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KESÄ 2020 ON OVELLA 
kovin toisenlaisin odotuk-
sin, kuin mitä vielä helmi-
kuussa osasimme juuri ku-
kaan aavistaa. Maailman-
laajuinen koronapandemia 
on muuttanut meidän jokai-
sen elämää sekä suorasti et-
tä epäsuorasti. Rajoittamis-
toimien vaikutukset ovat 
olleet kaikkien ikäryhmien 
kohdalla merkittäviä  ja nyt 
touko-kesäkuussa pääsem-
mekin hieman jo helpottu-
neina nauttimaan avautu-
vasta yhteiskunnasta. Toi-
vottavasti kylmä kevät lu-
paa lämmintä ja pitkää ke-
sää, sekä pyhäkkäille että 
vapaa-ajan viettäjille.

   VOIMME TODETA jo 
käyneemme Pyhäjärvellä 
koronapandemiasta johtu-
neen ensimmäisen aallon. 
Se ei merkinnyt meille vie-
lä epidemiaa itsessään, vaan 
rajoitustoimista johtuvia 
poikkeusjärjestelyitä. Kau-
pungin palvelutuotannossa 
venyimme hienoihin suo-

rituksiin: etäoppilaille jaet-
tiin lähes 7000 hyvälaatuis-
ta ruoka-annosta ja etäope-
tus toteutettiin olosuhtei-
siin nähden korkeatasoise-
na. Organisaationa niin sa-
nottu digiloikka tehtiin kii-
tettävästi, vaikkakin pakon 
edessä. Olen erittäin tyyty-
väinen tasoomme vastata 
aikamme vaikeimpaan ter-
veys- ja talouskriisiin. Ylpei-
tä saamme olla myös kansa-
laisyhteiskunnan kantoky-
vystä: naapureita on autet-
tu ja venymistä on tehty. Va-
parivaihde muuntui nopeas-
ti yli 70-vuotiaiden ja riski-
ryhmäläisten asioimisavuk-
si. Uusia toiminnan muoto-
ja on syntynyt ja vanhoja pa-
rannettukin.

   VALITETTAVASTI niin 
sanottu toinen korona-aalto 
tulee suurella todennäköi-
syydellä vaivaksemme vielä 
kesän jälkeen. Uudet rajoit-
tamistoimet saadaan toki 
vähintään yhtä sutjakkaas-
ti täytäntöön ja epidemian 

leviämistä pystytään uudel-
leen rajoittamaan hyvin te-
hokkaasti. Sen sijaan toista 
usean kuukauden talouselä-
män suoneniskua ei paik-
kakuntamme yrityselämä 
kestä ilman entistä useam-
pia lopettamisia ja konkurs-
seja. Vetoankin jokaiseen 
kuntalaiseen ja vapaa-ajan 
asukkaaseen: ostakaa pai-
kallisia palveluita ja tuottei-
ta. Tiedämme, että lähipal-
velu ja -tuote on kotiseutu-
teko ja ympäristöteko, mut-
ta nyt se on myös terveyste-
ko. Ja sitä mitä meiltä puut-
tuu ja mikä mielestäsi täällä 
kannattavaa yritystoimintaa 
olisi, voit nyt ehdottaa idea-
na Pyhäjärven yritysideakil-
pailussa, josta tässä tiedo-
tusliitteessä tarkemmin ker-
romme.

   PYHÄJÄRVELLÄ ON 
KESÄLLÄKIN tilaa ja mah-
dollisuuksia nauttia kesästä 
turvallisessa pienporukassa 
tai yksin, luonnossa tai pal-
veluista nauttien. Pysykää 

terveinä, ostakaa pieneltä ja 
suosikaa paikallista.

Hyvää kesää kaikille
 lehden lukijoille, yhdessä 

tästä mennään yli!

Henrik Kiviniemi, 
kaupunginjohtaja

Venymistä takana, venymistä edessä

 Pyhäjärven kaupunki 
haluaa kerätä Pyhäjär-
veen liittyviä yritysideoita, 
joita voisi käyttää paik-
kakunnan elinkeinojen 
kehittämisessä hyödyksi. 
Tavoitteena on, että kilpai-
lu nostaa puheenaiheiksi 
potentiaalisia tapoja aloit-
taa tai kasvattaa uutta yri-
tystoimintaa Pyhäjärvellä. 

Lisäksi toki toivotaan 
aivan uusia ja innovatii-
visia ideoita, joita ei ehkä 
aiemmin ole esillä meillä 
ollutkaan.

Ideakilpailussa haetaan 
toteuttamiskelpoisia ja 
harkittuja yritysideoita 
kahdessa kategoriassa:
1. Tätä paikallista pal-
velua tarvitaan / näitä 
tuotteita ostaisin paik-
kakunnalta (paikkakun-
nalta puuttuvat tuotteet 
ja palvelut).

2. Tälle pyhäjärviselle 
palvelulle tai tuotteelle 
olisi Suomessa ja maail-
malla tarvetta (haetaan 
euro maailmalta kotiin).

Molempien kategori-
oiden paras yritysidea 
palkitaan 1000 euron tun-
nustuspalkinnolla. Lisäksi 
kaikkien osallistuneiden 
kesken arvotaan pienem-
piä palkintoja. Yritysideoi-

ta arvioimaan asetetaan 
monijäseninen raati. Osal-
listua voi myös anonyy-
misti, joskaan anonyymin 
idean voittaessa palkinto 
annetaan paikalliselle hy-
väntekeväisyyskohteelle. 

Osallistujan ei myöskään 
tarvitse olla pyhäkäs, joten 
esim. vapaa-ajan asukkai-
den ja naapurikuntalaisten 
ideat otetaan ilomielin 
vastaan myös.

Osallistuminen tapahtuu 
sähköisesti, kaupungin 
www-sivuille tulevan ide-
oiden palautuslinkin kaut-
ta, joka löytyy 20.5.2020 
lähtien osoitteesta www.
pyhajarvi.fi/yrityside-
akilpailu. Samasta osoit-
teesta löytyvät myös kil-
pailun säännöt.

Osallistumisaikaa on 
aina 31.7.2020 saakka, 
jotta saisimme mahdol-
lisimman monta hyvää 
yritysideaa kerättyä. Kil-
pailun edistymistä, kerty-
neiden ideoiden lukumää-
rää ja raatilaisten ajatuksia 
ideoiden hyödyntämises-
tä voi seurata kaupungin 
FB-sivujen kautta, jonne 
kaupunki julkaisee sään-
nöllisesti päivityksiä.

Palkinnot kategorioiden 
voittajille jaetaan elo-
kuun lopussa. Alkusyksys-
tä järjestetään kilpailun 
annista myös paikallinen 
kehittämisseminaari. 

Vedetään reilusti 
kotiinpäin ja 
kerrotaan 
yritysideat 
muiden 

”parastettaviksi”!

Elinkeinotoimi

Reilusti kotiinpäin, 
#ostapieneltä

Erilaiset kyläkirjat ja nyt viimei-
simpänä ilmestynyt kuntahistoria 
ovat oivallisia muistelutyökaluja, 
joita nuoret ja vanhat voivat lukea 
yhdessä ja samalla jakaa muistoja 
tutuista paikoista, ihmisistä ja tapah-
tumista. Vanhat kuvat ja tarinat voivat 
nostaa mieleen muistoja, joita voi 
kertoa eteenpäin. Kirjan lukeminen 
rauhoittaa ja parantaa keskittymisky-
kyä. Lukiessa pääsee pois tutuista 
rutiineista ja joutuu seuraamaan 
erilaisia juonenkulkuja, joka on hyvää 
muistijumppaa aivoille.

Pyhäjärvellä alkoi 20.5.2020
Yritysideakilpailu!

PYHÄJÄRVEN KAUPUN-
GIN, Pyhäjärven Yrittäjät 
ry:n ja Pyhäjärven Kehitys 
Oy:n aloittama Reilusti ko-
tiinpäin-kampanja alkoi rei-
lu vuosi sitten tarpeesta tur-
vata paikallista kaupanalan 
ja palvelualan tarjontaa 
Pyhäjärvellä. 
SAMA TEEMA on 
nyt entistä tärkeäm-
pi korona-aikana, 
jolloin monien pai-
kallisten yrittäjien 
taloudellinen toi-
meentulo ja kestä-
vyys on uhattuna. 
PYHÄJÄRVEN PAI-
KALLINEN PALVELU-
TARJONTA säilyy korona-
ajan yli edes tyydyttävällä 
tasolla vain, jos me kaikki 
suuntaamme asiointiamme 
entistä enemmän paikalli-
siin yrityksiin. 

Muista siis vetää 
reilusti kotiinpäin 
ja ostaa pieneltä!

Elinkeinotoimi

   ”Savon porstuassa, Pohjanmaan peräkamarissa 
    - Pyhäjärven kunnan historia 1860-luvulta 2010-luvulle” 
      kuntahistoria on ilmestynyt. 

Liitteen ulkoasu ja asemointi: 
Pyhäjärven Sanomat / Minna Montonen

Tekstit: Pyhäjärven kaupunki

Kuvat, kartat, kaaviot: Pyhäjärven kaupunki
kannen valokuvat: Virve Toivanen, karttakuva: Jenni Hänninen.

Pyhäjärven kaupunki 
Ollintie 26 
86800 Pyhäsalmi

Puh. (08) 769 7111

pyhajarvi@pyhajarvi.fi

Seuraa meitä 

Facebookissa!
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Koronaviruspandemia on 
tuonut haasteita ja aiheut-
taa huolia myös tuleville 
kuukausille monen pyhä-
järveläisen yrityksen osalta.
Pyhäjärven Kehitys Oy on 
nimenomaan sinua var-
ten pyhäjärveläinen yrittä-
jä apunasi ja tukenasi näinä 
haastavina aikoina.
Meiltä voit pyytää apua esi-
merkiksi erilaisten tukien 
hakemisessa, joita on nyt 
kevään aikana tullut tarjol-
le niin yksinyrittäjille kuin 
myös suuremmille yrityk-
sille.
  Seuraa myös verkkosivu-
jamme www.pyhajarven-
kehitys.fi ja Facebook-sivu-
jamme www.facebook.com/
PyhajarvenKehitys, joilla 
tiedotamme tarjolla olevis-
ta tukimuodoista ja muista 
ajankohtaisista asioista.
   Meillä on tarjolla vuok-
ralle kohtuulliseen hintaan 
vapaata toimitilaa Pyhäsal-
men liiketalossa Asematiellä  

www.pyhajarvenkehitys.fi/
sivut/toimitilat. Meiltä voit 
kysyä myös muista vapaista 
liike- ja toimitiloista Pyhä-
järvellä, niin kaupunkikon-
serniin kuuluvalta Kiinteis-
tö Oy Rillankiveltä vuokrat-
tavissa tai ostettavissa ole-
vista tiloista kuin myös yk-
sityisillä omistajilla tarjolla 
olevista tiloista ja tonteista.
    E 75 ja 27-tien risteysalu-
eelle on suunnittelun al-
la ja vuokralaismarkkinointi 
on käynnistynyt uudesta lii-
kekeskuksesta yhdessä Sikla 
Oy:n kanssa. Risteysalueel-
la on tarjolla myös erikokoi-
sia tontteja ostettavaksi tai 
vuokrattavaksi erinomaisel-
la paikalla ja liittymillä. ”Ne-
lostien ykköspaikka” lisätie-
toja: www.pyhajarvenkehi-
tys.fi/sivut/nelostien-yk-
kospaikka.
  Autamme myös omista-
janvaihdosasioissa, olet sit-
ten harkinnut myydä yrityk-
sesi tai ostaa uutta liiketoi-

mintaa joko nykyisen toi-
mintasi täydennykseksi tai 
aloittaa yrittäjänä yritystoi-
minnan.
  Kotimaan matkailun en-
nakoivan jopa kasvavan täl-
le kesälle koronapandemias-
ta huolimatta.
Pyhäjärvellä on nyt useam-
pikin hyvä matkailuyritys 
ostettavissa nykyisten omis-
tajien eläköitymisen myötä.
 

Ota rohkeasti yhteyttä, 
palveluksessasi:

 
Risto Alaheikka 
toimitusjohtaja 

p. +358 (0)40 966 0168
risto.alaheikka@

pyhajarvi.fi
 

Helena Matinniemi 
toimistosihteeri 

p. +358 (0)44 445 7647
helena.matinniemi@

pyhajarvi.fi

Pyhäjärviset yksinyrittä-
jät voivat hakea kaupungil-
ta avustusta yritystoimin-
nan vakauttamiseen koro-
naepidemian aikana. Avus-
tus on 2.000 euron kerta-
korvaus yritystoiminnas-
ta aiheutuviin kustannuk-
siin, kuten tilojen ja laittei-
den tai kirjanpidon menoi-
hin. Yritysmuodosta riippu-
matta avustusta voi hakea 
yksin toimiva päätoiminen 
yrittäjä, jolla ei ole palkat-
tua työvoimaa. Avustuksen 
myöntämisen edellytyksenä 
on, että yrityksen taloudelli-
nen tilanne on merkittäväs-
ti heikentynyt koronaepide-
mian vuoksi. Lisäksi arvioi-
daan yrityksen edellytykset 
jatkaa liiketoimintaa kan-
nattavasti. 

Avustuksen haku on avoin-
na ja sitä voidaan myöntää 
16.3.-31.8.2020 välillä. Ha-
kemuslomake ja sen lisäk-
si toimitettava selvitys yri-
tystoiminnan volyymin pie-
nentymisestä löytyvät kau-
pungin nettisivuilta Ajan-
kohtaista-palstalta. Yrittä-
jiä pyydetään toimittamaan 
kaikki pyydetyt selvitykset 
ja liitteet kerralla. Tukiha-
kemusten käsittely toteute-
taan seutukunnan alueella 
NIHAK:n toimesta.
Tukihakemuksia voi lä-
hettää 30.9.2020 saak-
ka sähköpostilla yrittajatu-
ki@pyhajarvi.fi tai toimit-
taa paperisena kaupungin-
talolle: Pyhäjärven kaupun-
gin elinkeinotoimi, Ollintie 
26, 86800 Pyhäsalmi. Kuo-

reen merkintä ”yrittäjätuki”. 
Suosittelemme sähköistä 
hakukanavaa, joka mahdol-
listaa asian joutuisamman 
käsittelyn.

Lisätietoja yksinyrittäjän 
tuen hakemisesta

Arto Junno 
yrityspalvelupäällikkö 

(NIHAK) 
arto.junno@nihak.fi

puh. 044-445 7011 

Risto Alaheikka, 
toimitusjohtaja 

(Pyhäjärven Kehitys Oy) 
risto.alaheikka@

pyhajarvi.fi 
puh. 040-966 0168

Pyhäjärven kaupungin 
elinkeinotoimi

Pyhäjärven kaupungil-
la on oma lisäpalkkatuki-
malli parantamassa paikal-
listen järjestöjen ja yritys-
ten edellytyksiä palkata py-
häjärvisiä pitkäaikaistyöt-
tömiä kaupungin työllisyy-
denhoidon päämääriä tuke-
viin tehtäviin. Lisäpalkka-
tuella mahdollistetaan jo pi-
tempään työttömänä ollei-
den henkilöiden pääsyä työ-
hön kiinni.
Tuen määrä on 400 euroa/
kk eikä sitä ole sidottu te-
keskuksen palkkatukeen. 
Kaupungilta ei tarvitse ha-

kea erikseen hyväksyntää 
tuelle, vaan riittää kun tuki-
hakemuksen yhteydessä toi-
mittaa dokumentit (työsopi-
musjäljennös, todisteet pal-
kanmaksusta).
Tuen ehtona on, että 

•  palkattava on ollut työt-
tömänä vähintään 300 työ-
markkinatukipäivää, 

• maksetaan sopimuksen 
mukaista tai tavanomais-
ta ja kohtuullista palkkaa 
työstä,

•   työaika 6 kk tai jos haetaan 
myös te-keskuksen palkka-
tukea 8 kk 

•  työaika viikossa vähintään 
18 tuntia.
Näillä ehdoilla pyritään sii-
hen, että henkilön ns. työs-
säoloehto täyttyy. Työlli-
syyskoordinaattorilta voi 
varmistaa henkilön kuulu-
minen vähintään 300 päi-
vää työmarkkinatuella ollei-
den joukkoon.

Yhteyshenkilö 
työllisyyskoordinaattori 

Ritva Rönkkö, 
puh. 044 4457 651 tai 

ritva.ronkko@
pyhajarvi.fi. 

Pyhäjärvi-lisä 
– Pyhäjärven kaupungin oma 
   lisäpalkkatukimalli

Pyhäjärven Kehitys 
pyhäjärvisen yrittäjän 
apuna ja tukena

Yksinyrittäjien tuki 
koronaepidemian aikana

Kuntahistorian kirjoit-
tajan FM Karoliinan 
Rantalan tavoitteena 
on ollut kirjoittaa kirja, 
joka tarjoaa tiedon lisäksi 
eläväisen lukukokemuk-
sen. Kirja kokoaa yhteen 
Pyhäjärven kunnan, seu-
rakunnan, elinkeinojen, 
väestön ja järjestöjen ke-
hityksen 1860-luvulta näi-
hin päiviin. Kuntahistori-
an aiheiden käsittelyssä 
on keskitytty muutoksiin 
sopivilla yksityiskohdilla 
maustaen. Kuntahistoriaa 
elävöittää runsas, suurim-
malta osin ennen julkai-
sematon kuva-aineisto. 

Kirjan kuvitusta virkistää 
sopivalla tavalla asiakir-
jat, lehtijutut ja kaaviot. 
Pyhäjärven kuntahistori-
an kirjoittaminen on ollut 
esillä vuosikymmenien 
ajan. Vuonna 2016 kun-
nan 150-vuotisjuhlaan 
liittyvä kaupunginval-
tuuston päätös kunta-
historian kirjoittamisesta 
on toteutunut vuonna 
2020.Kirjan valmistumista 
ovat edesauttaneet mm. 
haastatellut kuntalaiset, 
valokuvia lahjoittaneet 
henkilöt, yhteisöt ja 
yritykset sekä Pyhäjärven 
kaupungin päättäjien 

myönteinen suhtautumi-
nen. Sydämellinen kiitos 
kaikille kirjan valmistu-
mista auttaneille tahoille. 
Parhain kiitos Sinulle 
lukija.

Kirjaa on myynnissä 
paikallisissa liikkeissä 

ja sitä voidaan lähettää 
postin kautta. 

Lisätietoja saa 
kulttuurisihteeriltä 

p. 044 445 7606.

   ”Savon porstuassa, Pohjanmaan peräkamarissa 
    - Pyhäjärven kunnan historia 1860-luvulta 2010-luvulle” 
      kuntahistoria on ilmestynyt. 

Pyhäjärven kaupunki ja Virtaa
vapaaehtoisuudesta -hanke välittävät
yhteistyössä vapaaehtoisia avuksi yli 70 -
vuotiaiden ja muiden riskiryhmäläisten
välttämättömiin asiointeihin. 
 

Avun tarpeen voit ilmoittaa soittamalla
numeroon 044 235 83 73 arkisin klo 9-15.  

 

 

Oletko terve ei riskiryhmään kuuluva ja haluat auttaa?

Voit ilmottautua mukaan osoitteessa

www.vaparivaihde.fi tai soittamalla 044 235 83 73

arkisin klo 9-15.

 

Voit seurata myös fb-keskusteluryhmää Pyhäjärven

koronatalkoot, jonne päivitämme tietoa

vaparitarpeesta.

KORONATALKOOT JATKUVAT LÄPI KESÄN

Vapaaehtoiset riskiryhmäläisten apuna

välttämättömissä asioinneissa

Virtaa vapaaehtoisuudesta -hanke Pyhäjärven kaupunki
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Pyhäjärven kaupun-
gin väestöraken-
teesta ja työvoimas-
ta

Vuoden 2019 lopussa 34 % 
Pyhäjärven asukkaista oli yli 
65-vuotiaita. Asukkaista 15 
% oli alle 15-vuotiaita ja 15 – 
64 vuotiaiden osuus oli 51 %. 
Pyhäjärvellä väestön keski-
ikä on ollut jatkuvassa nou-
sussa ja tästä johtuen asu-
kasluku on ollut laskussa 
vuodesta 1985, syntyvyy-
den ja muuttoliikenteen py-
syessä epäedullisena väes-
tönkasvulle kunnassa. Vuo-
den 2019 alussa Pyhäjärvellä 
oli 5.248 asukasta ja vuoden 
lopussa oli 5.135 asukasta.

Pyhäjärven kaupungin ta-
loudellinen tilanne kehit-
tyi koko Suomen kuntata-
louden kanssa negatiivises-
ti vuonna 2019. Edellisten 
vuosien tapaan talousarvio 
oli yhä merkittävästi alijää-
mäinen (-2,55 Meuroa), ja li-
sätalousarviossa sosiaali- ja 
terveydenhuoltomenoihin 
PPKY Selänteelle jouduttiin 
myöntämään lisämäärära-
hana 1.280.900 euroa. Muu-
tettu talousarvio oli alijää-
mäinen -3,83 Meuroa. Lop-
puvuonna tehdyt korjaus-
liikkeet ja tasapainotusoh-
jelman toimenpiteiden on-
nistuminen paransivat tu-
losta.

Pyhäjärven kaupungin 
vuoden 2019 tilinpäätöksen 
tulokseksi muodostui -3,58 
Meuroa. Poistoerojen muu-
tosten jälkeen tilikauden ali-
jäämäksi jäi -3.23 Meuroa. 
Pyhäjärven kaupungin toi-
mintakulut sisältävät Perus-
palvelukuntayhtymä Selän-
teelle maksetut hallinnos-
ta ja palveluista aiheutuneet 
kustannukset. Pyhäjärven 
osuus hallinnon ja palvelu-
jen kustannuksista oli 25.9 
Meuroa. Tilikauden alijää-
mä katetaan taseen edellis-
ten tilikausien ylijäämäs-
tä kuluvan vuoden kirjan-
pidossa.

Tuloveroprosentti vuon-
na 2019 oli 20,75 %. Verotu-
lokertymä oli yhteensä 19.7 
Meuroa, toteutuma talous-
arvioon verrattuna oli 94,2 
%. Kunnallisveron enna-
konpidätysten kertymät ei-
vät kasvaneet odotetulla ta-
valla vuonna 2019. Verohal-
linnon laatiman selvityksen 
perusteella verokorttiuudis-
tuksesta johtuva kertymäva-
je alkoi korjaantua suurelta 
osin vasta joulukuussa teh-
dyissä ennakonpidätyksissä. 
Lopullisesti vaje korjaantuu 
kuitenkin vasta verotuksen 
valmistuessa kesästä 2020 
alkaen. Valtionosuuksia ker-
tyi 16,6 Meuroa, joka toteu-
tui 102,39 % talousarvioon 
verrattuna.

Lainakanta oli vuoden 
2019 lopussa 29,1 Meuroa, 
joka on 5.667 euroa/asukas. 
Tilinpäätösvuonna nostet-
tiin talousarviolainaa 4,7 
Meuroa, kuten oli talousar-
viossa hyväksytty. Oma va-
raisuusaste oli 45,1 %. Oma-
varaisuuden hyvänä tavoite-
tasona voidaan pitää kunta-
talouden keskimääräistä 70 
%:n omavaraisuutta.

Palvelujen ostot muodos-
tavat suurimman osan ul-

koisista kustannuksista. Se-
lännepalvelujen osuus on 
63 %:a kaikkien toimialojen 
kustannuksista. Selännepal-
velut sisältävät kuntayhty-
mältä ostettujen palvelujen 
lisäksi eläkemenoperustei-
set sekä varhemaksut, jot-
ka kohdistuvat terveyden- 
ja sairaanhoidonpalvelujen 
tuottamiseen. 

Kiinteistö Oy Rillankivi on 
kaupungin omistama, vuon-
na 1992 perustettu kiinteis-
töyhtiö. Rillankivellä on 
noin 300 vuokra-asuntoa 
ja parikymmentä toimitilaa 
yrityksille. Asunnot ovat 
pääasiassa rivi- ja kerrosta-
lohuoneistoja keskustan ja 
Kärkkäisen alueella. Asun-
toja on myös Jokikylällä, 
Kuusenmäellä ja Lammina-
holla. Toimitila- ja liikekiin-
teistöt sijaitsevat keskeisil-
lä paikoilla keskustan, teol-
lisuuskylän ja nelostien Yk-
köspaikan alueella. 

Rillankivi liittää yhteen mo-
nia. Asukkaiden ja vuokra-
laisten näkökulmasta ver-
kostoon liittyvät lähimmäi-
senä naapurit, vuokrananta-
ja ja isännöitsijä. Toimivas-
ta arjesta ja sujuvasta asu-
misesta vuokrakiinteistöis-
sä huolehtivat myös taustal-
la työskentelevät moniosaa-
jat. He ovat paikalla, kun jo-
tain menee rikki, kun aita pi-
tää maalata, kun tiet kaipaa-
vat hiekoitusta tai kun nur-
mikko pitää leikata. 

Rillankivellä 
hyvä yhteis-
henki

Rillankivellä kirvesmiehe-
nä toimiva Jari Lappalainen 
(49) kertoo omasta roolis-
taan asukkaiden arjen aut-
tajana. Jari on jo tuttu nä-
ky kiinteistöjen pihapiirissä.

”Olen ollut Rillankivellä töis-
sä jo 11 vuotta. Kirvesmiehe-
nä työni on korjata ja rempa-
ta asuntoja ja kiinteistöjä.”

Työkokemusta ovat kartoit-
taneet aikaisemmin myös 

muut alan työpaikat. Ennen 
Rillankiveä Jari on toiminut 
yksityisellä puolella raken-
nustöissä. Pitkän työuran 
tehneen Jarin mukaan työt 
pysyvät mielekkäinä hyväs-
sä työporukassa. 

Työssä innostaa monipuo-
lisuus ja se, että Rillankiven 
yhteishenki on loistava. Tal-
vet tehdään pääasiassa huo-
neistoremontteja. Kesäisin 
ulkotöitä, kuten aitojen kor-
jausta ja maalaushommia. 

Jos Jari voisi antaa vinkin 
asukkaille, se olisi:
Toivoisin, että vuokralai-
set ottaisivat heti yhtyettä 
vuokranantajaan, kun ha-
vaitsevat jonkun vian tai 
puutteen. Vika saataisiin 
korjattua pian ja näin lisä-
vahinkoja voidaan välttää.

Yhteistyötahot 
edistävät 
viihtyvyyttä
Rillankiven oman henkilös-
tön lisäksi kiinteistöjen tur-
vallisuudesta, sujuvasta asu-
misesta ja asukkaiden viih-
tyvyydestä huolehtii myös 
muiden yritysten henkilös-
töä. Kiinteistöyhtiö tekee 
tiivistä yhteistyötä esimer-
kiksi Kiinteistöhoito Harry 
Pönkkö:n kanssa.

Kiinteistönhoitajana 2,5 
vuotta ollut Samuli Toiva-
nen (22) kertoo työstään 
kiinteistöjen ja niiden piha-
alueiden huolto-, korjaus- ja 
ylläpitotehtävissä. Työsar-
kaa on monenlaista ja tehtä-
viä löytyy kiinteistöjen tur-
vallisuudesta korjaustöihin.

Ulkohommia ovat esimer-
kiksi haravointi, liukkauden 
torjunta, lumityöt ja lipun-
nosto. Sisällä tehdään pie-
niä korjaustöitä esimerkik-
si hanoille ja testataan pa-
lovaroittimia. Joskus käy-
dään myös aukaisemassa 
ovia, jos jollain on avaimet 
unohtuneet.  

Samuli viihtyy kiinteistön 
hoidon tehtävissä. Työssä 
mielekkäintä on vaihtele-
vuus.

Mikään päivä ei ole koskaan 
samanlainen, kun työtehtä-
viä on monenlaisia kohtees-
ta ja vuodenajasta riippuen.

Myös Samuli neuvoisi 
asukkaita ilmoittamaan vi-
oista tai puutteista heti, ja 
jatkaa: Asunto kannattaa 
pitää myös siistinä.

Kaupunki rakentaa kesän 
aikana lintutornin Tikka-
lansalmen kevyenliikenteen 
väylän varteen. Uusi lintu-
jen tarkkailupaikka on hel-
posti saavutettavissa ja käy-
tettävissä lintujen syysmuu-
ton alkaessa.

Sujuvaa asumista 
Rillankivellä

Jari Lappalainen ja Sa-
muli Toivanen työsken-
televät Kiinteistö Oy 
Rillankivellä.

Toiminnan ja talouden tunnuslukuja

Tekniseltä toimelta

Visualisoitu kuva uudesta tennis- ja 
huoltohallista Hiisituvan pihalta päin.  

Kuvankäsittely Mainostuuli.

Poikkileikkauskuva
lintutornista.  

Nuotiopaikoilla on poltto-
puut valmiina liiterissä. 

Laavulle voi pysähtyä 
nauttimaan eväitä.

Honkavuoren uuden ten-
nis- ja huoltohallin hanke 
on saanut myönteisen ra-
hoituspäätöksen AVI:lta. 
Päätöksen tukimäärä on 
85 000€, kun koko hank-
keen kustannusarvio on 
303 000€. Hallin rakenta-

minen on aikataulutettu v. 
2020 aikana tapahtuvaksi. 
Halli on monikäyttöinen ur-
heiluun sekä tapahtumajär-
jestämiseen sopiva ja muo-
dostaa yhdessä Hiisituvan 
kanssa toimivan kokonai-
suuden.

Vitikkamäen luontopol-
ku on uusittu ja kunnostet-
tu ja tarjoaa mahdollisuu-
den viettää aikaa luonnossa. 
Kohteessa on kaksi laavua 
ja nuotiopaikkaa, joissa voi 
pysähtyä nauttimaan eväi-
tä.  Reitti on hyvin merkitty 
ja sisältää opasteita. Reitin 
kartan voi ladata tai tulos-
taa www.pyhajarvi.fi kartat 
ja Vitikkamäen luontopolku. 

Pitkänkankaan polku-
juoksureitti on maisemal-
lisesti hieno ja maastollises-
ti haasteellinen lenkkipol-
ku, joka lähtee Hiidenhovin 
majalta eli Pohdin vanhal-
ta hiihtomajalta. Kartan voi 
tulostaa taikka ladata www.
pyhajarvi.fi kartat ja polku-
juoksu.
Rillankivellä on myös luon-
topolku, joka on rajakuntien 
yhteisesti ylläpitämä ulkoi-
lupaikka. 

Honkavuorelle tennis- ja huoltohalli

Lintutorni Luontopolkujen varrelta

Mukavaa 
retkeilyä 
kaikille!
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Toimintatuottojen (ulk.), verotulojen sekä valtion-
osuuksien osuus prosentteina v. 2019

Toimintakulut (ulk.) toimialoittain vuonna 2019
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Kaupungin elinvoimaisuu-
den turvaamiseksi kunta-
laisten hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen on 
merkittävää, lakisääteis-
tä työtä. Pyhäjärven kau-
punkistrategian visio vuo-
teen 2030 on maailman on-
nellisin heimo. Kaupunki-
laiset antoivat alkuvuodes-
ta toteutetussa hyvinvoin-
tikyselyssä onnellisuudesta 
keskiarvon arvosanalla 7,9.  
Luontoympäristön merki-
tys onnellisuuteen ja hyvin-
vointiin kohosi vastauksis-
sa keskiarvoarvosanaan 8,7. 

ONNELLISUUS  

LUONTOYMPÄRISTÖN 
MERKITYS

• Kysymykseen kuinka on-
nellinen sanoisit olevasi ot-
taen kaikki asiat huomioon 
vastasi 320 henkilöä.  Asuin-
paikalla ei ollut merkitystä 

onnellisuuden kokemuk-
seen. 

• Kysymykseen kuinka suu-
ri merkitys luontoympäris-
töllä ja vesistöllä on onnelli-
suutesi ja hyvinvointisi kan-
nalta vastasi 312 henkilö. 

• Asteikko oli kysymyksissä 
1 – 10  (1 =hyvin onneton ja 
10=hyvin onnellinen)

KAUPUNGIN ENSIMMÄI-
NEN HYVINVOINTIKY-
SELY 
kuntalaisille toteutettiin 
ajalla 19.2. -15.3.2020 verk-
kokyselynä sekä mahdol-
listettiin paperilomakkeella 
vastaaminen.  Vastaajia oli 
338, joista miehiä 84, naisia 
242 ja yksi muu.

VASTAAJIEN IKÄJA-
KAUMA
Vastaajista alle 18 -vuotiaita 

– 24 -vuotiaita oli 17, 25 – 64 
-vuotiaita oli 152 ja 65 -vuoti-
aita – yli 75 -vuotiaita oli 118.

TALOUTEEN KUULUMI-
NEN Vastaajista 124 (38 %) 
asui puolison/kumppanin 
kanssa ilman lapsia, yksin 
asui 96 
(29 %), 75 (23 %) asui puo-
lison/kumppanin ja lasten 
kanssa, 15 (5 %) asui lasten 
kanssa sekä 20 (6 %) vasta-
si muu kohtaan.

  ASUINPAIKKA
Vastaajista 164 (50 %) asui 
keskustaajamassa, 156 (47 
%) keskustaajaman ulko-
puolella ja 9 (3 %) ei asunut 
Pyhäjärvellä.

VASTAAJIEN ELÄMÄNTI-
LANNE

Kysymyksessä pyydettiin 
ajattelemaan nykyhetkeä 
ja tyytyväisyyttä seuraaviin 
asioihin.

Itsetuntoon oli hyvin tai 
erittäin hyvin tyytyväisiä 
78,2 % vastaajista, kohta-
laisen tyytyväisiä oli 21,5 % 
vastaajista, erittäin tyyty-
mättömiä tai tyytymättömiä 
oli 4,3 % vastaajista. n= 327

Terveydentilaan oli hyvin 
tai erittäin hyvin tyytyväi-
siä 62,5 % vastaajista, koh-
talaisen tyytyväisiä oli 27,4 
% vastaajista, erittäin tyyty-
mättömiä tai tyytymättömiä 
oli 10,3 % vastaajista. n= 328

Kykyyn voittaa elämässä 
eteen tulevia haasteita oli 
hyvin tai erittäin hyvin tyy-
tyväisiä 69,8 % vastaajista, 
kohtalaisen tyytyväisiä oli 
22,5 % vastaajista, erittäin 
tyytymättömiä tai tyytymät-
tömiä oli 7,7 % vastaajista. 
n=325

Luotettavien ystävien 
määrään oli hyvin tai erit-
täin hyvin tyytyväisiä 62,0 % 
vastaajista, kohtalaisen tyy-
tyväisiä oli 20,2 % vastaajis-
ta, erittäin tyytymättömiä 
tai tyytymättömiä oli 17,8 % 
vastaajista. n=326

Perheeseen (läheisiin) oli 
hyvin tai erittäin hyvin tyy-
tyväisiä 84,7 % vastaajista, 
kohtalaisen tyytyväisiä oli 
10,5 % vastaajista, erittäin 
tyytymättömiä tai tyytymät-
tömiä oli 4,9 % vastaajista. 
n=325

Päivittäiseen pärjäämi-
seen oli hyvin tai erittäin hy-
vin tyytyväisiä 82,1 % vas-
taajista, kohtalaisen tyyty-
väisiä oli 14,5 % vastaajista, 
erittäin tyytymättömiä tai 
tyytymättömiä oli 3,3 % vas-
taajista. n=331

Taloudelliseen tilantee-
seen oli hyvin tai erittäin hy-
vin tyytyväisiä 63 % vastaa-
jista, kohtalaisen tyytyväisiä 
oli 24,5 % vastaajista, erit-
täin tyytymättömiä tai tyy-
tymättömiä oli 12,6 % vas-
taajista. n=327

Omien vahvuuksien kehit-
tämiseen oli hyvin tai erit-
täin hyvin tyytyväisiä 62,8 % 
vastaajista, kohtalaisen tyy-
tyväisiä oli 25,3 % vastaajis-
ta, erittäin tyytymättömiä 
tai tyytymättömiä oli 11,8 % 
vastaajista. n=329

Elämään kokonaisuutena 
oli hyvin tai erittäin hyvin 
tyytyväisiä 78,1 % vastaajis-
ta, kohtalaisen tyytyväisiä 
oli 18,2 % vastaajista ja tyy-
tymättömiä oli 3,6 % vastaa-
jista. n=329

KUINKA TYYTYVÄINEN 
OLET  
Pyhäjärven rakennettuun 
ympäristöön oli hyvin tai 
erittäin hyvin tyytyväisiä 
24,2 % vastaajista, melko 
tyytyväisiä 41,6 % vastaa-
jista ja melko vähän tai erit-
täin tyytymätön 34,2 % vas-
taajista. n=329

Jokapäiväiseen palvelui-
den saatavuuteen oli hyvin 
tai erittäin hyvin tyytyväi-
siä 60,5 % vastaajista, mel-
ko tyytyväisiä 28,3 % vastaa-
jista ja melko vähän tai erit-
täin tyytymätön 11,2 % vas-
taajista. n=329

Pyhäjärvellä asumisen 
turvallisuuteen oli hyvin 
tai erittäin hyvin tyytyväi-
siä 75,4 %, melko tyytyväi-
siä 17,2 % ja melko vähän 
tai erittäin tyytymätön 7,3 
% vastaajista. n= 325

Saatuun kohteluun kun 
käytti viimeksi jotain pal-
velua oli hyvin tai erittäin 
hyvin tyytyväisiä 82,7 % vas-
taajista, melko tyytyväisiä 
12,8 % vastaajista ja melko 

vähän tai erittäin tyytymä-
tön oli 3,8 % vastaajista. n= 
329

Hyvinvointikyselyssä oli 
avoimia kysymyksiä, joi-
den laadullinen analyysi 
on meneillään. Vastaukset 
käsitellään ryhmittäin lap-
set ja nuoret, työikäiset ja 
ikäihmiset.  Tuloksia käsi-
tellään hyvinvointiryhmäs-
sä, kaupungin johtoryhmäs-
sä, vaikuttamistoimielimis-
sä, lautakunnissa ja valtuus-
tossa.  Johtopäätöksistä ja 
tuloksista koostetaan tietoa 
kaupungin hyvinvointiker-
tomukseen ja hyvinvointi-
suunnitelmaan. 

Lisäksi tuloksista merkit-
tävä osa tulee antamaan 
tietoa tänä vuonna valmis-
tuvaan Pyhäjärven hyvin-
vointimalliin. Kaupunkilai-
sille jaetaan tietoa muista 
kuin tässä julkistetuista tu-
loksista sitä mukaa kuin nii-
tä valmistuu ja kun niistä on 
edetty johtopäätöksiin.

Arja Rantapelkonen

KEVÄÄN AIKANA olem-
me ideoineet ja suunnitel-
leet maisemaniittyjen pe-
rustamista kaupungin taa-
jaman alueella kolmeen eri 
paikkaan. Aloitamme niit-
tyjen perustamistyöt yhteis-
työssä teknisen toimen se-
kä kulttuuritoimen kanssa, 
myös paikallisia palvelun-
tarjoajia on mukana niitty-
jen perustamistyössä. Tar-
koitus on jatkokehittää mai-
semaniittyajatusta tulevina 

vuosina niin, että voimme 
lisätä kaupunkikuvan viih-
tyisyyttä ja auttaa luonnon-
mukaisten lajien säilymis-
tä. Olemme myös ottaneet 
haasteen vastaan valtakun-
nallisessa ”Pelasta pörriäi-
nen” -kampanjassa. Pör-
riäshotellit tulevat katselta-
viksi ulkoilureittien varrelle. 
Pörriäishotellien valmista-
miseen haastamme mukaan 
vapaaehtoisia “Tee se itse“ 
-pakettien avulla. Perustet-

tavien kukkaniittyjen varrel-
le tulee penkkejä, joissa voi 
levähtää ja nauttia luonnon 
kauneudesta.
Pyhäjärven ABC:n Lähituo-
temyymälästä Työntalo Na-
mon hyllystä löytyy monen-
laisia kierrätys- ja kädentai-
totuotteita, maalattuja rap-
puharjoja, erilaisia sauna-
tuotteita, Lonkkis-laukkuja, 
Mökkimaster-kahvinvalutti-
mia, olkalaukkuja, patalap-
puja ym. Valikoimasta löy-

tyy myös koottavat työkalu-
pakit ja DIY-ötökkähotellit.
Työntalo Namo toimii su-
pistetusti koronaepidemian 
aiheuttamien poikkeusolo-
jen vuoksi.

Työntalo Namon käsityö-
pajan myyntipiste Laitisen-
tie 6:ssa avoinna sopimuk-
sen mukaan.

Ota yhteyttä mikäli haluat 
ostoksille!

Työntalo Namon kevät-kesä 2020

Tähän listaan on kerätty muu-
tamia tärkeimpiä huomioon 
otettavia ja osin pakollisia 
asioita, kun suunnitellaan 
kesäeläinten hankintaa ja 
pitämistä

1. Ilmoittaudu ennen ly-
hytaikaisenkaan eläinten-
pidon aloittamista kunnan 
maataloustoimistoon 
eläinten pitäjäksi (maata-
loustoimisto@pyhajarvi.fi). 
Samalla ilmoitetaan myös 
eläinten pitopaikka. Rekiste-
röitymisvelvollisuus on aina 
alkaen ensimmäisestä siasta, 
myös minisiasta, naudasta, 
lampaasta, siipikarjasta, tai 

mehiläs- tai kimalaisparvesta 
(vain yleisimmät mainittu). 
Sähköinen rekisteröityminen 
ei ole toistaiseksi mahdollis-
ta osoitteessa epr.ruokavi-
rasto.fi 
2. Jos näitä rekisteröinti-
velvoitteen alaisia eläimiä 
aiotaan pitää asemakaava-
alueella, on oltava yhtey-
dessä paikalliseen raken-
nusvalvontaviranomaiseen 
(rakennusvalvonta www.
selanne.net)
3. Ole selvillä ja seuraa 
eläinten ulkona pitoon 
liittyviä määräyksiä ja oh-
jeita. Määräykset ja ohjeet 
liittyvät eläintautien leviämi-

sen estämiseen ja ajanta-
sainen lainsäädäntö löytyy 
osoitteesta: https://mmm.
fi/lainsaadanto/elaimet-
elintarvikkeet-ja-terveys/
lainsaadanto/f-rekisteri 
4. Ole selvillä eläinsuojelu-
määräyksistä. Nämä ohjeet 
liittyvät eläimen suojele-
miseen tarpeettomalta 
kärsimykseltä ja on tarkoitet-
tu edistämään eläinten hy-
vinvointia 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 terveydestä 
ja hyvinvoinnista. Eläimen 
omistaja on ensisijainen 
tarkkailemaan omia eläimi-
ään. Tarvittaessa on otettava 
yhteyttä eläinlääkäriin 
havaittaessa eläimessä sai-
rauden tai tarttuvan taudin 
oireita (eläinlääkintähuolto 
www.selanne.net)
6. Pidä kirjaa eläinten 
määrästä ja niille käytetyistä 
lääkkeistä.
7. Tutustu eläimen lope-
tus- ja teurastusohjeisiin 
ja selvitä miten kuolleen 
tai lopetetun eläimen voi 
hävittää.

8. Kun eläinten pito lop-
puu, ilmoita siitä kunnan 
maataloustoimistoon!
9. Oheinen lista ei ole 
kattava, eikä sisällä kaikkia 
eläinkohtaisia erityisvaati-
muksia. 
10. Vaatimuksia ei silti 
kannata pelästyä, ehdoista 
kyllä selviää! Eläimen ot-
taessaan sitoutuu huolehti-
maan siitä 24/7, 
mutta eläimistä on 
paljon iloa ja ne 
lisäävät hyvää oloa.

Lisätietoa:
Ruokaviraston internet 
sivuilta https://www.ruoka-
virasto.fi/henkiloasiakkaat/  
hakulauseilla, Usein kysyttyä 
harraste-eläinten pidosta, 
sekä Eläinten suojelu ja 
kuljetus 

Ohjeita kesäporsaan, -lampaan tai -kanojen hankintaa suunnitteleville!

Maailman onnellisinta heimoa kohti arvosanalla 7,9

7,91
keskiarvo

8,67
keskiarvo

Kyselyllä selvitettiin mm. asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin.
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Maanalainen rakentami-
nen ja maan alaisten tilojen 
käyttö lisääntyy koko ajan. 
Maanalaisia tiloja hyödyn-
tävät teollisuuslaitokset, 
parkkihallit, väestönsuojat 
sekä liikenneratkaisut. Suo-
men pelastuslaitokset joutu-
vat harjoittelemaan merkit-
tävästi nykyisin ulkomailla. 
Myöskään kansainvälisesti 
ei ole tarjolla merkittävästi 
kaikille organisaatioille avoi-
mia maanalaisia harjoitus-
tiloja kuilu- ja pelastustiloi-
neen, joten kansainväliseen-
kin liiketoimintaan on so-
pivaa tilaa ja koulutusosaa-
mista tarjoavalla taholla hy-
vät mahdollisuudet. 
CALLIO Underground Res-
cue -hankkeen päätavoit-
teena on hyödyntää Pyhä-
salmen kaivoksen ainutlaa-
tuiset maanalaiset olosuh-
teet elinkeinorakenteen mo-
nipuolistamiseksi kehittä-
mällä henkilö- ja työturvalli-
suusalan toimijoille ympäri-
vuotista testaus- ja palvelu-
toimintaa tarjoava koulutus-
keskus. Tavoitteena on ke-
hittää valtakunnallisesti se-
kä kansainvälisestikin mer-
kittävä koulutus-, harjoitte-
lu-, kehittämis- ja innovaa-
tioympäristö.
Koulutuskeskus rakenne-
taan pääosin kaivoksen 
+400 -tasolle olemassa ole-
viin tiloihin. 
 +400 on entinen kaivoksen 
päätaso, jossa on jo valmiina 
huoltopaikat, toimisto-, ruo-
kailu-, varastotiloja louhit-
tuna. Tämän lisäksi on eri-
laisia kuiluja, periä ja tun-
neleita ja mitä monimuotoi-
sempia paikkoja eri toimin-
toihin, testaukseen, tuote-
kehitykseen, harjoitteluun 
sekä koulutukseen. Tasolle 
saadaan rakennettua erilli-
set tulo- ja poistoilman rei-
tit, alue tulee olemaan ns. 
erillinen muusta maan alai-
sesta toiminnasta, jolla taa-
taan se, että siellä voidaan 
jatkossa harjoitella tutki-
mustoimintaa sekä maan 
alaisia palo- ja pelastustoi-
mia turvallisesti. +400 -ta-
solla on jo valmiina järvi-
veden syöttö, sähkökeskus, 
WLAN- ja radiopuhelinyhte-

ydet sekä osa valaistuksesta. 
Hankkeen fyysinen raken-
taminen pohjautuu hanke-
suunnitelmaan sekä hank-
keessa mukana olevien yh-
teistyöyritysten kanssa teh-
tyyn tarvekartoitukseen. Ti-
lojen muuttaminen koulu-
tuskäyttöön sekä sosiaaliti-
loiksi on alkanut ja edennyt 
joutuisasti. Maan alaisen ra-
kentamisen rinnalla on val-
misteltu Callio Edible In-
sects from Mine -hankkeen 
kanssa yhteistyönä Pyhäsal-
men keskustaan rakennetta-
vaa Showroomia. UR -käy-
tössä, Showroomissa voi-
daan VR -lasien avulla liik-
kua Pyhäsalmen +400 -ti-
lojen tunneleissa ja harjoit-
telupisteissä. Toteutukses-
sa on mukana maan alaisiin 
toimintaympäristöihin kehi-
tettyjä työturvallisuuden si-
mulaatioita.
Underground Rescue- kes-
kuksen pääasiallisia koh-
deryhmiä ovat Suomessa 
toimivat kaivosyhtiöt ja nii-
den aliurakoitsijat, maan-
alaisen rakentamisen ja ra-

kennusteollisuuden yrityk-
set (mm. materiaalitestauk-
set), energiayhtiöt, ydinvoi-
maloiden pelastusyksiköt 
ja palolaitokset, kotimaiset 
tutkimuslaitokset, työ- ja 
paloturvallisuuden tekno-
logian toimittajat, pelastus-
toimen koulutuslaitokset se-
kä alueelliset palo- ja pelas-
tuslaitokset. 

Risto Mäkeläinen
Callio Underground 

Rescue-hankkeen 
projektipäällikkö

Vestia raken-
taa uuden 
hyötyjäte-
aseman 
Pyhäjärvelle 

– aukioloajat
pidentyvät
Vestia Oy rakentaa uuden 
hyötyjäteaseman Pyhä-
järvelle Vaskikellonpolulle 
tulevan kesän aikana ja 
tavoitteena on avata se al-
kusyksystä. Uuden aseman 
myötä myös aukioloajat 
pidentyvät, kun asiointi on 
mahdollista myös silloin, 
kun henkilökuntaa ei ole 
paikalla.

Pidemmät aukioloajat mah- 
dollistetaan käyttöönotet-
tavan itsepalveluautomaa-
tin ja etävalvonnan avulla.

Henkilökohtainen palve-
lu ei poistu
Asiakkaiden ei tarvitse kui-
tenkaan pelätä, että asioin-
ti olisi jatkossa vain pelkän 
itsepalveluautomaatin va-
rassa.
– Jatkossakin hyötyjäte-
asemilla tulee olemaan 
henkilökohtaista palvelua 
ja automaatillakin asioi-
villa on aina mahdollisuus 
pyytää neuvoa asiakaspal-
velijoiltamme puhelimen 
sekä kamerayhteyden vä-
lityksellä, tähdentää Vestia 
Oy:n toimitusjohtaja Olavi 
Soinio.

Asiakkaiden itsepalvelu-
automaatti on ollut tes-
tauksessa viime kesänä 
Ylivieskan lajittelupihalla 
ja Haapaveden hyötyjäte-
asemalla. Asiakkaat olivat 
pääsääntöisesti tyytyväi-
siä palveluautomaatin 
helppokäyttöisyyteen ja 
toimivuuteen. Pilotoinnin 
jälkeen itsepalveluauto-
maattia on kehitetty lisää 
ja käyttökokemukset ovat 
olleet hyviä. Keväällä al-
kaneen koronaepidemian 
takia palveluautomaatti on 
jo otettu käyttöön Ylivies-
kan jätekeskuksessa auki-
oloaikojen puitteissa.

Aikataulu ja uudet 
aukioloajat varmis-
tuvat loppukesästä
Pyhäjärven uuden hyötyjä-
teaseman tarkkaa valmis-
tumisajankohtaa ja uusia
aukioloaikoja ei vielä pys-
tytä sanomaan.
– Kohteen urakkatarjouk-
sen jättämisaika on vasta 
päättynyt, joten olemme 
vielä hyvin alkuvaiheessa 
varsinaista rakennuspro-
jektia. Jonkin aikaa joudu-
taan vielä  siis odottamaan 
avajaisia ja uusia aukiolo-
aikoja, kertoo Olavi Soinio.

Uusi paikka ja uusia 
palveluita
Uuden hyötyjäteaseman 
myötä muuttuu myös hyö-
tyjäteaseman sijainti
Lammasmäentieltä Vaski-
kellonpolulle. Lisäksi asiak-
kaille on jatkossa mahdol-
lisuus kierrättää nykyisten 
jätelajikkeiden lisäksi mm. 
muovipakkauksia.

Pyhäjärven lukioon jatkaa 
vuosittain noin puolet 
Salmen koulun 9-luok-
kalaisista, mikä on alueellis-
esti korkea lukioonjatkamis-
prosentti.  Lisäksi lukioon on 
tullut viime vuosina opiskeli-
joita myös lähipaikkakun-
nilta, lähinnä Harrasteakate-
mian jääkiekon myötä, mutta 
myös huolehtivan ilmapiirin 
ansiosta. Jääkiekon ja tanssin 
ryhmässä on ollut päättyvänä 
lukuvuotena mukana myös 
9-luokkalaisia, jotka voivat 
saada yhden valinnaiskurssin 
näin lukion kanssa yh-
teistyössä.
Ensi vuonna jääkiekon ja 
tanssin lisäksi Harrasteakate-
miassa jatkaa ikisuosittu bän-
di sekä vasta tämän vuoden 
toiminut pesäpallo, ja uutena 
lajina akatemiassa aloittaa 
esports. Tietotekniikkaa 
hyödyntävä kilpaurheilu yk-
silö- ja joukkuetasolla on yhä 
useamman nuoren tavoit-
teellinen harrastus, ja heille 
Pyhäjärven lukio haluaa 
tarjota kehittymismahdollisu-
uden lukio-opiskelun ohessa.
E-urheilulinjaa on suun-
niteltu yhdessä Jyväskylän 
Ammattikorkeakoulun 
projektiasiantuntijan kanssa, 
ja tällä hetkellä työn alla 
on pelikoneiden hankinta 
ja pelitilojen suunnittelu. 
Valmennus toteutetaan yh-
teistyössä Incoach-yrityksen 

kanssa, jonka valmentajilla 
on vankka kokemus pedago-
giikasta ja kilpapelivalmen-
nuksesta jo monen vuoden 
ajalta. 
Valmentaja tulee käymään 
koululla kuukausittain, ja on 
muina valmennus- päivinä 
nettiyhteydessä pelaajiin. Al-
kuvaiheessa esportsryhmään 
on hakenut kuusi nuorta, 
jotka Counter Striken pelitai-
tojen lisäksi tulevat saamaan 
aimo annoksen tukea kielten 
opiskeluun sekä moniin 
muihin työelämässä tarpeel-
lisiin taitoihin. Valmennus 
kehittää luonnollisesti myös 
tiimidynamiikkaa ja huomioi 
terveellisten elämäntapojen 
ja palautumisen merkityksen. 
Tässä nuorten paikallisena 
tukena toimii myös liikun-
nanopettaja, jonka vastuulla 
on erityisesti ravinnon ja lii-
kunnan tasapainon löytämin-
en pelin tiimellyksessä.
Vaikka lukion päätavoite on 
antaa nuorille hyvät eväät ja 
kelpoisuus jatko-opintoihin, 
lempiharrastuksen jatkamin-
en lukioaikana on varmasti 
suureksi hyödyksi opiskeli-
jan jaksamisen kannalta. 
Tämä siivittää myös hyviin 
tuloksiin ylioppilaskirjoituk-
sissa, joiden merkitys nuoren 
opiskelupaikan saannissa on 
koko ajan kasvamaan päin.  

Edellisten vuosien tapaan 
Pyhäjärven kaupunki tukee 
pyhäjärvisten nuorten kesä-
työllistämistä. Kesätyöseteli 
on tarkoitettu työnantajalle 
palkkatueksi nuorten kesä-
työllistämiseen ja on arvol-
taan 300 euroa. Summa on 
käytettävä kokonaisuudes-
saan palkkakustannuksiin. 
Kesätyöseteliä voi käyttää yh-
den kerran kesätyöhön vuon-
na 2020. Kesätyösetelityö kes-
tää kaksi viikkoa (30 h/vko) tai 
yhteensä 60 tuntia kesäkau-
den aikana (1.5. - 30.9.). Kesä-
työtä voi tehdä pidemmänkin 
ajan tai useammassakin pai-
kassa, mutta kesätyöseteli on 
käytettävissä vain kerran.

Pyhäjärven kaupungilla 
ei ole mahdollisuutta poik-
keuksellisen tilanteen vuok-
si tarjota nuorille kesätöitä 
aiempien vuosien tapaan. 
Nuoria kannustetaan hake-
maan töitä pyhäjärvisistä yri-
tyksistä, maatalousyrityksistä, 
marjatiloilta, yhdistyksistä 
sekä peruspalvelukuntayh-
tymä Selänteen toimipis-
teistä. Yhdellä työnantajalle 
maksetaan enintään viidestä 
kesätyösetelillä työllistetystä 
nuoresta. Työnantajana ei voi 

olla yksityistalous, perhe tai 
yksityinen henkilö.
Kesätyösetelin voi saada 
pyhäjärvinen nuori, joka on 
päässyt kahdeksannelta luo-
kalta ja on alle 19 vuotta kesä-
työn päättyessä. Nuori hakee 
ensin kesätyösetelipaikkaa 
ja sen saatuaan voi hakea 
kesätyöseteliä. Työnantajan 
kanssa tehdään kirjallinen 
työsopimus. Kesätyösetelin 
mukana on työsopimuslo-
make, jota voi tarvittaessa 
käyttää. Nuori toimittaa työn-
antajalle kesätyösetelin, vero-
kortin ja tilinumeron palkan 
maksua varten. Työssäoloajal-
ta täytetään työaikaseuranta, 
joka jätetään työnantajalle 
kesätyöjakson päätyttyä. 
Työnantaja maksaa palkan 
kesätyöjakson jälkeen ja toi-
mittaa tarvittavat dokumentit 
Pyhäjärven kaupungille.

Kesätyösetelin ja 
lisätietoja saa soittamalla 

työllisyyskoordinaattori 
Ritva Rönkölle, 

p. 044 4457 651 tai 
lähettämällä sähköpostia 

ritva.ronkko@pyhajarvi.fi. 

CALLIO 
           Underground Rescue

Pyhäjärven lukiossa 
opiskeluun puhtia 
mieliharrastuksesta

Pyhäjärven 
kaupungin 
kesätyöseteli

Mallinnettua tilaa +400 -tasolla.

Pinnoitettua pintaa (maaliskuu 2020).
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Kotien ja työpaikkojen 
kiinteiden nettiyhteyksien 
tärkeys on todistettu tänä 
poikkeuksellisena keväänä. 
Lisääntynyt etätöiden määrä 
sekä lasten opiskelu koto-
na ovat kasvattaneet kotien 
netin käyttöastetta suora-
toistopalveluiden kasvaneen 
käytön ohella. Jopa suuret 
mobiiliyhteyksien toimittajat 
ovat tässä tilanteessa kehot-
taneet käyttämään kiinteitä 
yhteyksiä mobiiliverkkojen si-
jaan. Valokuituliittymä takaa 
aina jakamattoman kaistan ja 
ruuhkattomat yhteydet. 

PyhäNetin tarjoama palve-
lunopeuden nosto poikke-
usolojen ajaksi 500M tasolle 
on osaltaan varmistanut sen, 

että netin käyttö on vaiva-
tonta ja sujuvaa. Palvelumme 
ovat kokonaisuudessaan kes-
täneet kasvaneen kuorman 
hyvin eikä ongelmia kaistan 
riittävyydessä ole ollut. 

Valokuituliittymän han-
kinta on mahdollista myös 
isompien rakennushankkei-
den ulkopuolella ja PyhäNet 
tekeekin verkon täydennys-
rakentamista koko ajan. Yk-
sittäisiä liittymiä rakennetaan 
tilausten ja teknisten edelly-
tysten puitteissa ja lisäksi esi-
merkiksi tieremonttien yhte-
ydessä varaudumme tuleviin 
tarpeisiin. Tänä vuonna Pyhä-
Netin isoin rakennushanke on 
Haapajärvellä Velkaperä-Roi-
kola- alueella, missä raken-

namme valokuituverkostoa 
lähes 9 kilometriä ja tuomme 
kuidun noin 100 kiinteistöön. 
Vielä ehtii tehdä liittymätila-
uksen! 

Facebook- ja nettisivujam-
me seuraamalla saa tiedon 
ajankohtaisista uutisista ja 
tarjouksista. Jaamme myös 
hyödyllisiä neuvoja ja vink-
kejä. Kannattaa seurata myös 
tv-palvelujen tuottajamme 
Maxivisionin sivuja, jotta saat 
tiedon esimerkiksi kanavapa-
kettitarjouksista ja parhaim-
mat vinkit tv:n tulevasta oh-
jelmatarjonnasta.

4.-8.5.2020 vietettiin valta-
kunnallista digitukiviikkoa. 
Pyhäjärven kaupunki osal-
listui viikkoon järjestämällä 
kysy-vastaa osion, jolloin oli 
mahdollisuus kysyä laitteisiin 
ja sähköisiin palveluihin liitty-
viä kysymyksiä. Toteutimme 
tämän ensimmäistä kertaa ja 
vastaavia tempauksia on tar-
koitus järjestää jatkossakin.
Digitukea tarvitsevat eri-ikäi-
set ihmiset eri asioihin.  Digi-
taidot ja digituki ovat tärkeitä 
palveluiden siirtyessä verk-
koon. Tällöin osa ihmisistä jää 
palveluiden ulkopuolelle, jos 
ei omista laitteita tai ei osaa 
käyttää niitä tai palveluita.
   
Yhtenä kaupungin talousar-
viotavoitteista tänä vuonna 
on kehittää digitukea ja luoda 
eri toimijoista koostuva digi-
tuenverkosto parantamaan 
kuntalaisten digiosaamista.
Viime vuonna järjestettiin 
digitutor koulutusta, johon 

osallistui aktiivinen noin 
kymmenen hengen ryhmä. 
Digitutorit toimivat vapaaeh-
toisvoimin digivertaistukena 
ikäihmiselle. Digitutor kou-
lutusten lisäksi alkuvuodesta 
järjestettiin kaikille avoimia 
tietokoneen ja älypuhelimen 
käyttökursseja. Digitutor toi-
minnan käynnistäminen ja 
kurssit jäivät vallitsevan ti-
lanteen vuoksi kesken, mutta 
toimintaa on tarkoitus jatkaa 
tilanteen niin salliessa. Kou-
lutus ja kurssit järjestettiin 
Geronet-hankkeen kautta 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyli-
opiston järjestämänä.
 
Kursseja ja tukea antavat 
monet muutkin tahot Pyhä-
järvellä. Muun muassa Joki-
latvan opisto on järjestänyt 
kursseja, kirjasto opastaa e-
aineiston käytössä ja yhdis-
tykset ovat järjestäneet kurs-
seja ja opastusta jäsenilleen 
esimerkiksi Eläkeliiton Pyhä-

järven yhdistys digiohjausta.
 
Vaikka nyt monet hyvät toi-
minnot ovat keskeytynee-
nä, niin digituen toiminta-
mallin suunnittelua jatketaan 
yhteisvoimin ja toimintoja 
mietitään myös tähän aikaan 
sopivaksi.

Voimia ja turvallista kesää.
 
Vinkki: Pohjois-Pohjan-
maan digituki-hanke on 
kerännyt tiedot alueellaan 
tarjottavasta digituesta, 
jota annetaan etätukena. 
Tiedot on koottu sivustolle 
www.suomidigi.fi/ryhmat/
digituki/pohjois-pohjan-
maan-etatuki.

Eeva Vaskilampi

Suuntana muutos, SU-
MU -hanke päättyi huh-
tikuun lopussa Pyhäjär-
vellä. ESR -rahoitteista SU-
MU -hanketta toteutettiin 
ajalla 1.3.2017 – 30.4.2020. 
Kehittämishankkeen tuki-
muoto liittyi työllisyyden 
ja osaamisen edistämiseen 
sekä sosiaaliseen osallisuu-
teen. Hankkeen päätavoite 
oli työelämän ulkopuolella 
olevien työ- ja toimintaky-
vyn parantaminen. Hanke-
työntekijät toteuttivat sosi-
aaliseen kuntoutukseen ver-
rannollista työtä, joka saa-
vutti kaikkiaan 78 asiakas-
ta. Heistä työhön ohjautui 
14 henkilöä. Heistä kahden 
urapolku johti yrittäjyyteen. 
Opiskelun aloitti 6 henkilöä 
ja kuntouttavaan työtoimin-
taan ohjautui 16 henkilöä. 

Asiakkaiden työkykyar-
vo tehtiin Kykyviisari kyse-
lyllä. Aloittaneiden työky-
vyn keskiarvo oli 6,18 ja lo-
pettaneiden keskiarvo oli 

7,13. Kokonaistilanne nou-
si keskiarvosta 62,7 keskiar-
voon 73,2. Seurannassa oli-
vat myös tarkemmin ko ky-
selyssä osallisuus, mieli, ar-
ki, taidot ja keho, joissa oli  
osoitettavissa merkitykselli-
sen positiivisia tuloksia. Asi-
akkaat olivat hankkeen kir-
joilla minimissään kuukau-
den ja pisin aika oli puoles-
taan melkein kaksi vuotta. 
Tämä kertoo siitä, että asi-
akkaiden tilanteet ovat hy-
vin vaihtelevat ja he tarvit-
sevat yksilöllistä apua. Toi-
set etenevät pienen tuen 
avulla, mutta toiset tarvit-
sevat pitkäaikaista ja tiivis-
tä tukea.
Hankkeen aikana hyvin-
vointia lisääviä asioita oli-
vat läsnäolo, kuunteleminen 
ja hyvä tavoitettavuus. Asi-
akkaita tuettiin työnhaus-
sa ja tehtiin yhdessä työha-
kemuksia ja ansioluetteloi-
ta. Asiakkaiden tilannetta 
ja palvelutarvetta kartoitet-
tiin keskustelun yhteydes-

sä ja tarvittaessa asiakkai-
ta ohjattiin hänelle sopiviin 
palveluihin, kuten Mielen-
vireyskeskuksen palvelu-
jen piiriin ja työttömien ter-
veystarkastukseen. Tarvit-
taessa asiakkaita ohjattiin 
päihdekuntoutukseen. Asi-
akkaat tarvitsivat apua myös 
viranomaisverkostossa, jol-
loin heitä autettiin verkko-
asioinnissa ja lomakkeiden 
lähettämisessä. Yhteistyö 
oli tiivistä erityisesti TE-toi-
men, terveys- ja sosiaalitoi-
men, TYP-verkoston ja Mie-
lenvireyskeskuksen kanssa. 
Ryhmätoiminnot olivat tär-
keä osa SUMU:n toimintaa. 
Niissä vahvistettiin osal-
lisuutta ja yhteisöllisyyt-
tä. Samalla asiakkaat saivat 
vertaistukea toisiltaan. Ryh-
missä käyneet henkilöt sai-
vat uusia tuttavuuksia ja nä-
kevät näin myös vapaa-ajal-
la toisiaan. Ryhmätoimin-
tojen avulla moni on uskal-
tanut kokeilla uusia asioita, 
joita ei olisi ilman hankkeen 

toimintaa harkinnutkaan. 
Asiakkailta on saatu seuraa-
vanlaista palautetta:
” On tullut rohkeutta liik-
kua enemmän. On sosiaali-
sempi olo, eikä ajatus työs-
tä kuulosta pahalta enää.”
” Kiitos näistä päivistä, mi-
tä on ollut. Olo on muut-
tunut paljon paremmaksi. 
Todella hyvä keksintö tä-
mä SUMU!”
” Eilen oma arvio työky-
vystä oli nolla, mutta nyt 
kun on teidän kanssa jutel-
lut, nousi se jo tunnissa yk-
köseen.”
” Ensimmäistä kertaa pit-
kään aikaan koin tulleeni 
kuulluksi”.
” Sumu, mahtava hom-
ma! Viikon kohokohta! 
Saa nauraa, nähä ihmisiä 
– auttaa olemaan ihmis-
ten joukossa, kun muuten 
tuntunut, et erakoituu. Saa 
myös muuta ajateltavaa ja 
virkistystä. 10/10 ja papu-
kaijamerkki.”
Merkittävää on, että Suun-

tana muutos -hanke teki nä-
kyväksi sosiaalisen kuntou-
tuksen tarpeen. Jatko on tä-
hän suunniteltu ja sosiaa-
lista kuntoutusta toteuttaa 
Pyhäjärvellä Peruspalvelu-
kuntayhtymä 
Selänne. So-
siaalisen kun-
toutuksen yh-
teistyömal-
lin toteutus 
on suunnitel-
tu yhteistyös-
sä kaupungin 
kanssa. Toi-
mintaan on 
varattu yhden 
henkilön työ-
panos yhteises-
ti Pyhäjärvelle, 
Haapajärvelle 
ja Reisjärvelle. Hankkees-
sa esille tulleet kokemukset 
ja osoitetut asiakashyödyt 
nopeuttivat uuden toimin-
tamallin aloittamista. 
Vastaavana projektityön-
tekijänä toimi Minja Lius-
ka vuoden 2019 alusta al-

kaen ja hän oli työssä hank-
keessa sen alusta alkaen.  
Marita Kärkkäinen-Rytkö-
nen oli projektityöntekijä-
nä hankkeen loppuaikana.

Ruokaryhmässä 
jokainen osallistui omien 
taitojensa mukaan kokkai-
luun. Pilkottavaa, paistet-
tavaa ja siivottavaa riitti. 
Ruoka nautittiin yhdessä 
nätisti katetun pöydän ää-
rellä.

SUMU -hanke teki näkyväksi sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen

Valokuitu kestää lisääntyneen 
kuormituksen

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito

Mustaparrantie 6
86800 Pyhäsalmi

 
Palvelemme sähköpostitse sekä puhelimitse.

toimisto@pyhajarvenenergiajavesi.fi 
 

Vikapäivystys ma-pe klo 16.00 – 7.00 
sekä viikonloppuisin 0400-892071



Pyhäjärvi tunnetaan aktiivisena 
liikuntapitäjänä. Ohjausryhmät 
vetävät kiitettävästi porukkaa, 
mutta siitä huolimatta suuri osa 
kuntalaisista ei koe ryhmäliikuntaa, 
julkisia kuntosaleja tai liikuntapaik-
koja omakseen. Tästä huolesta lähti 
liikkeelle suunnitelmat sähköisistä 
jumppa-ohjelmista, joita jokainen 
voisi suorittaa omassa kodissaan, juu-
ri silloin, kun itselle parhaiten sopii. 
Alun perin tämä uusi innovaatio oli 
tarkoitus avata nuorille ja työikäisille 
tulevana syksynä, mutta maailmalla 
leviävä korona laittoi suunnitelmat 
uusiksi. Pyhäjärvi lähti tarjoamaan 
ensimmäisenä kuntana Suomessa 
kaikille avointa, maksutonta liikun-
nan verkkovalmennusta.
   Verkkovalmennuksessa jokainen 
asiakas saa valita itselleen kunton-
sa mukaan sopivimman ryhmän. 
Starttiryhmä on suunnattu kaikille 
aloitteleville kuntoilijoille, Sykeryhmä 
säännöllisesti liikkuville ja Tehoryhmä 
aktiiviliikkujille, joilla on tulostavoit-
teita. Siitä huolimatta, että puhumme 
ryhmistä, niin jokainen harjoittelee 
ja etenee juuri sitä tahtia kuin itse 
haluaa. Verkkovalmennus on vaan 
työkalu, jonka avulla voimme tarjota 
valmiiksi suunnitellut lihaskunto-oh-
jelmat ikään ja kuntoon katsomatta. 

Itse harjoittelu tapahtuu mobiililait-
teeseen (puhelin, tabletti) ladattavan 
sovelluksen avulla. Kaikki harjoitukset 
ovat havainnoillistettu videoin ja 
kuvin, jotta harjoituksen läpivienti 
olisi mahdollisimman helppoa. Uudet 
harjoitusohjelmat päivittyvät asiak-
kaille aina aika ajoin. Työ tekijänsä 
palkitsee ja kunnon kohentuessa voi 
milloin vain siirtyä intensiteetil-
tään kovempaan ryhmään.
    Verkkovalmennus on ollut 
kuntalaisten käytössä kaksi 
kuukautta ja mukana on tällä 
hetkellä yhteensä huikeat 315 
asiakasta. Suurin osa asiakkaista 
on työikäisiä. Niinpä katseeni 
kohdistuukin nuoriin, joiden 
odottaisin tarttuvan myös 
koukkuun, sillä kyse on omasta 
hyvinvoinnista. Meistä kukaan 
ei pysy ikuisesti nuorena, 
mutta liikunnan sanotaankin 
olevan ihmelääke ikääntymistä 
vastaan. 
   Verkkovalmennuksen 
asiakastyytyväisyyskysely 
on juuri julkaistu, mutta siitä 
huolimatta voin todeta, että 
palvelu on otettu pääosin posi-
tiivisesti vastaan. Olen käsitellyt 
yhteensä 100 palautetta, joiden 
mukaan 72 %:lla kaikista vastaa-

jista, verkkovalmennus on lisännyt 
käyttäjien liikkumista aikaisempaan 
verrattuna.  Olen silminnähden iloi-
nen kaikkien niiden puolesta, jotka 
ovat saaneet uutta kipinää liikuntaan, 
sillä loppujen lopuksi kaikki on kiinni 
voimasta ja tahdosta tehdä positii-
visia muutoksia omiin elintapoihin. 
Vastaajista 97 % aikoo 

käyttää myös jatkossa verkkovalmen-
nusta apuna omassa harjoittelussaan.  
 
Verkkovalmennus on tullut pysy-
västi osaksi kaupungin liikuntapal-
veluja. Olemme vasta alkutaipaleella 
ja siitä syystä kaikki palautteet ovat 
tervetulleita. Tavoitteenamme on ko-

ronarajoitusten löystyessä pyrkiä 
antamaan lisäopastusta ikäih-
misten verkkovalmennukseen, 
sillä palvelu vaatii käyttäjältään 
ajanmukaiset laitteet (älypuhelin) 
ja hieman digitaitoja. Muistakaa 
myös, että olen apunanne kaikis-
sa harjoitteluun liittyvissä asioissa 
ja ongelmissa. Jos et vielä ole 
mukana verkkovalmennuksessa, 
niin koskaan ei ole liian myöhäis-
tä aloittaa. Ilmoittautumislomake 
löytyy Pyhäjärven kaupungin 
internet-sivuilta kohdasta Vapaa-
aika, Verkkovalmennus. Tsemppiä 
kaikille jatkoon, tehdään verk-
kovalmennuksesta juuri meidän 
tarpeisiin soveltuva palvelu.

Aurinkoista kesää toivottaen 

Marko Pehkonen  
Pyhäjärven liikuntatoimi

Tekninen johtaja Sami Laukkanen 
p. 044 4457 684

sami.laukkanen@pyhajarvi.fi 

 

 

Maailmaa mullistava 
korona ja siihen liittyvät 
rajoitustoimet ajoivat niin 
kaupungin kuin myös 
paikkakunnan liikunta-alan 
yrittäjät uuteen tilanteeseen. 
Ryhmänohjaukset ovat olleet 
tauolla ja vaihtoehtoisia lii-
kuntamuotoja suunnitellaan 
koko ajan. Uutena korona-
ajan palveluna Pyhäjärven 
kaupunki päätti toteuttaa 
liikunnan ohjausvideot 
yhteistyössä paikkakunnan 
yrittäjien kanssa. Ohjausvi-

deot julkaistaan Pyhäjärven 
kaupungin internet-sivuilla 
ja ovat sieltä käsin kaikkien 
kuntalaisten katsottavissa 
heinäkuun loppuun saakka. 
Jumpat suunnitellaan 
siten, että tarjontaa löytyy 
niin aloitteleville kuntoili-
joille kuin kokeneemmil-
lekin liikkujille. Jumppia 
toteuttamassa ovat Pyhä-
salmen Kuntopiste, Pyhäsal-
men FysioSport, Johannan 
Liikunta Ja Lihashuolto, Anun 
Kauneus Ateljee Hius&Hoito, 

Fysiopaja Liikkuva Linna, 
Säde Yoga sekä Veeran 
Wellnesspalvelut. Ohjaus-
videot löytyvät kaupungin 
sivuilta kohdasta Vapaa-aika/
Liikunta/Liikunnan ohjaus-
videot.

Mukavia jumppahetkiä 
toivottaen

Pyhäjärven liikuntatoimi 

Lasten ja nuorten yleisur-
heilukilpailut käynnistyvät 
urheilukentällä juhan-
nusviikon keskiviikkona. 
Kilpailut suoritetaan viikoit-
tain porrastetusti siten, että 
3-7–vuotiaiden lajit alkavat 
klo 17.30-18.00 ja 8-15-vuo-
tiaiden lajit puolestaan klo 
18.00-18.30. Kesän aikana 
ahkerimmat ehtivät kisailla 
yhteensä seitsemänä kes-
kiviikkona.  Ilmoittautumi-

nen illan lajeihin tulee tehdä 
sähköpostitse viimeistään 
kilpailuaamuna klo 10.00 
mennessä.  Osallistuminen 
on maksutonta. Lisätietoja/
muutokset ilmoitetaan Py-
häjärven sanomissa, Pohdin 
urheilumuistiossa.

Liikuntatoimi 
käynnistää oh-
jaustoiminnan 
urheilukentällä
Urheilukenttä on herännyt talvi-
horroksestaan ja avannut port-
tinsa liikunnan ystäville. Tuttuun 
tyyliin kentältä saattaa ajoittain 
kantautua naurua, pauketta, 
basson jytkettä ja voimakasta 
puuskutusta. Liikuntatoimi siellä 
käynnistelee ohjauskoneisto-
aan pienen hiljaiselon jälkeen. 
Ohjelmaa on luvassa niin lapsille, 
nuorille, aikuisille kuin ikäihmisil-
lekin. Minimoimme tartuntariskit 
kaikessa toiminnassa. Tervetuloa 
mukaan!

LASTEN LIIKUNTALEIKIT 
(maanantaisin 1.6. alkaen klo 
17.00 & 18.00)
Lasten liikuntaleikit on per-
heen pienimmille suunnattu 
liikuntaryhmä, jossa puuhas-
telemme erilaisten pihaleikki-
en ja pelien parissa. Ryhmään 
pääsevät mukaan kaikki 
5-8-vuotiaat lapset ilmoittau-
tumalla ennakkoon. Kokoon-
numme kentälle kesäkuun 
ajan aina maanantai-iltaisin 
klo 17.00 (5-6 –vuotiaat) & 
18.00 (7-8 –vuotiaat). 

LASTEN HARRASTEJALKA-
PALLO (tiistaisin 2.6. alkaen 
klo 17.00)
Lasten harrastejalkapallo 
kokoontuu urheilukentälle 
kesäkuun ajan aina tiistai-
iltaisin. Luvassa on rentoa 
pelailua kaikille 9-vuotiaille 
ja sitä vanhemmille lapsille. 
Mukaan peleihin pääsee 
ilmoittautumalla ennakkoon. 

TABATA -High Intensity In-
tervall Training (tiistaisin 2.6. 
alkaen klo 18.15)
Tabata on nopeatempoinen 
kehonpainoharjoitus aktii-
viliikkujille, jotka tykkäävät 
haastaa itsensä. Harjoitte-
lemme tabata –menetel-
mällä, jossa vuorottelevat 
20 sekunnin työskentely- ja 
10 sekunnin lepojaksot. 
Käytämme vastuksena kehon 
omaa painoa sekä kahva-
kuulaa. Kahvakuulat ovat 
lainattavissa paikan päältä. 
Välineharjoittelua varten on 
varauduttava käyttämään 
omia luistamattomia suoja-
hanskoja.

KAHVAKUULA (keskiviikkoi-
sin 3.6. alkaen klo 15.00 ikäih-
miset, klo 19.00 työikäiset)
kahvakuularyhmät käynnisty-
vät urheilukentällä keskiviik-
koisin. Pitkän tauon jälkeen 
myös ikäihmisille on oma 
iltapäiväryhmä. Illalla kokoon-
numme harjoittelemaan työ-
ikäisten kanssa. Kahvakuulan 
jokainen saa lainaan paikan 
päältä. Välineharjoittelua 
varten on varauduttava käyt-
tämään omia luistamattomia 
suojakäsineitä.

WORKOUT-TOIMINNALLI-
NEN HARJOITTELU (torstai-
sin 4.6.alkaen klo 18.00)
Yksi kesän odotetuimpia 
ryhmiä on tietysti WorkOut 
–toiminnallinen harjoittelu. 
Toiminnallinen harjoitte-
lu koostuu lihaskuntoa, 
kestävyyttä, koordinaatiota 
ja tasapainoa kehittävistä 
harjoitteista. Kattavan väli-
neistön johdosta harjoittelu 
soveltuu peruskuntoilijasta 
aktiiviliikkujiin. Varastossa 
odotteleekin jo neljä uutta 
vastustyöntökelkkaa valmiina 
treeni-iltoihin. Muutoksena 
viime vuosiin, kokoonnumme 
harjoittelemaan torstai-iltai-
sin. Välineharjoittelua varten 
on varauduttava käyttämään 
omia luistamattomia suojakä-
sineitä. 

VERKKOVALMENNUKSELLA LIIKETTÄ JA HYVINVOINTIA

LIIKUNNAN OHJAUSVIDEOT LÖYTYVÄT 
KAUPUNGIN SIVUILTA

LASTEN KESÄIKÄRIT 
KÄYNNISTYVÄT 
JUHANNUSVIIKOLLA17.6.2020
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KunTeko palkitsi Marko Pehkosen 
Sankarit poikkeusoloissa -tunnustuksella 

toteuttamastaan liikunnan 
verkkovalmennuksesta.  

(kuva: Mirka Kauranen, Pyhäjärven Sanomat)

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLIITE 
27.5.2020

HUOMIO! Pyhäjärven 
ympäripyöräily

siirtyy järjestettäväksi 
elokuulle!
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