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KUNTATIEDOTE
nro 11/12.12.2019

SIIKALATVAN KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAJAT
Siikalatvan kunnanhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 § 227 päättänyt kunnantalon 
uusista aukioloajoista. Siikalatvan kunnantalon uudet aukioloajat 1.1.2020 alkaen
ovat seuraavat:

Ma-to  klo 9.00–15.00
Pe         klo 9.00–14.00 Kunnanhallitus

SIIKALATVAN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2019
Kunnanvaltuusto
Kokousaika  MAANANTAI 16.12.2019 klo 19.00  
Kokouspaikka  Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4
 
Käsiteltävät asiat:

  1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3   Esityslistan hyväksyminen kokouksen käsittelyjärjestykseksi
  4   Kunnanhallituksen lausunto tarkastuslautakunnan v. 2018
 kertomuksen johdosta
  5 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
  6 Jäsenen valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin  
 kuntayhtymän yhtymävaltuustoon loppukaudeksi 2019-2021
  7    Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
  8  Ilmoitusasiat
  9 Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle
 osoitettavat kysymykset

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti 
nähtävänä Siikalatvan kunnantalolla, Pulkkilantie 4 ja kunnan www-sivuilla.

Siikalatvalla,  05.12.2019 

Puheenjohtaja         MERK.  Kaisa Louet-Similä

Miksi onnistuimme?

On joulukuun toinen torstai vuonna 
2030. Kunnantalolla on perinteinen 
avointen ovien päivä ja tarjolla joulu-
puuroa ja glögiä. Samalla juhlimme 
Vuoden Kuntamenestyjän titteliä, jon-
ka saimme äskettäin. Tälle päivälle sat-
tui myös kuntavierailu Etelä-Pohjan-
maalta. Puolenkymmentä sikäläistä 
kunnanjohtajaa sekä pari elinkeino- ja 
hyvinvointijohtajaa ovat tulleet kuule-
maan menestystarinaamme. Meidän 
kunnanjohtajamme esittelee kuntaa 
ja sen toimintaa näin.

Siikalatvan kunta täytti viime vuonna 
20 vuotta. Väkiluku on kasvanut viimei-
sen 10 vuoden ajan ja on nyt noin 6 200. 
Kunnan talous on vakaalla pohjalla ja 
palvelut vähintäänkin hyvät. Olemme 
halunneet nostaa keskiöön kuntalais-
ten hyvän elämän ja sen tukemisen. 
Kuntalaiset ovatkin olleet aktiivisesti 
mukana palvelujen kehittämisessä 
ja uusien palvelumallien kokeiluissa. 
Keskeneräisten mallien päästäminen 
testiin ei ollut aluksi helppoa, mutta 
siihenkin totuttiin. Tuotamme monia 
palveluja yhdessä kumppanikuntien 
kanssa ja hyödynnämme laajasti myös 
muita yhteistyöverkostoja sekä uusin-
ta teknologiaa. 

Väkilukuun suhteutettuna Siikalatvalla 
on yrityksiä enemmän kuin missään 
muualla Suomessa. Tässäkin avainte-
kijä on ollut verkostoituminen. Suurin 
osa yrityksistämme on pieniä, mutta 
ne osaavat toimia ketterästi yhteen. 
Isompiin työkohteisiin ne lähtevät 
joukkueena, joiden kokoamisessa kun-
nallakin on vahva rooli. Isoja yrityksiä 
alueellamme on noin 20. Ne työllistä-
vät pienempiä ja raivaavat myös heil-
le tietä kohti laajempia markkinoita. 
Noin puolet yrityksistämme keskittyy 
maatalouden ja luonnontuotteiden 
jalostamiseen. Näiden biotuotteiden 
kansainvälinen kysyntä on yllättänyt 
meidät kaikki.

Kymmenkunta vuotta sitten liitos-
kunnan valtuutetut löysivät yhteisen 
sävelen. He loivat vision, jossa radikaali 
koulukonsepti ja rohkea elinkeino-oh-
jelma kietoutuivat yhdeksi toisiaan 
ruokkivaksi kasvun moottoriksi. Vir-
kakoneiston kellotaajuus säädettiin 
yrittäjien tahtiin.

Siikalatvan koulua pidetään nyt edel-
läkävijänä alallaan. Voimme tarjota 
alueen nuorille lähes rajattomat 
opiskelumahdollisuudet, ja meil-
tä valmistuu niin ammatillisen kuin 
akateemisen tutkinnon suorittaneita 
paikallisten yritysten tarpeisiin. Mei-
dän oppilaitoksemme myös tuottavat 
sisältöä kansainvälisille oppilaitoksille. 

Miksi onnistuimme? Meillä oli yhtei-
nen iso tavoite. Ajattelimme ja teimme 
isosti. Uskalsimme kokeilla epävarmo-
ja juttuja. Viestimme jatkuvasti monin 
keinoin ja kanavin. Innostuimme yhä 
uudelleen ja teimme järjettömän pal-
jon töitä. Tärkeintä kuitenkin oli usko 
onnistumiseen.

Vieraat kiittelevät, ja kunnanjohtaja 
ehtii parahiksi toiseen vierastilaan 
kuuntelemaan eskareiden joululaulua.
 
Toivotan kaikille rauhaisaa joulua
ja menestystä vuodelle 2020!  

Seija Junno
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Siikalatvan kunta

KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN
JOULUN AIKAAN
Siikalatvan kunnantalo pidetään suljettuna ma 23.12., pe 27.12., joulun 
jälkeiset välipäivät 30.-31.12.2019 sekä uuden vuoden jälkeen 2.-3.1.2020, 
jolloin henkilökunta voi pitää vuosilomia mahdollisuuksien mukaan.

Kunnanhallitus

MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN MAKSAMINEN JATKUU 
Viljelijätukien maksaminen jatkuu torstaina 12.12. Perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki 
sekä peltokasvipalkkio maksetaan kahdessa erässä. 12.12 alkaen maatiloille maksetaan noin 95 % tuen 
kokonaismäärästä. EU-nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio maksetaan 12.12 alkaen nautojen ruokinta-
päivien perusteella ajanjaksolta 1.1.–15.9.2019.

MAKSUTIEDOT JATKOSSA VAIN VIPU-PALVELUSSA
Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien yhteenvetoja maksetuista maataloustuista. Tukiyhteen-
vedot edellisen vuoden maksuista on postitettu tähän asti vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.
Näet tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot Vipu-palvelussa. Näet tiedot maksettujen tukien määristä sekä 
mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista ja panttauksista. Voit tarvittaessa kysyä tukiyhteenvedossa 
esitettyjä tietoja kunnasta.

JOULUKUUN MAKSUKATKO
Tukien maksamisessa ja takaisinperinnöissä on katko 23.12.2019 – 9.1.2020 välisenä aikana. Katkon 
aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 
Kestilän ja Rantsilan toimistot ovat vuoden 2019 loppuun saakka avoinna vain erikseen sovittaessa. 
Vaalan toimisto on avoinna keskiviikkoisin. Vaalassa maaseutuasiamies Eija Rautiainen p. 044 497 0028.

SIIKALATVAN MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT
Siikalatvan maaseutuasiamiehet tavoitat alla olevista numeroista:

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618

Siikalatvan maaseutuhallinto toivottaa hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille!
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EL:N PULKKILAN YHDISTYKSEN

Jäsentiedote:
Syyskokouksen 11.11.2019 
päätöksiä:
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa
v. 2020 Matti Takalo p. 044 5626 615
hallituksen jäsenet:
Kristiina Viitanen, Kari Kaartinen,
Helvi Saarikoski, Elvi Rantonen, 
Sirkka Hyytinen, Pirkko Kivikangas,
Pentti Kemppainen ja Irma Rantonen.
Kokous hyväksyi uuden toiminta-
suunnitelman v:lle 2020, jonka mukaan 
päiväkahvikerho kokoontuu edelleen
parillisen viikon maanantaina paitsi ke-
sä-elokuun kerho on tauolla. Kuntosali-
vuoro on maanantaina + torstaina ja toimii 
ympäri vuoden. Retkiä tehdään toiveitten 
mukaan.
*Suurin muutos aikaisempaan on, ettei 
yhdistys enää korvaa piirin ja liiton kilpai-
luihin osallistuneille osallistumismaksua. 
Uusia jäseniä hankkineet palkitaan syysko-
kouksessa hallituksen päättämällä tavalla 
esim. kahvipaketti tms. ja eniten jäseniä 
(enemmän kuin 1) hankkinut palkitaan yh-
distyksen kustantamalla lounaalla Pulkkilan 
ABC:lle. Jäsenmaksun suuruus
v. 2020 on 15 €.
El:n jäsenetuihin kuuluu mm.:
EL-sanomat 6 kertaa/v jäsentalous, alen-
netut hinnat mm. Lehmirannan lomakes-
kuksessa, oikeus osallistua piirin ja liiton 
järjestämiin kilpailuihin ym.
Yhdistyksen tiedotukset ilmoitetaan 
v. 2020 ensisijaisesti kuntatiedotteessa.
**Ensimmäinen kevätkauden kerho
kokoontuu Pulkkila-salissa ma 20.1.2020 
klo 13. Tervetuloa kuulemaan, mitä kuuluu
Siikalatvan kunnalle ja terveyspalvelu
Mehiläiselle.**

*Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille 
aktiivisille jäsenille, toimijoille ja kahvi-
kerhon emännille! Rauhallista Joulua ja 
voimia tulevalle vuodelle 2020!*

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS RY

Eläkeliiton Kestilän yhdistys kuuluu
Pohjois- Pohjanmaan piiriin.

* Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton järjestö.
* Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot 
ovat: inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, 
tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus.
* Yhdistyksen tavoite on tukea Kestilän 
ikäihmisten henkistä, sosiaalista ja 
fyysistä hyvinvointia, kanssakäymistä ja 
toimintakykyä.
* Toimintaa valvoo Hallitus.

* Aloitamme kerholla ma 13.1.2020
klo 10.00 Seurakuntatalossa

Kaipaamme lisää väkeä iloiseen jouk-
koomme, uusia toimijoita ja ideoita.
Sinua odotetaan! Tule rohkeasti mukaan 
toimintaan.
Kerhosta ja muista tapahtumista ilmoi-
tamme, Siikajokilaakson Seuratoiminta 
palstalla ja kotisivuilla
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

SIPOLAN METSÄMIEHET RY
JA SIPOLAN KYLÄYHDISTYS RY

HIRVIPEIJAISET Sipolan kyläläisille ja 
metsästysmaan vuokraajille
La 11.1.2020 klo 11-13 Sipolan kylätalolla 
(Uusi Pyrintö) 

Tervetuloa

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY. 

KOKOUSKUTSUT

Järjestämme syyskokouksen 
museon toimistolla
(Kestilänraitti 1b) la 28.12.2019 klo 13.00. 
Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu samassa paikassa 
jo klo 12.00.

Tervetuloa!

RANTSILAN MLL

Rantsilan MLL tiedottaa:
Perhekahvilan kokoontumispaikka muut-
tuu meijeriltä seurakuntatalolle. Ensim-
mäinen kahvilakerta on maanantaina 
20.1.2020 klo 10.00-12.00. MLL järjestää 
perhekahvilan tästä eteenpäin parillisina 
viikkoina ja seurakunta oman perhekerhon-
sa parittomina viikkoina.

FROZEN 2 -ELOKUVA 
Gananderin koululla
pe 10.1.2020 klo 18.00. 
Lipunmyynti alkaa
klo 17.30. Kioskista
elokuvaherkkuja.
Liput 4 €/jäsen,
6 €/muut. 

** RAUHALLISTA JOULUA JA HYVÄÄ 
VUOTTA 2020**

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJ

Siikalatva liikkuu luonnostaan
– kuntoilukampanja, lokakuu

Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja lokakuussa
61 kappaletta. Liikuttuja tunteja kertyi 1217,5 yhteensä. 

Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä: 

kuntosalille vuosikerta: Harri Parkkinen
pyöränlamppu: Helena Rönkkömäki
pipo + heijastin: Eero Rönkkömäki

pyöränlukko: Irma Rantonen
Siikalatva juomapullo: Jaana Fält

Siikalatva heijastinkassi: Maritta Tuomaala

Onnittelut voittajille! 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia 
irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden 
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon 
järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, 
minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. 

Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa: 
Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti, os. Raahentie 812,
92600 Pulkkila, puh. 040 562 1731, 040 522 2185.

LÖYTÖELÄINTEN
VASTAANOTTO
SIIKALATVALLA

VII SHELL PIIPPOLA RALLI
4.1.2020 klo 11.00
Kisaohjelmat tulevat myyntiin kisapäivän 
aamuna: Shell Piippola, ABC Pulkkila,
Liikekeskus Pyhäntä ja K-market Rantsila.

Kisakeskus ja varikko toimii osoitteessa:
Muhalantie 1, Piippola.

Tervetuloa seuraamaan!
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Kuntoilukampanja on tarkoitettu Siikalatvan kunnassa asuville. Tavoit-
teena on liikkua vähintään 10 tuntia kuukaudessa. Pyri liikkumaan sään-
nöllisesti joka viikko ja keräämään 2,5 tuntia liikuntaa viikoittain. 

Yksi ruutu vastaa puolen tunnin mittaista kuntoilusuoritusta.  Jokaisen 
päivän kohdalle voi merkata korkeintaan kolme ruutua eli yhteensä 1,5 tuntia.  
Merkitse ruutuun lajilyhenne, jotka löytyvät alempaa. 

Palauta täytetty kortti Siikalatvan kirjastoihin, kunnantalolle Pulkkilaan tai 
vapaa-aikatoimeen Pulkkilaan / Rantsilaan ja osallistu arvontaan. Arvotaan 
pieniä palkintoja. Voittajat julkaistaan Siikajokilaakson kuntatiedotteessa, joka 
jaetaan jokaiseen talouteen, vaikka ei olisi tilannut lehteä.

Korttien viimeiset palautuspäivät kuukausittain ovat:
 •  tammikuun kortti 8.2. 2019 mennessä
 •  helmikuun kortti  8.3.2019 mennessä 
 •  maaliskuun kortti  5.4.2019 mennessä
 •  huhtikuun kortti  10.5.2019 mennessä 
 •  toukokuun kortti 7.6.2019 mennessä
 •  kesäkuun kortti 5.7.2019 mennessä
 •  heinäkuun kortti 9.8.2019 mennessä
 •  elokuun kortti 6.9.2019 mennessä
 •  syyskuun kortti 11.10.2019 mennessä
 •  lokakuun kortti 8.11.2019 mennessä
 •  marraskuun kortti 5.12.2019 mennessä
 •  joulukuun kortti 10.1.2020 mennessä

Uusia kortteja saa samoista paikoista tai voit tulostaa netistä. Osoite on: www.
siikalatva.fi//vapaa-aika. Yhdestä paperista tulee kortti kolmeksi kuukaudeksi. 
Täytetään vain yksi kortti kuukautta ja henkilöä kohti. Muista kirjoittaa jokai-
seen kuntokorttiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi sekä kuntokuu-
kausi. 

Lajilyhenteet:

KÄ kävely   UI uinti
SK sauvakävely  VE vesijuoksu
PA pallopelit  VJ vesijumppa
KS kuntosali  TA tanssi
PY pyöräily  HI hiihto
JU jumppa  MU jokin muu laji, mikä……
HÖ hölkkä

Seuraa Siikalatvan kuntaa netissä ja somessa: 
• nettisivut: www.siikalatva.fi, www.visitsiikalatva.fi 
• Facebook: (Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut, Siikalatvan kunta,  
  Siikalatva kutsuu)
• Twitter: siikalatvan kunta, visitsiikalatva
• Instagram: vapaa_aikatoimisiikalatva, siikalatva, visitsiikalatva, 
   siikalatvakutsuu

SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN 
– 10-VUOTIS JUHLAVUODEN KUNTOILUKAMPANJAN OHJEET

1     2    3     4     5    6     7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31

nimi:         ikä:
puhelin:        osoite: 
kuukausi:

1     2    3     4   

Täyttöesimerkki

KÄ KÄ

UI

MU

SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN - KUNTOKORTTI 2019  

Lajit: kävely KÄ, sauvakävely SK, pallopelit PA, kuntosali KS, pyöräily PY, jumppa JU, 
uinti UI, vesijuoksu VE, vesijumppa VJ, tanssi TA, hiihto HI, hölkkä HÖ, MU jokin muu laji 

1     2    3     4     5    6     7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31

nimi:         ikä:
puhelin:        osoite: 
kuukausi:

1     2    3     4     5    6     7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31

nimi:         ikä:
puhelin:        osoite: 
kuukausi:
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LAPSIPARKKI

Siikalatvan kotihoidossa
oleville 1–6 -vuotiaille 
Perjantaisin 7.2., 21.2. ja 13.3. 
klo 9.00 – 11.00 

Sosiaali- ja perhepalveluiden tiloissa,
(entinen Pulkkilan vuodeosasto)
 Savonojantie 2, Pulkkila 

Toiminta on perheille maksuton ja
ei vaikuta kotihoidon tukeen.

      
Ilmoittautumiset aina edelliseen 

torstaihin klo 14 mennessä,
ilmoittautumisjärjestyksessä 

maksimissaan15 lasta

soittamalla tai viestillä Riikalle
puhelinnumeroon 040 1719 181

  

Järjestäjänä Mehiläisen perhetyö,
Siikalatvan kunnan varhaiskasvatus

ja vapaa-aikatoimi 



5SIIKALATVA  KUNTATIEDOTE 11/2019

PERINTEINEN 
JOULURAUHANJULISTUS

KURUNNEVALLA RANTSILASSA
Pylsynsaaren kodalla pe 20.12.2019 klo 19.00

Kodalla tarjotaan kahvia ja makkaraa!
Linja-autokuljetus lähtee vanhan Arinan tontilta klo 18.30

TERVETULOA!

Siikalatvan seurakunta       Siikalatvan kunta Rantsilan Riistamiehet

Uutta vuotta otetaan vastaan
HUOM! 19:30 alkaen

Piippolassa kunnantoimiston edessä 31.12.2019

…perinteiseen malliin – glögillä, pipareilla, Vaarin tervehdyksellä – 
mutta pienellä muutoksella…

nyt julkistetaan Vuoden Piipponen*
tilaisuuden päättää ilotulitus 

Tervetuloa! 

Piippolan kyläyhdistys

*Mikä on sinun ehdotuksesi Vuoden Piipposeksi?
Ilmoita ehdokkaasi ja perustele lyhyesti valintasi!

Vaarin joulumaassa 14.12. Ali-Jarvassa
tekstiviestillä puh. 040 5141769 tai 040 7208761

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
TO 16.1.2020

Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa      
     ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa,
kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 8.1.2020.

       Kuntatiedotevastaava: 
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603

Kuntatiedote luettavissa myös:
www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Siikalatvan kirjastotoimi toivottaa kaikille
rauhaisaa joulua  ja hyvää uutta vuotta!

Poikkeuksia joulun ja uudenvuoden
ajan aukioloajoissa:

Ma 23.12. Piippolan kirjasto palvelee klo 10-14,
Rantsilan kirjasto klo 9-14.

Kaikki kirjastot ovat kiinni 24.-26.12.

Uudenvuodenaattona ti 31.12. Kestilän, Pulkkilan
ja Rantsilan kirjastot  palvelevat klo 10-14,

Piippolan kirjasto on kiinni.

Kaikki kirjastot ovat kiinni
uudenvuodenpäivänä 1.1. sekä loppiaisena 6.1.


