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Seuraava kuntatiedote
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 29.5.2020. Kuntatiedotteen ilmoitusaineisto tulee jättää viimeistään keskiviikkona 27.5.2020 kunnantalolle tai kunnan yleiseen sähköpostiosoitteeseen pyhannankunta@pyhanta.fi.

Valtuuston kokous
Pyhännän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 4.5.2020 klo 18.00 Pyhännän kunnantalon auditoriossa. Kokouskutsu ja esityslista asetetaan nähtäväksi 30.4.2020 kunnan verkkosivuille, www.pyhanta.fi,
jossa myös kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 5.5.2020 alkaen.
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA MATTI LEIVISKÄ

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa
Kuuloauto tapahtuma on peruttu.

Korona-tiedotteet kunnan nettisivuilta
Ajantasalla olevat korona-tiedotteet löydät aina kunnan nettisivuilta – tiedotteita päivitetään aina tarvittaessa http://www.pyhanta.fi/ajankohtaista/paivitetyt-tiedotteet-koronaan-liittyen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet puretaan 14.5.
Hallituksen päätöksen mukaisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdistuneet rajoitteet puretaan ja lähiopetukseen siirrytään 14.5. alkaen.

Vestian tiedote
Vappuviikon jätehuolto ja toukokuun aukioloajat
Vappu vaikuttaa Vestian toimipisteiden ja asiakaspalvelun aukioloaikoihin sekä jäteastioiden tyhjennyksiin
alueella.
Jäteastioiden tyhjennykset vappuviikolla
Jäteastioiden tyhjennykset tehdään vappuviikolla yksi päivä etukäteen. Vappuviikolle ajoittuvat astioiden
tyhjennykset aloitetaan osalla reiteistä jo tulevana lauantaina 25.4. Kaikki astiatyhjennykset tehdään
maanantain ja torstain välisenä aikana.
Vapun aukioloajat
Vestian asiakaspalvelu, jätekeskus sekä hyötyjäteasemat ovat suljettuina vappupäivänä 1.5.2020.
Verkkosivuillamme voi kuitenkin asioida normaaliin tapaan.
Lajittelupihan aukioloajat toukokuussa
Ylivieskan jätekeskuksen lajittelupiha palvelee toukokuussa myös lauantaisin.
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Lajittelupihan aukioloajat ovat toukokuussa seuraavat:
ma-pe klo 8-17
la klo 8-13
Noudatamme lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla edelleen koronavirustilanteesta johtuvia ohjeistuksia.
Tarpeetonta asiointia toimipisteillä tulee välttää, ja toimipisteellä voi asioida kerrallaan enintään 10
henkilöä. Asioidessa tulee noudattaa 1 metrin turvaväliä kaikkiin henkilöihin.
Lisätietoja: Vestian asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

EU:n ruoka-avun jakelu torstaina 7.5.2020
Kärsämäen Spr:n osasto ja Pyhännän kappeliseurakunta jakavat yhteistyössä EU:n ruoka-apua torstaina
7.5.2020. Ilmoittaudu tekstiviestillä 6.5.2020 mennessä Hanna Knuutiselle ( 040-1912206) tai Mervi Karttuselle ( 040-5737988). Ilmoita viestissä nimesi, osoitteesi ja perheen koko. Toimitamme koronasta aiheutuvien varotoimien vuoksi ruokakassit kotiovelle 7.5.2020.

Valokuitua Pyhännälle!
Pyhännän kunta on lähtenyt mukaan tukemaan Valokuitua Pyhännälle! -hanketta. Valokuitua Pyhännälle!
on Siikaverkko Osuuskunnan selvitys- ja tiedotushanke, jonka tavoitteena on kuntalaisten, yritysten sekä
julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Pyhännän kunnan alueella.
Hankkeen myyjä Heikki Kumpula on kiertänyt jakamassa valokuidusta kertovia esitteitä kunnan alueella, ja
osaan kotitalouksia on jaettu tiedote hankkeen käynnistymisestä.
Poikkeusaika on saanut useat ihmiset ymmärtämään, etteivät mobiilit G-verkot riitä, vaan nettiyhteydeltä
tarvitaan toimintavarmuutta ja nopeutta niin tämän päivän kuin tulevaisuuden tarpeisiin. Poikkeusaika on
myös näyttänyt, miten moni työ onnistuu etänä, joka kuinka etätöiden ja -opiskelun määrä on nopeassa
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ajassa kasvanut räjähdysmäisesti. Luotettavan ja toimintavarman valokuituliittymän avulla netin pätkimisestä ei tarvitse huolehtia, sillä valokuituverkko ei kuormitu, eikä sen laatuun vaikuta sää tai kotitalouden
maantieteellinen sijainti.
Toukokuun loppuun mennessä valokuituliittymän varauksen jättäneet saavat päätelaitteen (arvo 130 €)
kaupan päälle. Varauksen voi tehdä hankkeen nettisivujen kautta www.siikaverkko.fi/pyhanta tai soittamalla myyjä Heikki Kumpulalle, puh 050 470 8933. Pyhännän liikekeskuksesta löytyy myös paperisia varauslomakkeita, jotka voi palauttaa liikekeskuksessa olevaan palautuslaatikkoon.
Kysy lisää:
Heikki Kumpula
050 470 8933
heikki.kumpula@siikaverkko.fi
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