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HYVINVOINTIA YHDESSÄ 

 

Siikalatvan kunta täytti 10 vuotta ja juhalvuoden aikana järjestettiin monipuolisesti erilaisia 

tapahtumia. Siikalatvan kunta on lähtenyt mukaan hyvinvointiyhteistyöhön Pohjois-Pohjanmaan 

kuntien kanssa. Ylivieskassa järjestettiin 31.10. juhlallinen tilaisuus, missä olin allekirjoittamassa 

hyvinvointisopimuksen. 

Mistä sitten muodostuu hyvinvointi? Hyvinvointiin vaikuttavat jokapäiväiset arjen tarpeet, 

askareet, yhteisö ja ympäristöt, joissa elämme ja toimimme. Hyvinvointiin vaikuttaa myös oma 

toimintamme ja arjen valinnat. 

Paljon on keskusteltu siitä, miten voimme kehittää elinvoimaista kuntaa ja millä saamme pidettyä 

ihmiset täällä Siikalatvalla sekä kenties houkuteltua tänne uusia asukkaita. Työ on varmaan 

ykkösasia, mutta sitten nousevatkin palvelutarjonta ja muut viihtyvyystekijät. Millaiset päiväkodit 

ja koulut meillä on ja kuinka laadukasta opetusta me voimme lapsille antaa. Miten voimme tukea 

lapsia niin, että kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen. Ikäihmisten hyvinvointia 

meidän tulee erityisesti edistää yhteistyössä Mehiläisen ja omaisten kanssa. 

Usein olen ajatellut, kuinka vaivatonta täällä maalla on asua. Kaupassa käynti on helppoa ja nopeaa, 

eikä tarvitse jonottaa. Maalla asuminen on väljempää, mitä me maalla asuvat arvostamme. Pitkät 

välimatkat kuitenkin tuovat oman haasteensa kulkemiseen. Miten voisimme kehittää ja helpottaa 

liikkumista tai palvelujen saatavuutta heille, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua omalla autolla? Tätä 

pohdimme ja ideoimme eri foorumeilla. Harrastusmahdollisuuksia meillä on paljon, ja esimerkiksi 

kunnan tarjoama kansalaisopisto tarjoaa lähes jokaiselle jotakin ja lähellä kuntalaisia. Meillä on 

hieno ja monipuolinen luonto, joka mahdollistaa monenlaisia harrastuksia ja liikuntamuotoja. 

Meillä on myös monipuoliset hyvinvointiyritysten palvelut. 

Kunnan perustehtävä on turvata kuntalaisten hyvinvointi. Kuuntelemalla kuntalaisia ja ottamalla 

kuntalaiset tiiviisti mukaan kehittämään palveluja, yhdessä saadaan paras tulos. Kyllä me kaikki, 

lapset ja lapsiperheet, nuoret, nuoret aikuiset, työikäiset ja ikäihmiset tiedämme parhaiten, mikä 

tuo meille hyvinvointia. Me kaikki toivomme tulla kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja 

ymmärretyksi. Tässäpä meille hyvinvointitoimijoille on ohjenuoraa. 

Hyvinvointiyhteistyötä tullaan tiivistämään järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tehtäviä voisi 

jakaa uudella tavalla, ja ennen kaikkea painopistettä tulisi siirtää ennaltaehkäisevään työhön. 

Toivon, että hyvä alku hyvinvointiyhteistyölle kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa 

kehittyisi yhteisellä päämäärällä: 

Voin hyvin ja olen tyytyväinen elämään. Minulla on hyvä arki ja mielekäs elämä. 

Kevätterveisin, 

Seija Mäenpää 

vt kunnanjohtaja 
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1. SIIKALATVAN KUNNAN 10 V JUHLAVUOSI 
 

Juhlavuoden teemoina olivat: lukeminen, luonto, liikkuminen, kulttuuri ja yhteisöllisyys. Koko 

vuoden kestäviä tapahtumia olivat ”Siikalatva liikkuu” -kampanja, jolla kannustettiin kuntalaisia 

liikkumaan, sekä valokuvauskilpailu ”Minun Siikalatvani”. Kilpailussa oli neljä eri kategoriaa vuoden 

aikana ja parhaan kuvan / kategoria ottanut henkilö palkittiin 50 euron lahjakortilla. 

Siikalatvan kunnan ikäihmiset otettiin huomioon ja heitä käytiin piristämässä kahteen otteeseen 

kunnantalon laulukuoron kanssa. Keväällä ja joulukuussa vierailtiin kaikkien kylien palvelutalolla ja 

laulettiin tuttuja lauluja kuoron säestyksellä. Lisäksi joka kylällä järjestettiin vanhusten 

ulkoilutustapahtuma, jossa palvelutalojen vanhuksia käytettiin ulkona nauttimassa raikkaasta 

ulkoilmasta. Alkuvuodesta esiteltiin eläkeläisille Ulkoiluystäväkoulutus ja itse koulutus järjestettiin 

vapaaehtoisille helmikuussa ja toinen osa huhtikuussa. Koulutukseen osallistui 6 vapaaehtoista. 

Lapsille aloitettiin satutuntien pitäminen Pulkkilan ja Kestilän kirjastoilla maaliskuusta alkaen. 

Lukijana Kestilässä toimii Seppo Karppinen ja satutunteja pidettiin vuonna 2019 yhteensä 5 kertaa.  

 

Tammikuussa  

❖ Naiskuoro Gloria esiintyi Piippolan Jedulla ja kunnantalolla Pulkkilassa pidettiin avoimet 

ovet. Tammikuisen päivän aikana valtuustosalissa tarjoiltiin kakkukahvit, ulkona oli 

makkaranpaistoa ja Pulkkilan kylän päiväkodin lapset kävivät esiintymässä vieraille. 

Avoimissa ovissa esiintyi myös kunnantalon kuoro. Arvottiin palkintoja ja lapset saivat 

ilmapalloja. Lisäksi kävijöillä oli mahdollisuus tutustua kunnantalon työntekijöiden 

toimenkuviin ja kierrellä katsomassa, mitä kaikkea toimintaa kunnantalolta löytyy. 

Helmikuussa  

❖ Suomalaisen kulttuurin ja Kalevalanpäivän juhlassa esiintyi Pulkkilan kirjoittajapajalaisia ja 

Kansalaisopiston kanteleen soittajia. Tapahtuma järjestettiin Kairanmaatalolla, Leskelässä. 

Kestilän kirjastolla oli esillä Pikkupihlajan lasten piirustuksia. 

Maaliskuussa 

❖ Maaliskuun alussa järjestettiin Pulkkilan hiihtomajalla laskiaistapahtuma. Lapsille oli 

järjestetty monenlaista ohjelmaa. Kuun lopulla hiihdettiin Uljualla kuutamohiihto, johon 

osallistui 21 hiihtäjää. Osallistujille oli hiihtolenkin jälkeen tarjolla mehua ja makkaraa.  

❖ Maaliskuun kulttuuritarjontaa tähditti Kestilässä järjestetty teatteriesitys ”Yksin Sinun”, 

jossa käsiteltiin parisuhdedraamaa. Esiintyjät olivat Varkauden teatteriväkeä ja esitys 

järjestettiin yhteistyössä Kajaanin Kaupunginteatterin kanssa. 
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Huhtikuussa 

❖ Raahen teatteri kävi esittämässä Suopeikon päiväkodin lapsille näytelmän. Kansalaisopisto 

ja kulttuuritoimi järjestivät yhdessä Veteraanipäivän juhlan Piippolan Jedulla ja lisäksi 

Kansalaisopiston instrumenttiopiskelijat pitivät kevätkonsertin Rantsilassa. 

Toukokuussa 

❖ Rantsilan Gananderin koululla järjestettiin Joel Hallikaisen konsertti, johon saapui runsaasti 

kuulijoita. Samana päivänä Rantsilassa oli myös Kansalaisopiston urkumusiikin opiskelijoiden 

kevätmatinea. 

❖ Liikuntatoimi järjesti Unelmien liikuntapäivän Pulkkilassa, jolloin pyöräiltiin Uljualle. Reittejä 

oli useamman pituisia. 

❖ Kaikkien kylien palvelutaloilla vieraili hanuristi J. Korhonen, ilostuttamassa ikäihmisiä 

soitollaan.  

❖ Pulkkilan kirjastolla oli esillä Pulkkilan esikoululaisten runoja ja piirustuksia. 

Kesäkuussa 

❖ Kulttuuritoimi järjesti retken Raahen kulttuurikohteisiin ja Pyhäjoen taidelainaamoon. 

Retkelle osallistui 16 henkilöä. Kestilän kirjastolla oli esillä Kestilän varhaiskasvatuksen 

piirustuksia aiheesta ”Minun Siikalatvani” sekä lasten omia runoja. 

Heinäkuussa 

❖ Heinäkuu oli tapahtumarikas, lähes joka päivä tapahtui jotain eri puolilla Siikalatvaa. 

Jokainen heinäkuun viikko oli omistettu tietyn kylän tapahtumille, kyläpäivien johdosta. 

❖ Koko kunnan käsittämä päivä oli 10.7.2019, jolloin vietettiin valtakunnallista Kuvataiteen 

päivää, ensimmäistä kertaa Siikalatvalla. Päivän aikana pystyi vierailemaan kuudessa eri 

paikassa, tutustuen kuvataiteilijoiden töihin. 

Elokuussa 

❖ Kansalaisopiston Kesälempeä -näytelmä sai ensi-iltansa elokuussa. Näytelmää esitettiin 

Piippolan nuoriseurantalolla ja esitykset olivat lähes loppuunmyytyä. 

Syyskuussa 

❖ Kaikilla kylillä kiersi Kansalaisopiston Lähekkö Baariin -karaokenäytelmä. Piippolan Jedulla 

esiintyi tenori Jyrki Anttila yhdessä pianistivaimonsa Maija Anttilan kanssa.  

❖ Kajaanin Kaupunginteatteri järjesti Fundamentalisti -näytelmänsä ennakkonäytöksen ensi-

illan Piippolassa, johon osallistui yleisöä Siikalatvalaisten lisäksi runsaasti myös Kajaanista. 

Lokakuussa 

❖ Kestilän peruskoululaisten Siikalatva 10v näyttely pidettiin Kestilän kirjastolla, jossa oli esillä 

koululaisten tekemiä piirustuksia. 
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❖ Piippolassa oli lapsille Tuuli Paasolaisen musiikkiteatteriesitys Prinssi ja kukka, johon 

yleisökin sai osallistua laulamalla ja leikkimällä. 

Marraskuussa  

❖ Kansalaisopisto järjesti yhteislaulutilaisuuden Pulkkilassa ja Rantsilassa järjestetyssä 

joulukonsertissa esiintyivät kuoro- ja urkuopiskelijat. 

Joulukuussa 

❖ Itsenäisyyspäivän aattona Tuikku & Loose Jack viihdyttivät salin täydeltä yleisöä Piippolassa. 

Konsertin tarjosi Siikalatvan kunta.  

❖ Itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin Pulkkilassa 6.12. 

❖ Kunnantalolla järjestettiin avoimet ovet, jossa oli jouluinen teema. Tarjolla oli puuroa ja 

torttukahvit. Päiväkodin lapset esiintyivät omien esitysten kera ja yhdessä kunnantalon 

kuoron kanssa. Kestilän peruskoululaisista koostuva ryhmä esitti jouluisen näytelmän 

Joulupukki ja Noitarumpu. 

 
 

2. KULTTUURITOIMI 

1.3.2019 tuli voimaan laki kuntien kulttuuritoiminnasta, se korvaa 25 vuotta voimassa olleen lain. 

Uusi laki määrittelee entistä tarkemmin kuntien tehtävät ja tavoitteet kulttuuritoiminnasta, mutta 

se ei lisää kuntien velvoitteita eikä vaikuta kuntien valtionosuuksiin. 

 

2.1. KULTTUURITOIMINTA  
 

Siikalatvan kunta ottaa kulttuuritoimintaa järjestäessään huomioon paikalliset olosuhteet ja 

voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnan asukkailla on mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä kunnan eri toimialojen 

kanssa, sekä osallistuu yhteistyöhön muiden kuntien sekä muiden kulttuuri- ja taidealan 

toimijoiden kanssa. 

Yhteistyön vahvistamiseksi kulttuuritoimessa on valmisteltu kulttuurikasvatussuunnitelman 

laatimista. Lokakuussa nimettiin työryhmä kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua varten. 

Työryhmän jäseninä on opettajia kaikilta kirkonkyliltä, edustajat varhaiskasvatuksesta, 

kulttuurisihteeri ja kansalaisopiston Siikalatvan osastonjohtaja. Tavoitteena on koko kunnan lapsia 

ja nuoria koskeva kulttuurikasvatus, jonka toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja. 

Siikalatvan kulttuuritoimi on tuottanut yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa noin 10 taide- 

tai käsityönäyttelyä ja noin 20 kulttuuritapahtumaa heinäkuisten pitäjäpäivien lisäksi. Näyttelyiden 

pääasiallinen esilläolopaikka on kaikissa neljässä kirjastossa. 
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pvm. kulttuuritapahtumia paikka 

4.1. Gloria-kuoron konsertti Piippola 

28.2. kantelekonsertti ja Sininen hetki Leskelä 

26.2. teatteriesitys: Yksin sinun Kestilä 

17.4. Raahen teatterin vierailu Suopeikossa Rantsila 

27.4. Veteraanipäivän juhla Piippola 

5.5. Joel Hallikaisen konsertti Rantsila 

13.5. hanuristi J. Korhonen palvelutaloilla Ke, Pi, Pu ja Ra 

12.6. kulttuuriretki Raaheen ja Pyhäjoelle Siikalatva 

1.-7.7. Kestilä-päivät  

8.-14.7. Piippola-päivät  

15.-21.7. Rantsila-päivät  

22.-28.7. Pulkkila-päivät  

21.9. tenori Jyrki Anttilan konsertti Piippola 

27.-28.9. teatteria: Fundamentalisti, ennakko ja ensi-ilta Piippola 

22.10. musiikkiteatteria lapsille: Prinssi ja kukka Piippola 

13.11. Sininen hetki - kirjallisuusilta Pulkkila 

30.11. Kestilän joulumyyjäiset Kestilä 

30.11. Joulupukki Rantsilan joulumarkkinoilla Rantsila 

5.12. Tuikku Repo & Loose Jack -ilmaiskonsertti Piippola 

6.12. Itsenäisyyspäiväjuhla Pulkkila 

11.12. kunnantalon avoimet ovet, joulunäytelmä Pulkkila 

14.12. Joulupukki Pulkkilan koulun myyjäisissä Pulkkila 

19.12. teatteriretki Ouluun; Vihainen leski Siikalatva 

 

 

Heinäkuisten pitäjäpäivien suunnittelutyöryhmiin on kutsuttu kuntalaisia avoimella kutsulla 

vuoden alussa kuntatiedotteessa sekä muissa kunnan viestintäkanavissa. Suunnittelupalavereita 

järjestettiin yhteensä 11 kaikilla kirkonkylillä. Pitäjäpäiviin liittyen heinäkuussa järjestettiin lähes 

joka päivä tapahtumia, joita toteutettiin yhteistyössä kunnan, paikallisten yhdistysten ja yritysten 

sekä Siikalatvan seurakunnan kanssa. 

Kulttuuritoimintaa Siikalatvalla harjoittavilla yhteisöillä ja yksityisillä kuntalaisilla on ollut 

mahdollisuus hakea kunnalta kulttuuriavustusta. Jaettava avustussumma on 7000 euroa, avustusta 

haettiin yhteensä 13 250 euron verran. Kulttuuriavustuksen turvin on järjestetty monipuolista 

kulttuuritoimintaa eri puolilla Siikalatvan kuntaa. 
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2019 MYÖNNETYT KULTTUURIAVUSTUKSET 

 

 

 

 

2.2. MUSEOTOIMINTA 
 

Paikallismuseotoiminta sisältyy kulttuuritoimen tehtäviin. Kunnan omistuksessa olevan 

museokokoelman ja museon tapahtumien osalta tehtävät kuuluvat kulttuuritoimelle, kunnan 

omistuksessa olevat museokiinteistöt ovat teknisen toimen vastuulla. Muusta kunnan alueella 

tapahtuvasta museotoiminnasta merkittävä osa on paikallisten yhdistysten järjestämää. 

Viitainahon museon pihapiiri 

Hyvölänrannan nuorisoseura 1000€ 

Sipolan Kyläyhdistys 400€ 

Pulkkilan Seura 1200€ 

Piippolan Nuorisoseura ry 550€ 

Virpi Marjomaa-Rajamäki 200€ 

Kepitys ry 600€ 

Rantsilan Akkakerho 600€ 

Vatula Rasa 300€ 

Riimirauta 200€ 

Rantsilan Tapahtumat 500€ 

Martti Jestilä 200€ 

Sirpa Saukko 100€ 

Osuuskunta Kotasaari 600€ 

Arja Leinonen 150€ 

Piippolan kyläyhdistys ry 400€ 

Yhteensä 7000€ 
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Yhteistyössä teknisen toimen kanssa kulttuuritoimi on hakenut Museovirastolta 

korjausrakentamis-avustusta useana vuonna. Viimeisin hyväksytty avustus, 7700 euroa, saatiin 

vuodelle 2018, mutta sen käyttöä jouduttiin siirtämään vuodelle 2019. Avustuksen turvin tekninen 

toimi teettää Viitainahon museolla restaurointitöitä. Restaurointihankkeen omarahoitusosuus on 

20%. Jatkohakemus vuodelle 2020 on tehty. Tulevasta remontista johtuen Viitainahon museon 

päärakennus on ollut suljettuna yleisöltä, ja aineistoa on pakattu varastoihin. Museotoimintaa on 

pidetty yllä kaikilla kirkonkylillä mm. palkkaamalla kuusi koululaista kesätöihin museoille. 

 

 

 

 

 

Kulttuurisihteeri osallistui helmikuussa 

paikallismuseonhoitajille suunnattuun 

koulutukseen 

 

 

2.3. HENKILÖRESURSSIT 
 

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta mukaan kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja 

monipuolista asiantuntijaosaamista. Siikalatvalla kulttuuritoimen hallinnolliset tehtävät ovat 

kuuluneet kirjastotoimenjohtajalle. Kirjastotoimenjohtajan siirtyessä toisen kunnan palvelukseen 

kesäkuussa, on kulttuuritoimen hallinto ollut koulutoimenjohtajan vastuulla lokakuun loppuun 

saakka. Tällä hetkellä kulttuuritoimen hallinnolliset tehtävät ovat talous- ja hallintojohtajan 

vastuualuetta. Kulttuuritoimen palveluksessa on yksi työntekijä, kulttuurisihteeri, jonka työaika 

koostuu 80 % kulttuurityöstä ja 20% kirjastotyöstä. Kulttuurisihteeri työskentelee tiiviissä 

yhteistyössä muun vapaa-aikatoimen ja muiden kunnan toimialojen kanssa, sekä osallistuu 

tarvittaviin koulutuksiin sekä kulttuuri- että kirjastoalalla. 

 

2.4. KULTTUURITOIMINNAN ARVIOINTI 
 

THL keräsi terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta tietoa ensimmäisen kerran keväällä 2019. 

Kuntakohtaiset tulokset julkaistiin syksyllä 2019, ne ovat nähtävissä THL:n sivustolla osoitteessa: 

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85. Tulokset antavat tietoa kunnan tilanteesta ja 

näkemyksen siitä, millainen on sen tilanne suhteessa koko maahan tai vastaaviin kuntiin. Jatkossa 

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85
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tiedonkeräys tehdään kahden vuoden välein. Siikalatvan tulosta voidaan parantaa huomioimalla 

kulttuuri- ja hyvinvointikertomuksessa ja laatimalla hyvinvointia edistävä kulttuuritoiminta 

suunnitelma ja kulttuurikasvatussuunnitelma, sekä tekemällä päätös rakentamiseen liittyvän 

prosenttiperiaatteen noudattamisesta. 

 

3. KIRJASTOTOIMI 
 

Yleisten kirjastojen toimintaa säätelee laki yleisistä kirjastoista. Lain tavoitteena on edistää väestön 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjastolaki edistää tiedon saatavuutta 

ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen 

ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. 

Yleisten kirjastojen tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää 

lukemista ja kirjallisuutta, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä tarjota tiloja 

oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Lisäksi yleisen kirjaston 

tehtävänä on tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. Yleisen 

kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. 

Siikalatvan kirjastotoimen tavoitteena on vuonna 2019 ollut tarjota laadukkaat ja ajantasaiset 

kirjastopalvelut eri asiakasryhmille sekä tarjota monipuolinen ja ajan tasalla oleva kirjastoaineisto. 

Lisäksi tärkeässä roolissa on yhteistyö eri hallintokuntien, oppilaitosten, kirjastojen ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Osa tavoitteita on myös henkilökunnan ammattitaidon jatkuva 

ylläpitäminen. 

Siikalatvan kunta tarjoaa kirjastopalvelut joka kylällä eli kirjaston toimipisteet palvelevat Kestilässä, 

Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa. 2.1.2019 alkaen Piippolan kirjastolle lisättiin aukiolopäivä 
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tiistaille. Kirjastot palvelevat yhteensä 78 tuntia viikossa. Rantsilan ja Piippolan kirjastot ovat 

avoinna maanantaista torstaihin, ja Pulkkilan ja Kestilän kirjastot tiistaista perjantaihin. Näin 

kirjastopalvelut ovat kuntalaisten tavoitettavissa viikon jokaisena päivänä. Aukiolojen jakaminen 

eri viikonpäiville mahdollistaa myös henkilöstön tuurauskierron eri toimipisteissä. 

Siikalatvan neljässä kirjastossa työskentelee tällä hetkellä kolme kirjastovirkailijaa, yksi 

kirjastonhoitaja ja kulttuurisihteeri 20 % kirjastotyön osuudella. Kirjastojen henkilöstöstä kaikilla 

on kirjasto- ja tietopalvelualan kirjastoammatillinen koulutus (korkeakoulu tai toinen aste). 

Kirjastotoimen henkilöstörakenteessa tapahtui vuoden 2019 aikana merkittäviä muutoksia, kun 

kirjastotoimenjohtaja siirtyi pois Siikalatvan kunnan palveluksesta, ja hänen tehtäviään järjesteltiin 

uudelleen osana kunnan organisaatiomuutosta. Marraskuun 2019 alusta lähtien kirjastojen 

lähiesimiehenä toimii kirjastonhoitaja, hallinnosta vastaa kunnan hallinto- ja talousjohtaja ja 

kirjastopalvelupäällikön palveluita ostetaan Raahen kaupungilta. 

 

3.1. PALVELUT JA KOKOELMAT 
 

Siikalatvan kirjastot lähtivät vuoden 2019 alussa mukaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 

alueelliseen eKirjastoon, jonka myötä olemme valtakunnallisesti tarkasteltunakin hyvässä asemassa 

sähköisten aineistojen tarjonnassa. Alueellisella yhteistyöllä pystytään tarjoamaan asiakkaille 

ajanmukaiset ja monipuoliset e-aineistot ja palvelut. eKirjaston sisältöihin ja palveluihin henkilöstö 

kouluttautui Oulun kaupunginkirjastolla tammikuussa. eKirjasto julkaistiin asiakkaille 8.2.2019. 

Palvelut ja kokoelmat ovat kuntalaisten käytettävissä kirjastokortin tunnuksella ja siihen liitetyllä 

PIN- koodilla tai kirjastojen asiakaskoneilla sekä langattomissa verkoissa. eKirjastoa on markkinoitu 

ja asiakkaita opastettu palvelujen käyttöön vuoden mittaan. 

Kirjastojen viikoittaista toimintaa ovat asiakasrajapinnassa tehtävät arkipäivän lukusuositukset, 

digineuvonta, tietopalvelu, erilaisiin ajankohtaisiin teemoihin tarttuminen muun muassa 

aineistonäyttelyin, aineistoihin liittyvä sisältöosaaminen sekä kattava kokoelmatyö. 

Aineistovalinnalla ja -hankinnoilla on merkittävä rooli kirjastotyössä. Keväisin tilataan tulevan 

syksyn aineistouutuudet ja syksyisin tulevan kevään aineistot. Vuonna 2019 uutta fyysistä 

aineistoa on hankittu kuntalaisten käyttöön yli 2000 nidettä. Kirjastot tarjoavat myös laajan 

valikoiman sanoma- ja aikakauslehtiä. Osa kokoelmatyötä on myös poistojen tekeminen, joka takaa 

kokoelman jatkuvan uudistumisen. Kirjastot ylläpitävät myös kotiseutukokoelmia, joihin kerätään 

kylittäin kaikki alueen kotiseutuhenkilöiden tai -toimijoiden tekemät tai aluetta käsittelevät 

julkaisut. 

Kirjastojen laitteistoa on päivitetty, ja digineuvontaan hankittiin syksyllä 2019 tabletit. 

Joulukuun 2019 alkuun mennessä Siikalatvan kirjastoissa on tehty yhteensä yli 50 000 lainaa, ja 

asiakaspalvelun ja perinteisen lainauspalvelun merkitys kirjastojen jokapäiväisessä toiminnassa on 

edelleen suuri. 
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Kirjastojen toiminta tilastoidaan vuosittain. 

Tilastot ovat osa kirjastojen toiminnan seurantaa 

ja auttavat muun muassa kirjastojen 

vaikuttavuuden arvioinnissa. 

 

Myös Siikalatvan kirjastojen toimintatilastoja voi 

tarkastella valtakunnallisesta Suomen yleisten 

kirjastojen tilastot -sivustolta osoitteessa 

tilastot.kirjastot.fi.  

 

Tilastot kootaan osana kirjastotyötä ja niistä 

voidaan koostaa toimintoja havainnollistavia 

infografiikoita. 

 

 

 

Kirjastojen tietoja pidetään ajan tasalla muun muassa Siikalatvan kunnan verkkosivuilla, suomi.fi- 

palvelussa, Kirjastot.fi –sivustolla sekä 

sosiaalisessa mediassa. Siikalatvan 

kirjastopalveluilla on kulttuuripalveluiden 

kanssa yhteinen Facebook-sivusto, jossa 

tiedotetaan muun muassa tapahtumista ja 

muista ajankohtaisista asioista. Kirjastojen 

tapahtumista ilmoitetaan myös 

kuntatiedotteessa, kunnan 

tapahtumakalenterissa ja infonäytöillä. 

Kaikissa kirjastoissa pidetään yllä myös 

perinteisiä ilmoitustauluja. 

Kirjastohenkilökunta vastaa kirjastoja koskevasta viestinnästä. 

Kirjastoissa logistiikalla on tärkeä rooli, kun yksiköidemme kautta kulkee viikoittain kunnan sisäisen 

postin lisäksi muun muassa kirjastojen alueelliset- ja kimppakuljetukset. Kuljetusten mukana 

aineistoja siirtyy yksiköstä toiseen viikoittain satoja niteitä, ja lähestulkoon kaikkien Suomen 

kirjastojen aineistovalikoima on asiakkaidemme saatavilla kaukopalvelun kautta. Pulkkilan kirjasto 

toimii Pohjois-Suomen alueellisen aineistokuljetuksen yhtenä nouto- ja palautuspisteenä. 
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Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto ja Kirikirjastojen verkkokirjasto palvelevat 

kuntalaisia ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. 
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3.2. YHTEISTYÖ, TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA 
 

Siikalatvan kirjastot ovat aiempina vuosina toimineet muun muassa kunnan palvelupisteinä. 

Huhtikuussa 2019 Kestilän, Piippolan ja Rantsilan kirjastoissa käynnistettiin yhteispalvelun 

asiointipisteiden toiminta, joista löytyy tällä hetkellä Kelan palvelut.  

Kirjastohenkilökunta kouluttautui keväällä palveluneuvojien tehtäviin kunnan muun 

toimistohenkilöstön kanssa. Kelan pop-up tapahtumat järjestettiin kirjastoissa lokakuussa, jolloin 

kuntalaiset pääsivät tapaamaan Kelan palveluasiantuntijaa. Asiointipisteillä tarjottava Kelan 

etäpalvelu vastaa täysin Kelan omassa toimipisteessä asiointia. Palvelut pystytään nyt tarjoamaan    

tasapuolisesti jokaisessa kyläkeskuksessa, ja kuntalaisten Kela-asiointi helpottui. 

Kirjastohenkilökunta hoitaa Asiointipisteiden palveluja kirjastotyön ohessa. 

Siikalatvan kirjastot ovat osa Kirikirjastojen kirjastokimppaa. Kirikirjastoihin kuuluvat Siikalatvan 

lisäksi Pyhännän, Haapaveden, Haapajärven, Pyhäjärven ja Kärsämäen kirjastot. 

Kesäkuussa Siikalatvan kirjastohenkilöstö pääsi kesäkuussa osallistumaan Kirjastopäiville 

Helsingissä. Teemoina olivat Ihminen ja kirjasto, Ihminen ja kone sekä Tulevaisuuden työ ja 

työntekijä. 

Pulkkilan kirjoittajapiiri kokoontui jälleen vuoden 2019 ajan Pulkkilan kirjastolla, ja vastaava 

toiminta on käynnistynyt myös Piippolan kirjastolla. Molemmilla kylillä toiminta jatkuu myös 

vuonna 2020. Pulkkilan kirjoittajapiirin vuosi saatettiin päätökseen perinteisen Sinisen hetken 

muodossa 13.11., jolloin piiriläiset esittävät kirjoittamiaan tekstejä yleisölle. Tapahtuma keräsi 

yhteen kahdeksan esiintyjää ja 19-henkisen yleisön. 

Tapahtumia ja toimintaa varten tarjottiin tiloja myös erilaisille hankkeille, yhdistyksille ja muille 

yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Tänä vuonna kirjastoissa on järjestetty muun muassa 

kunnan vaalipaneeli, Virikevieraat ja kylätalkkarit -hankkeen toimesta SeniorSurf, Maa- ja 

kotitalousnaisten Ruokahukka ruotuun -tapahtuma, Rantsila-seuran järjestämä Aki Pulkkasen 

kirjailijavierailu käsitellen Pohjois-Pohjanmaan joulun perinteitä sekä Jokihelmen opiston 

yhteislaulutilaisuus. Piippolassa joululauluja laulettiin 11.12. 

Lisäksi kirjastot ovat tarjonneet näyttelytiloja kulttuuritoimen kautta niin paikallisille 

näytteilleasettajille kuin erilaisille kiertonäyttelyillekin. Yhteensä kirjastoissa on ollut vuoden 2019 

aikana 17 erilaista näyttelyä: 

Kestilä: Pikkupihlajan päiväkotilaisten näyttely Päivi Meriläinen 

Jokihelmen opisto, kevätnäyttely Martti Jestilä 

Julistenäyttely: Suomenpystykorva 1.−14.7. Maalauksia monikulttuurisuudesta 

Kestilän peruskoululaisten Siikalatva 10v näyttely Päivi Pehkonen-Karioja 

 

Piippola: Päivi Meriläinen 

Jokihelmen opiston kuvataidekoulu 
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Jela Seppä, Jokihelmen opisto, kuvataideoppilaan lopputyönäyttely Maija Kantasen 

keramiikkaa 

Pulkkila: Esikoululaisten piirustuksia ja runoja  

Rantsila: Paavo Ahonen – Lännen tarinoita 

Julistenäyttely: Suomenpystykorva  

15.−26.7. Jokihelmen opisto, kevätnäyttely 

Jussi Valtakari - Tyypit 

 

Koko Siikalatva 10 vuotta -juhlavuoden ajan liikuntatoimen Siikalatva liikkuu luonnostaan - 

kuntokampanjan liikuntalipukkeita on voinut noutaa ja palauttaa kaikissa kirjastoyksiköissä. 

Keväällä 2019 Piippolan, Rantsilan ja Kestilän kirjastot toimivat myös äänestyspaikkoina 3.−9.4. ja 

15.−21.5. Ennakkoäänestyspäivinä Piippolan kirjasto oli suljettuna. 

Kirjastotoimi osallistui 7.10. Piippolassa koulutuskeskus JEDU:lla järjestettyyn Varaudu vanhuuteen 

-tapahtumaan, jossa esittelimme Celian palveluja, eKirjastoa ja Asiointipisteiden toimintaa.  

 

28.10. pidettiin kuntalaiskuuleminen Pulkkilan kirjaston tilakysymyksistä. Kuntalaisten 

osallistaminen on tärkeä osa kirjastopalveluja koskevia kehittämistoimia, muutoksia ja 

päätöksentekoa. Pulkkilan kuntalaiskuulemisessa oli paikalla noin 20 osallistujaa. 

Kuntalaiskuuleminen pidettiin myös Kestilässä 19.11. Kestilän varhaiskasvatuksen ja kirjaston 

tilakysymyksistä. Kestilän kuntalaiskuulemiseen osallistui noin 40 henkilöä. 

Vuonna 2019 Siikalatvan kirjastot toimivat Oulun eteläisen kirjastojen jokavuotisen Ilona-

seminaarin järjestäjänä yhdessä Pyhännän kirjaston kanssa. Lokakuun alussa Piippolassa 
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”Keskipisteen Ilonassa” kouluttautui ja virkistyi yhteensä 80 kirjastoalan ammattilaista ja 

opiskelijaa. Ohjelmasta erityistä kiitosta keräsi piippolalainen muusikko Jani Vääräniemi sekä Jenni 

Janakan Röyhkeyskoulu. Osa Ilona -seminaarin osallistujista kävi myös tutustumassa Piippolan 

kirjastoon ja Pentti Haanpään museoon. Vierailulle osallistui noin 20 henkilöä. 

Yhteistyössä Eläkeliiton kanssa Rantsilan kirjastolla kootaan lähes kuukausittain vaihtuva 

aineistokassi virkistykseksi palvelutalo Pohjantähden asukkaille. 

Lisäksi kirjastot toimivat kokoustiloina, Rantsilassa tilaa voidaan vuokrata kaikille ja Piippolassa 

kirjaston tilaa on käytetty mm. Pentti Haanpään seuran kokoontumisiin. 

Kestilän kirjaston palveluja käyttää viikoittain myös Kestilän avovankila. 

Piippolan kirjastolla työskentely sisältää myös kirjaston tiloissa toimivan Pentti Haanpään museon 

opastusta ja esittelyä. 

Kirjastoissa opastetaan myös Celian palvelujen käyttöön. Kirjastoissa rekisteröidään asiakkaita 

Celian asiakkaiksi (asiakas käyttää verkkopalvelua) tai kirjastoihin voidaan tilata asiakkaan 

toivomaa aineistoa Celiasta omasta lähikirjastosta noudettavaksi (ei verkkopalvelun käyttäjä). 

Kirjastotoimi tekee yhteistyötä myös kunnan työllistämispalveluiden kanssa. 2019 kirjastoissa 

työskenteli yksi henkilö kuusi kuukautta palkkatukityöllistettynä, ja kirjastot toimivat myös 

kuntouttavan työtoiminnan paikkoina. Tehtäviin perehdyttäminen ja työnohjaus vaativat aina 

kirjastohenkilökunnan resursseja ja muun muassa perehdytysaineistojen pitämistä ajantasaisina. 

 

3.3. LASTEN JA NUORTEN KIRJASTOTYÖ 
 

Kirjastojen kautta koululaisryhmille tarjottiin 

kirjavinkkauksia ja satutunteja. Kaikille 

avoimet satutunnit jatkuivat Kestilän 

kirjastolla loppuvuoden ajan. Marraskuuhun 

mennessä vinkkauksista ja satutunneista on 

päässyt nauttimaan reilusti yli 250 

siikalatvalaista lasta. 

Lisäksi kirjastot tarjoavat toiveesta 

koululaisryhmille kirjastonkäytön ja 

tiedonhaun opetusta, ja kirjastojen ovet ovat 

avoinna erilaisille ryhmäkäynneille. 

Viikoittaisia luokka- ja ryhmäkäyntejä on 

jokaisessa neljässä toimipisteessä. Lisäksi koululaiset voivat hyödyntää niin sanottuja 

kirjastovälitunteja (Pulkkila, Kestilä, Rantsila).  
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Myös varhaiskasvatusryhmät käyttävät kirjastojen palveluita 

säännöllisesti. Kirjastokäynneillä on yleensä kylästä ja 

ryhmäkoosta riippuen päiväkotiryhmissä noin 5-10 lasta ja 

koululaisryhmissä noin 10-30 lasta. Pyynnöstä kirjastoissa myös 

kootaan haluttuun aihepiiriin liittyviä kirjoja valmiiksi 

koululaisryhmille, esimerkiksi yläkoululaisille. 2019 Siikalatvan 

koululaisille järjestettyihin käyttäjäkoulutuksiin 

(kirjastotutustumiset, tiedonhaunopetus) on osallistunut yli 60 

lasta tai nuorta.  

 

 

 

3.4. HANKKEET JA KEHITTÄMINEN 
 

Asiointipisteiden perustamiseen johtanut Siikalatvan kirjastojen uudet palvelumuodot kuntalaisille 

- hanke tulee päätökseen vuoden 2019 aikana. 

Siikalatvan kunnan kirjastopalveluille on myönnetty vuosille 2019−2020 valtionavustusta 

Aluehallintovirastolta omatoimikirjastojen perustamiseen 56 000 €. Omatoimen myötä 

kirjastopalvelujen saavutettavuus parantuu lisääntyvien aukioloaikojen muodossa, itsepalveluna 

tapahtuva lainaaminen ja palauttaminen automaateilla 

mahdollistuu ja kirjastotilojen monipuolisen käytön 

odotetaan kasvavan. Avustus kattaa 80 % hankekuluista. 

Siikalatvan kirjastot ovat osana Kirikirjastoja mukana 

syksyllä 2019 käynnistyneissä Ylivieskan 

kaupunginkirjaston hallinnoimassa Yksiin-hankkeessa 

(selvitys Oulun eteläisen kirjastoryhmän 

muodostamiseksi yhdessä Tiekkö-kirjastojen ja 

Reisjärven kanssa) sekä Oulun kaupunginkirjaston 

alueellisena kehittäjäkirjastona hallinnoimassa Yleisten 

kirjastojen Digihankkeessa. 

 

 

3.5. TOIMINTALUKUJA 
 

Budjetti 2019: 374 846,00 € 

Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä: 31 
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Aineistot: 98 436 (12.12.2019) 

Hankinnat: 2 152 (12.12.2019) 

Lainaus: 50 926 (12.12.2019) 

Aukioloajat: yhteensä 78 tuntia viikossa, jokainen yksikkö auki neljänä päivänä viikossa 

Päivittäiset keskimääräiset kävijämäärät kirjastoyksiköittäin: Kestilä 45, Piippola 23, Pulkkila 35, 

Rantsila 39 (perustuen tammi-lokakuun kävijälaskentoihin) 

 

Pvm. Tapahtuma Kirjasto 

8.2. Lainan päivä Kestilä 

29.3. Satutunti Kestilä 

6.7. Kyläpäivänä kirjasto avoinna Kestilä 

27.9. Satutunti (lukijana Seppo Karppinen) Kestilä 

18.10. Kela-tapahtuma Kestilä 

1.11. Satutunti (lukijana Seppo Karppinen) Kestilä 

19.11. Kuntalaiskuuleminen Kestilä 

29.11. Satutunti (lukijana Seppo Karppinen) Kestilä 

30.1. Ruokahukka ruotuun (Maa- ja kotitalousnaiset) Pulkkila 

21.5. Satutunti Pulkkila 

8.10. SeniorSurf (Virikevieraat ja kylätalkkarit) Pulkkila 

13.11. Sininen hetki Pulkkila 

29.11. Kansalaisopistot 120 v. yhteislaulutilaisuus (Jokihelmen 
opisto) 

Pulkkila 

25.3. Vaalipaneeli Rantsila 

14.10. Kelatapahtuma Rantsila 

27.11. Aki Pulkkanen Pohjois-Pohjanmaan joulun perinteet 
(Rantsila-seura) 

Rantsila 

 Kansalaisopiston kuoro Viihdelaulajat Piippola 

13.7. Kyläpäivänä kirjasto avoinna, Maija Kantanen 
tavattavissa 

Piippola 

14.10. Kela-tapahtuma Piippola 

11.12. Joululauluilta Piippola 

 Kirjaston ulkopuolella  

 Satutunnit 7 kpl (Päiväkodit Kestilä, Piippola, Pulkkila, 
Rantsila) 

 

 Kirjavinkkaukset 6 kpl (Peruskoulun 1-2. luokat Kestilä, 
Piippola, Pulkkila, Rantsila) 

 

 Ilona-seminaari (yhteistyössä Pyhännän kirjaston 
kanssa) 

 

 Tapahtumia yhteensä: 34  

 Tapahtumien osallistujat yhteensä: 502 (vain 

tapahtumat, joista tieto saatavilla) 
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4. KANSALAISOPISTO 
 

4.1. YLEISTÄ 
 

Suomessa on 181 kansalaisopistoa, joiden toiminta kattaa koko maan. Siikalatvan kunta ostaa 

kansalaisopistopalvelut Haapavedeltä, Jokihelmen opistosta. Jokihelmen opisto on monipuolinen, 

ketterä, tässä ajassa ja tulevaisuuden kehityksen sykkeessä oleva, vahva alueellinen ja väestön 

tarpeita kuunteleva toimija. Kansalaisopisto on yksi tärkeimmistä vapaa-ajan palveluista kunnissa 

(Mykkänen 2018, Kunnallisalan kehittämissäätiön raportti). Kansalaisopistossa opiskelu ja 

harrastaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa kaikenikäisille. Kansalaisopisto tarjoaa 

mahdollisuuksia elämyksiin, taiteeseen, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä 

monipuoliseen harrastamiseen. 

 

Lain mukaan kansalaisopiston tarkoituksena on tukea ihmisten persoonallisuuden monipuolista 

kehittämistä. Jokihelmen opiston laaja kurssitarjonta edistää ihmisen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja yksilön elämää rikastuttavia sosiaalisia suhteita sekä ennaltaehkäisee yksinäisyyttä 

ja syrjäytymistä. Itse tekemisen lisäksi taiteesta ja kulttuurista nauttimisen ja yleisönä olemisen 

kautta ihmisten elämänsisällöt rikastuvat ja elämäntarkoitus vahvistuu. Sivistyminen syntyy 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 

Siikalatvalla järjestetään vuosittain noin 4300 tuntia 

kansalaisopiston opetusta. Kurssivalinta perustuu 

kuntalaisten toiveisiin. Kurssivalinnassa otetaan 

huomioon alueellinen tasa-arvo ja tarjotaan 

monipuolisia ja laadukkaita oppimismahdollisuuksia 

sekä kulttuuri- ja taide-elämyksiä eri ikäisille ihmisille. 

Suurin osa kursseista toteutetaan tuntiopettajien 

toimesta. Siikalatvalla toimii kansalaisopiston 

osastonjohtaja, joka toimii linkkinä Jokihelmen 

opiston ja kuntalaisten välillä. Osastonjohtaja 

suunnittelee kurssitarjonnan, hakee kursseille 

opettajat, varaa tilat ja järjestää taide- ja 

taitoaineiden näyttelyt sekä oppilaskonsertit.  
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4.2. VAPAA SIVISTYSTYÖ 
 

(Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632) tarjoaa laadukkaita yleissivistäviä, ammatillisia tietoja 

ja taitoja, harrastustavoitteisia sekä yhteiskunnallisia oppimismahdollisuuksia lähellä ihmisten 

arkea. 

Vapaan sivistystyön tavoitteista ja sisällöistä päätetään 

paikallistasolla, koska ne eivät ole tutkintotavoitteisia eikä sisältöjä 

säädellä laissa. Tämä mahdollistaa kurssitarjonnan 

monipuolisuuden ja vaihtuvuuden eri vuosina.  

Kansalaisopistossa opiskelun tiedetään vaikuttavan suoraan ja 

välillisesti yksilöiden henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä sosiaaliseen pääomaan 

(Manninen 2018).  

Suosituimpia kursseja ovat liikunta-, kädentaito- ja musiikkikurssit. 

Musiikin yksilöopetusta on tarjolla kitara-, piano-, rumpu- ja urkukursseilla. 

 

Kurssit 2019   

Kestilä Piippola Pulkkila Rantsila 

Dopo-koulutus Kankaankudonta ja 
käsityöt 

Aamun kuntosali 1 & 2 Hip Hop 7-10 v- 

Jooga Kantele Aamun kuntosali 
senioreille 

Hip Hop 11-13 v. 

Kankaankudonta Kehonhuolto seniorit Ensiapu 1 Jooga 

Keramiikka Kitara 15 min Harmonikka Joulukonsertti 

Kevyt kuntojumppa Kudonta ja käsityöt Hiihtokoulu 6-8 v. Kahvakuulajumppa 

Kiehtovat käsityöt Kuntonyrkkeily Hätäensiapu viljelijät Kankaankudonta Mankila 

Lavis Kuvataide perusteet 7- 

13 v. TPO 

Jooga Kankaankudonta Rantsila 

Musiikkituokio 
Pihlajisto 

Kuvataide työpaja yli 
11-v. TPO 

Kankaankudonta 
Laakkola 

Kehittyvät laulajat 

Piano 30 min Lavis Kitara 15 min Kehonhuolto seniorit 

Piano 15 min Mieslaulajat Kitara 30 min Kitara 15 min 

Shindo Monipuolinen 
makramee 

Kudonta ja käsityö Kitara 30 min 

 Musiikkituokio 
Vaarintalo 

Kuntopiiri Kuntosalicircuit 

 Musiikkiteatteri Käsillä kätevästi Kuvataide perusteet 7-12 v. 
TPO 

 Piano 30 min TPO Musiikkituokio 
Koivulehdossa 

Kuvataide työpaja yli 11 v. 
TPO 

 Piano 15 min Naisten ja miesten 
vesijumppa 

Käsityö Sipola 

 Piano 30 min Piano 15 min Latinobic 

 Varttuneiden liikunta Piano 30 min Lavis 

 Viihdelaulajat Piano 30 min TPO Matalan kynnyksen 
kuntosali 
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Kurssit 2019   

Kestilä Piippola Pulkkila Rantsila 

 Viola-kuoro Pienoismalli Musiikkituokio Pohjantähti 

  Rumpujen soitto 15 
min 

Musiikkituokio Mesikki 

  Rumpujen soitto 30 
min 

Paritanssi 

  Temppujumppa 4-5 v. Piano 15 min 

  Venytellen vireyttä 1 & 
2 

Piano 20 min 

  Venyttely Piano 30 min 

  Viljan päivä Piano Hovi 15 min 

  Yhteislauluilta Piano Hovi 30 min 

   Puutyöt/Koristeveisto 

   Reggaeton alkeet 

   Rumpujen soitto 15 min 

   Rumpujen soitto 30 min 

   Taekwon-do 

   Temppujumppa 4-5 v. 

   Urkujensoitto 30 min 

   Veteraanikuoro 

   Yksinlaulu 

 

 

4.3. TAITEEN PERUSOPETUS TPO 
 

Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633) 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista opetussuunnitelmaan perustuvaa lapsille, nuorille ja 

aikuisille suunnattua eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista 

itseään sekä voi herättää kipinän hakeutua juuri sen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 

koulutukseen. Lain mukaan kansalaisopiston tarkoituksena on tukea ihmisten persoonallisuuden 

monipuolista kehittämistä. Jokihelmen opiston laaja kurssitarjonta edistää ihmisen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yksilön elämää rikastuttavia sosiaalisia suhteita sekä 

ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Itse tekemisen lisäksi taiteesta ja kulttuurista 

nauttimisen ja yleisönä olemisen kautta ihmisten elämänsisällöt rikastuvat ja elämäntarkoitus 

vahvistuu. Sivistyminen syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Taiteen perusopetusta järjestetään Siikalatvalla piano- ja kuvataideopetuksessa. Piippolassa ja 

Rantsilassa on kuvataiteen TPO ja Piippolassa ja Pulkkilassa pianonsoiton TPO-kurssit. Yhteensä 

taiteen perusopetusta Siikalatvalla saa 42 lasta ja nuorta. 
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4.4. TAPAHTUMAT 
 

Kansalaisopisto järjestää tapahtumia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Pvm Tapahtuma Paikka 

28.2. Kalevalapäivän juhla Leskelä 

17.4. Oppilaskonsertti Kestilä 

25.4.-13.5. Taito- ja taideaineiden kevätnäyttely Kestilä & 
Rantsila 

26.4. Kuoro- ja yksinlauluopiskelijoiden 
kevätkonsertti 

Rantsila 

27.4. Veteraanipäivän juhla Piippola 

29.4. Instrumenttiopiskelijoiden kevätkonsertti Rantsila 

5.5. Urkumusiikin opiskelijoiden kevätmatinea Rantsila 

31.8. Kesälempeä-näytelmä Piippola 

12.9. Viljan päivä – hyvinvointipäivä Siikalatvan 
maatalousyrittäjille 

Pulkkila 

14.9. 

21.9. 

28.9. 

30.11. 

Lähekkö baariin - karaokenäytelmä Pulkkila 
Piippola 
Rantsila 
Kestilä 

27.11. Instrumenttiopiskelijoiden oppilaskonsertti Kestilä 

28.11. Kehittyvät laulajat vierailu vanhainkodilla Rantsila 

28.11. Instrumenttiopiskelijoiden oppilaskonsertti Rantsila 

29.11. Yhteislaulutilaisuus Pulkkila 

29.11. Kuoro- ja urkuopiskelijoiden joulukonsertti Rantsila 

8.12. Taivaan valkeaa -joulukonsertti Piippola 

 

5. LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 
 

5.1. NUORISOTOIMI 
 

Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita 

kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -

toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten 

kansalaistoimintaa. Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden 

nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoyhdistysten, 

seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. 

Avointen ovien toimintaa ala- ja yläkoululaisille on järjestetty Kestilässä ja Rantsilassa 7−10 tuntia 

viikossa koulujen lukukausien mukaan. Piippolassa (10 t) toiminta käynnistyi tauon jälkeen syksyllä 

2019. Pulkkilan nuorisotilat on tarkoitus avata vuoden 2020 alussa. 
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Käyntikertoja ja aukiolopäiviä nuorisotiloilla on ollut seuraavasti: 

 

Aika Nuorisotila Käyntikerrat/aukiolopäivät 

1.1. – 31.5. ja 1.9. - 30.11. Kestilä 556 / 76 

8.10. – 4.12.2019 Piippola 147 / 34 

1.1. – 31.5. ja 1.9. – 30.11. Rantsila 1219/ 115 

 

             Lautapelejä nuorisotilalla 
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NUORTEN KESÄTYÖT 

Nuorisotoimen vastuulla on ollut nuorten kesätyöllistäminen ja tähän liittyvät toimenpiteet. 

Kesätöitä vuonna 2019 haki 43 nuorta. Kesätöitä saivat lähes kaikki hakijat.  Hakijat jakautuivat 

seuraavasti: 

Kestilä 8 

Piippola 6 

Pulkkila 9 

Rantsila 20 

Kesätyösetelillä palkattiin yrityksiin ja yhdistyksiin 10 nuorta. Siikalatvan 4H-yhdistyksen kanssa 

otettiin uusi toimintamalli käyttöön ns. kesäyrittäjyysseteli. Kesäyrittäjyyssetelillä 12 nuorta 

perusti oman 4H-yrityksen. Uutena kesätyöllistämismuotona palkattiin kesäajalle ns. 

moposomettajiksi 3 nuorta, jotka valokuvasivat ja somettivat Siikalatvan kesän tapahtumia. 

 

Moposomettajat 

 

NUORTEN OSALLISUUS 

Siikalatvalla toimii nuorisovaltuusto, jossa on jäseniä tällä hetkellä jokaiselta yläkoululta. 

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii Saana Pikkarainen ja varapuheenjohtajana Taimi 

Makkonen. Nuorisovaltuusto on kokoontunut syyskaudella kaksi kertaa. 
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten 

palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan 

yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä 

nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

(Nuorisolaki 10 §) 

Siikalatvalla etsivä nuorisotyö on jatkunut kahden vuoden tauon jälkeen elokuusta 2019. Etsivään 

nuorisotyöhön on saatu palkkausavustusta 27 500 € käytettäväksi 1.8.2019–31.7.2020. Etsivää 

nuorisotyötä on tehty tutuksi nuorisotiloilla, erilaisissa tapahtumissa, aulapäivystyksissä 

ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukiolla. Etsivä nuorisotyöntekijä on ollut tavoitettavissa myös 

sosiaalisen median kautta. Etsivän nuorisotyön asiakkaaksi on tullut syksyn aikana yhdeksän nuorta. 

 

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTAMINEN 

Nuorisotoimella on jaettavana nuorisoyhdistysten avustamiseen 26 000, josta Siikalatvan 4H- 

yhdistyksen osuus on 24 000 € (palkkausavustus). Nuorisotoimi on järjestänyt lapsille ja nuorille 

retkiä, tapahtumia ja leirejä yksin tai eri toimijoiden kanssa. 

 

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA RETKET 

 

pvm. Tapahtumat, tilaisuudet, retket Yhteistyössä,paikka 

21.2. Kestilän koulun talvipäivät Koulu, 4H, srk, Kestilä 

22.2. Elokuvareissu Ei toteutunut, ei 
osallistujia 

4.3. Lasketteluretki Vuokattiin + 
Superpark, 47 osallistujaa 

4H 

19.3. Nuuska-Agentti koulutus Ylivieska 

16.5. Mietipä-ite, 7-luokkalaisille Ehkäpä, koulutoimi 

3.−14.6. Kesäkerhotoiminta Rantsila, koulutoimi 

3.−14.6. Kesäkerhotoiminta Piippola, koulutoimi 

3.–7.6. Kesäkerhotoiminta Kestilä, koulutoimi 

10.−14.6. Kesäkerhotoiminta Pulkkila, koulutoimi 

17.−18.6. Kesäleiri. 7 – 9 -vuotiaille Ristironkkeli, 4H, srk 

18.6.–20.6. Kesäleiri 10 -12-vuotiaille Ristironkkeli, 4H, srk 

26.6. Päiväleiri 7 – 12 vuotiaille Ristironkkeli, 4H 

27.6. Päiväleiri 7 – 12-vuotialle Ristironkkeli, 4H 

2.7. Päiväleiri 7 – 12-vuotiaille Paskokangas, 4H 

3.7. Kesäretki PowerPark, 76 
osallistujaa 

4H 
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21.8. JEDU:n opiskelijoiden ryhmäytys JEDU, Piippola 

22.8. JOPO-luokan ryhmäytys Ristironkkeli, Koulu 

23.8. Gananderin 7. lk:n ryhmäytys Rantsila, Gananderin 
koulu 

28.8. Lukion ryhmäytys Piippola, koulu 

4.9. Turvaa tenaville-tapahtuma 
Alex 

Rantsila, liikenneturva, 
koulut, 4H 

6.9. Kestilän koulun 
ulkoilutapahtuma 

Kestilä, Maksinharju, 
koulu 

17.9.–3.1.2 Lapsiparkki-toiminta, 6 kertaa Kestilä, Mehiläinen, 
varhaiskasvatus 

22.–23.10 Yöleiri 9 – 12-vuotiaille, 16 
osallistujaa 

Ristironkkeli, 4H-yhdistys 

23.11. Koko perheen temppurieha Rantsila, 8-lk + 
vanhemmat + koulu 

30.11. Joulukauden avaus Rantsila, RaRa, kulttuurit. 

 

   

 

Kestilän 1.-6. 

luokkalaisten 

ulkoilupäivä 

Maksinharjulla, 

nuorisotoimen 

toimintapiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäleirin toimintaa 

Ristironkkelista 
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5.2. LIIKUNTATOIMI 
 

Toiminta-ajatus: 

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: 

❖ Järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikunta eri 

kohderyhmät huomioon ottaen 

❖ Tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 

❖ Rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja 

Edellä mainittujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä 

sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla 

tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. 

Pvm Tapahtumat, tilaisuudet, retket Yhteistyössä, paikka 

21.1. Ulkoiluystäväkoulutuksen esittely + 
tuolijumppa 

Pulkkilan eläkeliitto, Pulkkila 

28.1. Ulkoiluystäväkoulutuksen esittely Kestilän eläkeläiset, Kestilä 

16.2. Siikajokilaakson Hiihtocup Rantsila, RaRa 

28.2. Ulkoiluystäväkoulutus vapaaehtoisille Rantsila 

28.2. Siikajokilaakson hiihtocup Pulkkila, PuPo 

3.3. Laskiaistapahtuma Pulkkila,  Pulkkilan seura 

4.3. Tuolijumppa Pulkkila, Pulkkilan eläkeliitto 

12.3. Siikajokilaakson hiihtocup Kestilä, KKV 

21.3. Kuutamohiihto Uljua, osallistujia 21 Pulkkila 

27.3. Lasketteluretki Ukkohalla, ohjausapu PH-koulu 

28. – 29.3. Liikuntatuokiot 1. – 5.lk Pulkkila, koulu 

8. – 12.4. Inbody-testipäivät, osallistujia 117 Piippola, Kestilä, Pulkkila, 
Rantsila 

10.4. Ulkoiluystävä koulutus 2. osa, 
vapaaehtoisille 

Rantsila 

15. – 18.4. Uimakoulut, Hovin koulu esi. – 6.lk, 
Kestilä 5. – 6.lk 

Haapavesi 

23. – 26.4. Uimakoulut,   Kestilä   7.lk  – 

9.lk, 

Pulkkila 1.lk – 6.lk 

Haapavesi 

24.4. Kahvakuula lukion 2.lk Piippola 

30.4.–3.5. Uimakoulut Kestilä 1.lk – 2.lk ja Ganander 7.lk – 
9.lk 

Haapavesi 

2.5. Seurapalaveri urheiluseuroille Rantsila, KKV, PuPo, RaRa, 
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6. – 10.5. Uimakoulut, Piippolan ja Kestilän eskarit, 
Gananderin 6. lk – 9.lk 

Haapavesi 

10.5. Liikunta lähimmäistä, Kotipiha Rantsila 

10.5. Unelmien liikuntapäivä, pyöräile Uljualla Uljua 

13. – 17.5. Uimakoulut Kestilä 1. lk – 4.lk, Gnanander 6. 
lk – 9.lk 

Haapavesi 

21.5. Kunnon Keikka -bussi, testauksia ja 
bindex 

Pulkkila 

4.6. Päiväkodin hlökunta, kuntosali 
opastus 

Pulkkila 

8.6. Minimetso-leiri, ohjausapu Piippola, Paskokangas 

11.6. YU:n Siikalatvacup Piippola, PiTe 

12.6. Päiväkodin hlökunta, kuntosaliopastus 
2. 

Pulkkila 

2.7. Yu:n Siikalatva-cup Rantsila, RaRa 

13.8. Liikkuva opiskelu- hanke, lukion opettajille Piippola, lukio 

15. – 16.8. Liikkuva opiskelu opiskelijoille Piippola, lukio 

24.8. YU:n Nappulakisat Rantsila, RaRa, OP 

29.8. Yökoulu lukiolaisille, venyttely 
rentoutus 

Piippola, lukio 

3.9. YU-kisat, PH-koulu Piippola, koulu 

3.9. YU:n kunnanmestaruuskisat Pulkkila, PuPo 

17.9. Kutsunnat Pulkkila 

19.9. Gananderin koulu, ohjausapu, 
suunnistus 

Rantsila 

26.9. Kuntosaliopastus Rantsila 

3.10. Vie vanhus ulos - 
ulkoilutapahtuma 

Rantsila ja Pulkkila, Rantsilan 
syöpäkerho, Pulkkilan 
eläkeliitto, peruskoululaiset 

7.10. Varaudu vanhuuteen – tapahtuma JEDU, Piippola, Mehiläinen LC- 
club 

8.10. Vie vanhus -ulos ulkoilutapahtuma Kestilä ja Piippola, 
vapaaehtoiset, Kestilän 
peruskoululaiset 

9. – 10.10. Uimakoulu, Gananderin koulu Oulainen 

16.10. Gananderin koulu, ohjausapu, uinti Oulainen 

30.10. Hyte-työpaja, Ylivieska Ylivieska 

18. – 22.11. Inbody- testipäivät, osallistujia 190 Kestilä, Piippola, Pulkkila, 
Rantsila 

20.11 ja 
5.12 

Kuntonyrkkeily ohjaajakoulutus Virpininiemi 

16. – 19.12. Uimakoulut,PH-koulu, Pulkkilan 
yläkoulu 

Haapavesi 
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SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN -KUNTOILUKAMPANJA 

Siikalatvan 10-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin koko vuoden kestävä kuntoilukampanja 

Siikalatvan kunnan asukkaille. Kortin palauttaneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja. Kampanja 

on vielä käynnissä, joten joulukuun tietoja ei ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuolijumppaa ikäihmisille 

 

 

 
Kuukausi 

Palautettujen  
korttien määrä 

 
Liikutut tunnit / kk 

tammi 65 1460,5 

helmi 57 1149,5 

maalis 62 1403,5 

huhti 64 1286,5 

touko 64 1154,5 

kesä 46 1079 

heinä 47 1048,5 

elo 46 1026 

syys 54 1119,5 

loka 61 1217,5 

marras 61 1197,5 
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Lasten ja nuorten ”höntsävuoro” 

 

Siikajokilaakson hiihtocupin palkintojenjako 
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KUNTORATOJEN JA LUONTOPOLKUJEN DIGITALISOINTI 

Syksyllä 2019 aloitettiin Siikalatvan alueen kuntoratojen ja kuntopolku reittien digitalisointi luonto- 

ohjaaja opiskelija Anna Kantasen johdolla. Alueen reittikartat ovat nähtävillä. 

https://rewindr.cloud/users/Siikalatva ja sovellus mobiililaitteelle löytyy Play-kaupasta nimellä 

Rewindr. Reittien digitalisointi jatkuu vielä. Ulkoliikunta-alueiden ja -paikkojen hoito ja 

kunnossapito on ulkoistettu yrittäjälle vuoden 2018 alussa. 

 

SIIKALATVAN KUNNAN KUNTOSALIT 

Siikalatvan kunnalla on kuntosalit Kestilässä, Piippolassa, Pulkkila ja Rantsilassa. Yhdellä käyttömaksulla voi 

käyttää mitä tahansa kuntosalia, kun vain hankkii saliin oman poletin. Vuotuinen kävijämäärä ylittää 12 000 

henkeä. Kävijämäärää pystytään arvioimaan ovien aukaisukerroilla, tosin yhdellä oven aukaisukerralla 

saattaa tulla useampi henkilö yhtä aikaa (ryhmä). 

Ovien aukaisukerrat 1.1.−9.12.2019 

Kestilä 878 

Pulkkila 3 908 

Rantsila 3 416 

Piippola 3 500 (arvio) 

 

AVUSTUKSET 

Siikalatvan kunta avustaa paikallisia urheiluseuroja jakamalla avustuksia seuroille. Avustukset on 

jaettu perusavustuksiin ja kohdeavustuksiin. Kohdeavustusta voivat hakea urheiluseurat ja 

liikuntayhdistykset tai muut siikalatvalaiset yhdistykset sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan 

osalta. 

Kestilän Kisaveikot 3489€ 

Pulkkilan Ponsi 3350€ 

Pulkkilan Tennisseura 614€ 

Rantsilan Raikas 2900€ 

Kerälän Raittiusseura  150€ 

Siikalatvan Hevosurheilijat 150€ 

Yhteensä 10653€ 

  2019 myönnetyt liikunta-avustukset 

 

HENKILÖRESURSSIT 

Liikunta- ja nuorisotoimen palveluksessa on kolme työntekijää, vapaa-aikasihteeri, liikuntasihteeri 

ja etsivä nuorisotyöntekijä. Lisäksi nuorisotiloilla: Kestilä, Piippola ja Rantsila työskentelee kerho- 

ohjaajat, joiden työaika on 7−10 tuntia viikossa 1.1.−31.5.2019 ja 1.9.−31.12.2019. 

 

 

https://rewindr.cloud/users/Siikalatva
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HANKKEET JA TYÖRYHMÄT, JOISSA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI OVAT MUKANA 

 
LAPE-johtoryhmä (Lapsi- ja perhepalvelut), johon kuuluvat edustajat varhaiskasvatuksesta-, 

sosiaali-, koulu-, terveys, - sekä seurakunnasta. 

EHKÄPÄ-päihdetyöryhmä, jonka tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, 

tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Hyte-työryhmä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen moniammatillinen työryhmä. 

Time Out! Aikalisä! mukana kutsunnoissa. Työtapa mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen 

nuorille miehille kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä. Etsivä nuorisotyöntekijä on osallistunut 

Siikalatvalla järjestettäviin kutsuntoihin. 

Moniammatillinen työllistämistiimi, joka koostuu seuraavista tahoista: tekninen, sivistys-, sosiaali- 

ja terveys-, liikunta- ja nuorisotoimi, työllistämisvastaava sekä elinkeinotoimi. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, joka on tarkoitus yhdistää LAPE-työryhmään vuoden 2020 

alussa. Verkostolla on nuorisolain mukaiset seuraavat tehtävät 

1) Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta 

paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi 

2) Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja 

nuorten palvelujen ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta 

3) Edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 

 

Muut hankkeet: 

Gananderin koulun lähiliikuntapaikka-

hanke  

Pulkkilan kouluhanke 

Lukion Liikkuva opiskeluhanke 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomuksen tekstit ja kuvat: Sinikka Lehtosaari, Sanna Toppinen, Katariina Tenhunen, Taina Jordan, Eveliina 

Lemmetyinen, Päivi Väntänen ja Seija Mäenpää 


