyy tammikuussa
Virkkulan
asukasvuokrauksesta
vastaa
Pyhäjärven kaupunki ja virallinen asukashaku käynnistyy ensi vuoden puolella.
Asiasta tiedotetaan tarkemmin tammikuun
2022 aikana lehti-ilmoituksella sekä Pyhäjärven kaupungin ja Virkkulankylä Oy:n
verkkosivuilla.

Aamuinen auringonnousu 22.11. kuvattuna 4. kerroksen asunto 17
parvekkeelta Pyhäjärvelle päin.

Neljännen kerroksen
elementtiasennukset käynnissä

MAATILOJEN LISÄÄNTYNEET
TALOUSVAIKEUDET
Ajoneuvoaan tankkaava on varmasti huomannut polttoaineiden hinnan nousseen.
Yleisemmin hinnan muutoksissa on kysymys
ollut kysynnän ja tarjonnan epäsuhteesta,
mutta laajemmin hintaa nostaa myös valtion
pyrkimys fossiilisista energialähteistä irti
pääsemiseen. Maatiloille kohonnut öljyn hinta
vaikuttaa isosti, kun maatalous on monelta
osin hyvin öljyriippuvainen.

laskelmia ja apua mitä erinäisimpiin
tuotantoon ja talouteen liittyviin ongelmiin.
Asiantuntevia neuvojia löytyy neuvojarekisterist:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/maatilojen-neuvonta/
ja https://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

Tuleva vuosi on maatiloille taloudellisesti
erittäin haastava. Takana on erityisen
poikkeuksellisen kuivuuden aiheuttama huono
sato vuodelta 2021. Energian hinnan
noususta johtuva yleinen kustannusten nousu
(mm. lannoitteet, polttoaineet, muovit, rehut,
rahdit jne.) tulee vaikuttamaan suoraan
maatalouden tuloa alentavasti. Toisaalla
tuotannon rajoitteet maidossa ja vasikkapula
naudanlihantuotannossa, tai niukkuus viljasta
ja sen kohonnut hinta sianlihantuotannossa
vähentävät ansaintamahdollisuuksia. Tuissa ei
onneksi vielä vuodelle 2022 ole tulossa
suuria muutoksia, vaan uuden tukijärjestelmän
pitäisi tulla käyttöön vuonna 2023.

Neuvojarekisteristä löytyy hyvin monelle osaalueelle yksityisiä, yrityksen tai yhdistyksen
kautta toimivia neuvojia koko maan alueelta.
Viljelijä voi haastatella useasta ihmisestä
tilalleen sopivimmalta ja parhaalta tuntuvan
asiantuntijan. Vaikka talous olisi valmiiksi
huonossa
kunnossa,
saa
Neuvo2020
hankkeen kautta jokainen maatila käyttää
enintään 15.000 euroa (alv 0%) neuvontapalveluun. Neuvoja hakee tuen ja viljelijän
maksettavaksi laskusta tulee vain arvonlisäveron osuus. Jos tilanne tilalla on päässyt
todella huonoksi, eikä rohkeutta tai
jaksamista itseltä neuvojayhteydenottoon ole,
kannattaa silloin vinkata (tai vaikka
kaverinkin puolesta) maataloustoimistoon, niin
voidaan etsiä apua yhdessä esimerkiksi
Välitä viljelijästä -hankkeelta.

Kun tulojen lisääminen maataloudesta
tuotannon määrää lisäämällä näyttää nyt
kovin vaikealle, pitää tilan kustannukset ja
muut tulonlähteet ”kammata” jälleen kerran.
Viime vuosina vaan on jo niin monesti etsitty
säästökohteita kustannuksista. Eikä kaikista
kustannuksista edes voi säästää, vaan on
myös panostettava, että olisi mahdollisuus
saada myyntituloja. Lannoitteet, jos niitä on
onnistunut toimitusvaikeuksista tai kaksinkertaistuneesta hinnasta huolimatta hankkimaan,
kannattaa käyttää tilan parhaille lohkoille.
Nyt jos koskaan maatilojen kannattaa
käyttää talous- ja viljelyneuvontaa.

Tärkeintä on päättää tehdä asialle ja
mahdollisille ongelmille jotain, ja etsiä
selviytymiskeinoja. Ja jos näyttää, että
parasta on ajaa tuotanto alas, on sekin
järkevintä tehdä laskemien perusteella
hallitusti. Vaikka tilanne näyttää vaikealle,
aina on mahdollisuus löytää keinoja päästä
eteenpäin. Ja kuten Helsingin Sanomien
pääkirjoituksen 27.10.2021 lopussa sanottiin
”Maanviljelystä tärkeämpää elinkeinoa ei
ole.” Harvinaisen hyvin sanottu!

Maatiloille on erinomaisen hyvin saatavilla
neuvontaa ja esimerkiksi talous- ja viljelyneuvontaa. Kuluvalla EU:n ohjelmakaudella
kaikilla maatiloilla on ollut ja on edelleen
mahdollisuus hankkia ilmaiseksi Neuvo 2020
-järjestelmän kautta ulkopuolista neuvontaa,

PYHÄJÄRVEN LUKIOLLA VIETETTIIN
HYVINVOINTIPÄIVÄÄ
Tiistaina 2.11. vietettiin lukiolla Hyvinvointipäivää. Päivän aikana lukiolaisille annettiin
paljon keinoja selviytyä arjen haasteista
hyvinvoivasti ja virkeästi.
Aamupäivä koostui neljästä erilaisesta työpisteestä. Ensimmäisessä pisteessä nuoret pääsivät teatterin ja itseilmaisun ihmeelliseen
maailmaan teatteri-ilmaisunohjaaja Anna
Saksmanin johdolla. Pisteessä nuoret saivat
muun muassa keinoja ilmaista itseään
improvisaatioteatterin keinoilla. Samalla he
saivat maistiaisia keväällä mahdollisesti
alkavasta teatterityöpajasta.
Toisessa pisteessä opiskelijat pääsivät
liikkumaan Marko Pehkosen johdolla. Liikkuminen toteutettiin Markon ohjeistamana kehonpainoharjoitteluna. Liikkumisen ohessa
opiskelijat saivat paljon erilaisia vinkkejä ja
tietoiskuja liikunnan merkityksestä terveyteen
sekä hyvinvointiin liittyen. Lopuksi opiskelijat
saivat pisteestä mukaansa valmiin harjoituksen, jota voi kotona tehdä ja kehittää näin
lihaksistoa ja hengityselimistöä.

Anna Saksman

Marko Pehkonen

Kolmannella pisteellä opiskelijat nauttivat itse
valmistamiaan terveyssmoothieita. Smoothien
valmistuksen ohessa pisteen ohjaajat Maija
Miettinen ja Antti Remes valaisivat opiskelijoita terveellisen ruoan merkityksestä jaksamiseen sekä ohjeistivat, kuinka tulee syödä,
jotta päivän ravintosaantisuositukset täyttyvät.
Neljännellä pisteellä opiskelijat pääsivät
kirjoittamaan kirjeitä kuvitelluille palestiinalaiselle ihmisoikeusaktivistille ja toimittajalle, Jannalle, tai epäselvin perustein pidätetylle valkovenäläiselle nuorelle, Mikitalle. Kirjeet ovat osa Amnesty Internationalin kirjemaraton-kampanjaa ja osallistuvat kirjemaraton-kilpailuun.
Ruokailun jälkeen tarjolla oli mielen hyvinvointia käsittelevä luento. Luennolla psykologi
Anneli Laukkanen perehdytti kuulijat stressin,
painetilojen, unettomuuden ja muiden mielen
haasteiden vaikutukseen terveydelle. Luennon
anti ei jäänyt kuitenkaan tähän, vaan
Laukkanen tarjosi kuulijoilleen myös mitä
moninaisimpia keinoja mielen rauhoittamiseen
ja aivojen virkistämiseen ja lepuuttamiseen.

TEKNISTEN PALVELUIDEN AJANKOHTAISTA (1/2)
LATUJEN KUNNOSSAPITO
Kaupunki otti käyttöön reaaliaikaisen latujen
kunnossapidon seurannan kevättalvella.
Palvelun tuottaa Infokartta Oy. Palvelu on
tarkoitettu kaikille Pyhäjärven kaupungin
ylläpitämiä latuja käyttäville. Palvelu on
täysin
sähköinen,
jolla
parannetaan
kuntalaisten saatavilla olevaa informaatiota
liikuntamahdollisuuksista.
Palveluun voi kirjautua älypuhelimella, tabletilla taikka tietokoneella tai muulla vastaavalla laitteella. Kirjautumisosoite on:
www.infogis.fi/pyhajarvi
Palveluun on määritetty kaupungin vakituisessa ylläpidossa oleva latuverkko. Ladun
värikoodi kertoo aikamääreen milloin latu on
ajettu ja latua klikkaamalla saa tarkan
päivän ja ajan edellisestä ajosta. Latukone
näkyy kartalla värillisenä pallona, mikäli se
on liikenteessä.
Käyttäjän avatessa palvelusivun älypuhelimen selaimessa sivulla on linkki josta voi
asentaa palvelun sovelluksena älypuhelimen
näytölle.

KUNTA-AKKUNA
Kunta-Akkuna-portaalin rakennustyöt ovat
hyvällä mallilla ja portaali avataan maaliskuussa kuntalaisten käyttöön. Portaalista
kuntalainen löytää helposti kaikki oman
kuntansa tarjoamat sähköiset palvelut, kuten
avustus-hakemuslomakkeet, kirjastopalvelut
tai palautekanavan. Saamme kesätyösetelin
hakemisen kesälle 2022 mukaan palveluun.
Kunta-Akkunan palautekanavassa kuntalainen voi antaa kunnalle palautetta havaitsemaistaan puutteista tai muista asioista.
Palautteeseen voi myös liittää kuvan mukaan.
Kunta voi vastata palautteeseen portaalissa
ja kertoa esim. milloin kyseessä oleva asia
saatetaan kuntoon. Kunta-Akkunan kehityshankkeella on oma sivusto www.kuntaakkuna.fi.

Hiihtokausi on alkamassa ja on hyvä ottaa
tämä uusi palvelu käyttöön.

Kuntien sähköiset palvelut löytyvät siis
maaliskuussa Kunta-Akkunasta, joka silloin
löytyy kaupungin www-sivuilta. Sitä ennen
portaalia viimeistellään ja testataan, jotta
Kunta-Akkunasta saadaan mahdollisimman
hyvin kuntalaisia palveleva kokonaisuus!
Kunta-Akkunan sähköiset asiointipalvelut
eivät poista mahdollisuutta asioida kuten
ennenkin.

TEKNISTEN PALVELUIDEN AJANKOHTAISTA (2/2)
TENNISHALLI
Pyhäjärven kaupungin liikuntapaikka, tennishalli saatiin käyttöön elokuussa. Halli on ollut ahkerassa
käytössä ja pelaajilta saatu palaute on ollut positiivista.
Halli mahdollistaa myös monenlaisien tapahtumien järjestämistä, joissa tarvitaan avointa tilaa. Hallissa
on hyvät sähköjärjestelmät sekä tietoliikenneyhteydet. Vieressä oleva Lamminahon Ahto Ry:n Hiisitupa
mahdollistaa tapahtumajärjestäjälle tukipalveluita.
Talven tulo keskeyttää hallin käyttämisen pelipaikkana mutta kevään koittaessa pelivuoroja voi taas
alkaa varaamaan.

NUORTEN SM-HIIHDOT PYHÄJÄRVELLÄ 2023
Pyhäjärvelle on myönnetty nuorten maastohiihdon SM- kisat 2023. Honkavuorella on silloin kolmepäiväinen kilpailutapahtuma. Kilpailijoita odotetaan 500 – 600 hiihtäjää ja tukijoukkoja saman
verran. Yleisöodotus on 500 katsojaa viikonlopun aikana.

PYHÄNETILLÄ KATSEET KOHTI
TULEVAISUUTTA
Marraskuu on ollut PyhäNetille suurten ja
merkittävien muutosten aikaa. Internetpalveluiden tuottaminen on nyt täysin itsenäistä
ja riippumatonta ulkopuolisesta yhteistyökumppanista.

liin, mutta puhelimeen vastaa uudet henkilöt.
Myös teknisen tuen aukioloaikoihin tulee muutos. Jatkossa puhelinpalvelu toimii arkisin klo
8.00–17.00 välisenä aikana.

-Uskomme, että pystymme näin parantamaan palvelun laatua. Voimme ajan kuluessa
tuottaa joustavammin uusia ja entistä kilpailukykyisempiä palveluita asiakkaillemme,
kertoo yhtiön toimitusjohtaja Matti Kangas.
Itsenäinen palvelutuotanto antaa eväät muun
muassa räätälöidä tuotevalikoimaa asiakaslähtöisemmin.
-Tulemme julkistamaan lähiaikoina tuotteisiin
liittyviä muutoksia. Haluamme tuottaa parempia palveluita asiakkaan eduksi, Kangas
vinkkaa.
Tekninen tuki palvelee uuden henkilöstön
voimin
Puhelimitse tapahtuvan teknisen tuen yhteistyökumppani vaihtuu muutoksen myötä. Tilanteet hoidetaan asiantuntevasti entiseen mal-

Tuen tavoittaa puhelimitse numerosta 040
624 1146 ja sähköpostitse tuki(a)pyhanet.fi.

Pyhäjärven toimistohotellissa
vapaana toimistotilaa

Mustaparrantie 6
86800 Pyhäsalmi
Toimisto(a)pyhajarvenenergiajavesi.fi
www.pyhajarvenenergiajavesi.fi

TONTTIKAMPANJA JATKUU VUODEN 2021
LOPPUUN
Pyhäjärven
kaupungin
tonttikampanja
päättyy pian. Vielä ehtii hankkimaan niin
omakotitalo- kuin teollisuus- ja liiketontin 80
prosentin alennuksella. Kaupanehtona on
rakentamisvelvoite.

Vapaat tontit ja niiden hinnat ovat nähtävillä
karttapalvelussa.
Jos kiinnostuit, toimi 8.12.2021 mennessä.

Yhteydenotot:
Tekninen johtaja
Sami Laukkanen
sami.laukkanen(a)pyhajarvi.fi

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY:N
PAINOPISTEITÄ VUODELLE 2022
Pyhäjärven kehitys Oy:n päällimmäinen
tavoite on edistää kunnan elinvoimai-suutta
ja yritysten toimintaympäristöä. Yhteistyössä
Nihak ry:n kanssa ja hyödyn-tämällä erilaisia
julkisia
rahoitustuotteita
pyritään
parantamaan yritysten toiminta-edellytyksiä,
kehittämään työllisyyttä ja osaamista sekä
parantamaan Pyhäjärven kilpailukykyä,
elinvoimaisuutta ja veto-voimaa.

Myös tulevana vuonna Pyhäjärven kehitys
Oy:n painopisteet tulevat olemaan niin
rakennemuutokseen sopeutumisessa, energia-alojen kehittämisessä ja biopohjaisten
arvoaineiden jalostamisessa kuin uuden
liiketoiminnan ja työpaikkojen luomisessa ja
edelleenkin valtateiden 4- ja 27- risteysalueen eli Nelostien ykköspaikan aktiivisessa
markkinoinnissa.
Yhtiön toimistotiloja vuokrataan myös 2022
kannattavaksi osoittautuneella toimistohotellikonseptilla. Tämän ansiosta toimistotilojen
käyttöaste on kuluvana vuonna nimittäin
noussut lähes 80%.

Tulevina vuosina aiotaan tarjota yritysten
tarpeisiin räätälöityjä koulutuspalveluja sekä
rekrytoivaa koulutusta & täydennyskoulutusta yhteistyössä Centria:n kanssa.
Pyhäjärven kehitys Oy haluaa näin auttaa
yrityksiä nykyisen työvoimapulan haasteissa.
Yritysten
liiketoiminnan
laajentamisessa
tulemme hyödyntämään Pohjois-Pohjanmaan
korkeakoulujen TKI -yhteistyöpalveluja.

Matkailullisesti tulemme lähivuosina olemaan
pala Järvi-Suomea Visit Finlandin käyttämän
Rannikko & Saaristoalueet- suuralueen
sisällä. Pyhäjärven kehitys Oy aikoo auttaa
yrityksiä parantamaan digitaalista saavutettavuuttaan niin, että Pyhäjärven kohteet ja
palvelut löytyisivät verkosta matkailijalle
mahdollisimman helposti ja olisivat myös
ostettavissa digitaalisesti. Matkailuyritystemme tuotetiedot tulevat löytymään
alkuvuodesta 2022 lähtien Visit Finlandin
datahubin alustasta.
Ajankohtaisia uutisia ja paljon muuta löytyy
www.pyhajarvenkehitys.fi ja seuraamalla
facebook-sivujamme ja twiittejämme.

ENERGIAVARASTO PPHES SAI TEM:N
ENERGIATUKEA 26,3 MILJOONAA EUROA
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt syyskuussa 2021 Pyhäjärvelle Pyhäsalmen kaivokseen rakennettavan suuren kokoluokan
energiavarastolle (PPHES) 26,3 miljoonan
euron investointituen. Hankkeen toteutuminen
on kulmakivenä Pyhäsalmen kaivosalueelle ja
sen lähialueille kehittyvälle Pyhäjärven Callion
yrityspuistolle.

viety eteenpäin EPV Energia Oy:n kanssa
aktiivisesti ja hankkeelle on saatu nyt TEM:ltä
uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin myönnettävää investointitukea erittäin
merkittävä summa. Saatu tuki edesauttaa
merkittävällä tavalla energiavaraston lopullisen investointipäätöksen syntymistä nopealla
aikataululla.

Uudistuva sähköjärjestelmä tarvitsee säätövoimaa ja energian suuren kokoluokan varastointia. Pyhäsalmen energiavarastohanketta on

INNOSTU
ELÄMÄNTAPAKOKEILUSTA,
Hae kotitaloutesi mukaan
muutokseen
Haemme perheitä kestävän arjen kokeiluun
1,5 asteen elämäntapamuutokseen keväälle
2022
Pyhäjärven kaupunki käynnistää tammikuussa
2022 kotitalouksien kestävän arjen kokeilun.
Kokeilussa mukana olevat kotitaloudet laskevat
aluksi hiilimateriaalijalanjälkensä ja suunnittelevat tiekartan, jota toteuttavat muutoksen
aikana.

Pyhäjärven kaupunki ja Tyrnävän kunta ovat
mukana Iilaakso Oy:n Canemure-hankkeessa,
joka tuottaa ilmastotoimien käytännön tietoa
kuntalaisille. Kokeilu on osa hanketta.
Halutessasi lisätietoa, ota yhteyttä:
projektikoordinaattori
Konsta Joro, puh. 050 551 2352
konsta.joro(a)iilaakso.fi
Ohjeistus hakuun osoitteessa
www.pyhajarvi.fi/elamantapakokeilu

Tule mukaan muutokseen!

TAPAHTUMAT KUNTALAISTEN TIETOON
Pyhäjärven kaupunki kokoaa tapahtumat yhteiseen kalenteriin. Verkkosivuilta löytyvästä tapahtumakalenterista voit käydä katsomassa tulevat
tapahtumat Pyhäjärvellä:
Tulevat tapahtumat | Pyhäjärven kaupunki
(pyhajarvi.fi)

Muistathan
ilmoittaa
omat
tapahtumasi
Pyhäjärven kaupungin tapahtumakalenteriin:
Luo Kalenterimerkintä | Pyhäjärven kaupunki
(pyhajarvi.fi)

