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SIIKALATVAN KUNTA

MAASEUTUPALVELUT      
    
HAKEMUKSEN VIRHEIDEN KORJAAMINEN 

Jos huomaat hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemuksella esimerkiksi 
täyttövirheen, voit välttää virheen seuraamukset ilmoittamalla virheestä oma-
aloitteisesti ja kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

KOKO HAKEMUKSEN TAI SEN OSAN PERUMINEN

Tarvittaessa hakemuksen tai sen osan peruminen tehdään kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. 
Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä.

HUKKAKAURAN TORJUNTA 

Laki hukkakauran torjunnasta sekä täydentävät ehdot velvoittaa viljelijän torjumaan 
hukkakauran viljelyksiltään. Lakiin sisältyy myös ilmoitusvelvollisuus. Jokaisen, joka 
tietää hallitsemallaan alueella olevan hukkakauraa, on ilmoitettava siitä kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

PETOVAHINGOT

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, 
eläin- ja irtaimistovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi 
vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  
Maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi vahingon paikan päällä mahdollisimman 
nopeasti. Vahingoista kannattaa ilmoittaa aina, vaikkei hakisikaan korvausta.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 

Kestilän ja Rantsilan toimistot eivät toistaiseksi ole avoinna. Pulkkilan ja Haapaveden 
toimistoilla voi asioida normaalisti. Toimipisteen aukiolo kannattaa varmistaa 
soittamalla. Maaseutuasiamiehet tavoitat alla olevista numeroista.

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT

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

VIRIKEVIERAAT JA
KYLÄTALKKARIT -HANKE 

Oletko itse tai onko läheisesi kotona asuva ikäihminen?
 
Tarjoamme apua pieniin, mutta mahdollisesti haastaviin kodin tehtäviin 
ja virikeohjaukseen. Kotona tehtävät avustavat työt voivat olla mm. 
polttopuiden tekoa, pieniä pihatöitä, ruuanvalmistusta, leivontaa, 
digiopastusta, ulkoilua, keskustelua, muistelua ja pelailua.

Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan Virikevieraat ja kylätalkkarit 
- hankkeen tarkoitus on tarjota apua ikääntyville kuntalaisille kotona 
asumiseen. Hankkeen toiminta-aika on 15.4.2019-31.12.2021 ja toiminta-
alue on Haapaveden kaupunki sekä Siikalatvan kunta.

Otathan rohkeasti meihin yhteyttä:

Projektipäällikkö
Leena Törmälehto

Haapavesi/Siikalatva
p. 044 7591 010

Projektityöntekijä
Terhi Kauranen

Siikalatva
p. 044 7591 159

Kohti syystöitä!
Kyläpäivät on taas tältä kesältä juhlittu. Itse osallistuin Rantsilan toripäivän tapahtumiin ja 
sää totisesti helli yleisöä, jota olikin satamäärin. Kirkonkylillä ohjelmia oli taas suunniteltu 
pitkin talvea ja ohjelmaa kaikenikäisille oli tarjolla - alkaen perinteiseen tapaan Kestilästä 
ja päättyen Pulkkilaan.  Alkulämmittelyä kesätapahtumista saatiin jo hiukan aiemmin, 
kun mies ja kitara eli Joel Hallikainen kävi Rantsilassa keikalla Siikalatva 10 v- merkeissä. 
Hiven myöhemmin Uljua Fest -esiintyjineen ja vetouistelukilpailuineen sai nauttia 
hellivästä kesäsäästä Uljuan 50-vuotisjuhlien merkeissä. Yksi huipputapahtumista  oli 
aasialaisten maatalouden asiantuntijoitten ja tutkijoitten vierailu 9.8.2019  Leskelässä 
Suomen Keskipisteessä  ja Piippolassa Mikko Hyvärisen marjatilalla. Kyse oli IAIC 2019 
asiantuntijakonferenssiin liittyvästä vierailusta. Siikalatvalla tapahtui kesällä 2019 - pieneksi 
pitäjäksi paljon ja korkeatasoista!

Kesä oli ilmojen puolesta kovin kuiva, mutta ei edellisen kesän veroinen helteitten 
osalta. Kunnassa  varauduttiin 2018 helteitten jälkeen ilmalämpöpumpuin tulevien 
kesien kuumuuteen. Liika kuumuus kun voi viedä pahimmassa tapauksessa hengen. 
Varautuminen kiinteistöissä ei ollut turhaa, vaikka tänä kesänä ei helle varsinaisesti 
vanhuksia ja päiväkoteja kiusannutkaan. 

Kuivuus oli hyödyksi turvetuotannossa, jossa saavutetaan hyviä tuloksia monin paikoin. 
Maatalous sen sijaan kärsii kuivuuden heikentämistä satonäkymistä. Rehutilanne saattaa 
olla vaikea tulevana talvena. Toinen kuiva kesä peräjälkeen koettelee kasvustoja ja 
viljelijöitä.   

Syksy tuo  muutoksia Siikalatvan kunnan toimintaan. 

Kunnan isoista teknisen puolen kilpailutuksista on saatu kesällä ensimmäisen täyden 
vuoden kokemukset. Paikalliset yritykset ovat nyt viimeisen vuoden tehneet ison osan 
aikaisemmin kunnan omana työnä tekemistä töistä. Vielä on hiomista ja tekemistä, 
jotta homma toimii kaikilta osin. Toinen vuosi lienee jo helpompi ja oppirahat maksettu 
puolin ja toisin.  

Syksyn kynnyksellä voidaan todeta taas kerran lukion olevan hyvällä tiellä Jedu Piippolassa.  
Se alkaa olla jo keskikokoinen ja elinvoimainen lukio, jonka oppimistulokset ovat Pohjois-
Pohjanmaan kärkipäätä, kiitos hyvien opettajien. 37 uutta aloittajaa on loistava tulos!

Pulkkilan koulu-, liikuntapaikka- ja kirjastoasiat ovat parhaillaan järjestymässä 
uusiin puitteisiin. Vanha koulu purettu ja uuden rakentamisen kilpailutus menossa. 
Rakennuspaikka jo odottaa pohjatyöt valmiiksi tehtynä. 

Sotessa Siikalatva jatkaa Mehiläisen kanssa - sopimusta on vielä monta vuotta jäljellä. 
Tasavallan uudessa  hallitusohjelmassa on  kirjattu hoitajamitoitukseen ja lääkärien 
määrään tarvittavan korjausta. Näiltä osin sopimusta muokataan tarvittaessa tulevia 
lakimuutoksia vastaavaksi. 

Talouden osalta niukkuutta jaetaan jälleen syksyllä. Säästämään joudutaan loppuvuoden 
menoista, mutta myös vuoden 2020 budjetin kanssa joudutaan olemaan tiukkana. 
Mahdolliset veronkorotukset taikka joidenkin palvelujen supistamiset ovat vaihtoehtoina 
esillä budjetin teossa. 

Pakko on myös miettiä ja kehittää kokonaan uusia tapoja tehostaa palveluja, jotta 
vähemmällä saadaan aikaiseksi enemmän.  Digitalisaatio ja etätyö ovat vielä lapsenkengissä 
kuntakentässä. Rakenteita ja organisaatiotakin tulisi pistää joiltakin osin uusiksi. Syksyn 
aikana päättäjien on hyvä pohtia mikä ja millainen on Siikalatva v. 2025. Strategiaa on 
määrävälein päivitettävä!  

Samoin elinkeinopolitiikan saralla päästään valmisteluista varsinaiseen elinkeino-ohjelman 
mukaiseen työhön. Tuloksiakin on sitten kohtuullisella aikataululla odotettavissa! 
Valtakunnallinen Yrittäjän päivä on 5.9.2019.  Siikalatvan kunta tarjoaa yrittäjille iltakahvit 
Pulkkila-salissa. Paikalle kutsutaan myös valtuutetut ja meillä on tilaisuus yhdessä yrittäjien 
ja kuntapäättäjien kesken keskustellen pohtia, miten saisimme parannettua yrittämisen 
edellytyksiä yhteisessä kunnassamme.

Hyvää Syksyä kaikille Siikalatvan kuntalaisille

Pauli Piilma
kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta



SIIKALATVA  KUNTATIEDOTE 7/20192

APAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AI

• Kuljetusliike Pentti Äijälä Oy:n hallilla, osoitteessa Mankilantie 11, Rantsila
• Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan heittokuutio klapeja.
• Ohjelmassa mm.
- Kivenmurskausnäytös klo 10.30
- Tyrnäväläinen tuohityötaituri Pentti Ahola kertoo tuohitöiden tekemisestä klo 11
- Siikalatvan kunnan teknisen johtajan Hannu Komun puheenvuoro noin klo 12
- Renkaanvaihtokisa käynnissä koko ajan
- Vanhojen koneiden ja traktorien näyttely
Esillä sekä         :n helikopteri että Rantsilan
paloaseman kalustoa (hälytysvaraus)
- Laskuvarjohyppynäytös: ajoittuu johonkin noin
välille klo 11.00 - 13.30, mutta tarkempi aika selviää vasta
markkinapäivänä (säävaraus, mutta muutoin varma)
• Lapsille
- Nalle- ja nukkesairaala toiminnassa koko markkina-ajan
- Talutusratsastusta perheen pienimmille Manteli-ponilla
- Poskimaalaus veloituksetta Luovan linnun pöydässä
• Soppatykistä lihakeittoa (5 €)
• Kahviossa kaupan lättyjä, kahvia, mehua ja arpoja.
• Myyjiä sekä tuotteiden ja palvelujen esittelijöitä läheltä ja kaukaa.

Tervetuloa viihtymään kanssamme!

• Varaa myyntipaikka Savalojan Facebookista viestillä, sähköpostitse savaloja.ry@gmail.com
tai yhdistyksen sihteeriltä, puh. 050 557 0794 (Eija Tuomaala, mielellään iltaisin).

• Pöytämaksu 10 €, mutta Savalojan kyläyhdistyksen jäsenille puoleen hintaan. 
Myyntipaikkoja voivat varata niin yritykset, yhdistykset kuin yksityisetkin.

Järj. Savalojan kyläyhdistys,
lisätiedot www.savaloja.fi tai www.facebook.com/Savaloja/

*) Ohjelma- ja aikataulumuutokset mahdollisia. Tiedot päivittyvät yhdistyksen kotisivuille ja Facebookiin.

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJ
ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS

Punertaa marjat pihlajain ja se on merkki kesän
kallistumisesta syksyyn ja kerhotoiminnan käynnistymisestä. 
*maanantaina 16.9. klo 12 alk. Hiihtomajalla perinteinen 
liikuntapäivä. Kahvittelua, makkaranpaistoa ja leikkimielinen 
luontopolku, johon osallistuneitten kesken arvotaan pieni paketti. 
Muuta arvontaa ei tällä kertaa ole.
*ma 30.9. klo 13 alkaen kokoonnumme Laakkolan kylätalolle. 
(huomaa klon aika). Mahdollisuus pelata erilaisia pelejä sisällä 
ja sään salliessa myös ulkona. Sateen sattuessa pelataan sisällä 
myös bingoa.
Suunnitellaan samalla myös syksyn ohjelmaa. Tule ja esitä toiveita: 
mitä haluaisit tehdä, kuulla ja nähdä. Lopuksi arvontaa.
Tervetuloa mukaan!
Ennakkotieto kaikille ilman kylärajoja:
Syksyn yhdistetty kylpylä/teatterimatka on suunniteltu 
alustavasti Runnille 4.–6.10.2019 hinta lähtijämäärästä 
riippuen 180 €/hlö sis. majoitus kylpylähotellissa 2 hh:ssa 2 x 
buffetpäivällinen, 2 x aamiainen, perjantai-iltana karaoketanssit, 
lauantaina talon vapaa-ajanohjelma ja illalla teatteriesitys 
”Autoihin unohtuneet miehet” + orkesteritanssit. Tarkemmat 
tiedot kerhoissa ja syyskuun kuntatiedotteessa.

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
Lähdemme Ylivieskan Akustiikkaan kuuntelemaan musiikkiesi-
tystä SATUMAAN KUNINGAS 10.10.2019, esitys alkaa klo 19.00.
Solistit Antti Huovila, Jarno Itkonen, Tarja Lunnas, J. Eskelinen ja 
Kari Hirvonen tulkitsevat Reijo Taipaleen aikoinaan levyttämiä 
kappaleita.
LÄHTÖ: Pulkkilan torilta torstaina 10. lokakuuta 2019 kello 17.15.
MATKAN HINTA: 30 € sisältäen matkan, esityksen lipun ja väli-
aikakahvit.
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen ja retken maksaminen 
Pulkkilan Osuuspankkiin viimeistään perjantaina 13. syyskuuta 
2019. Lippuja varattu 30 kpl.

TERVETULOA!

RANTSILAN OMAISHOITAJAT RY
Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki kiittää arvontaan 
lahjoittaneita: Siikalatvan Osuuspankki, Sale Rantsila, Rantsilan 
Apteekki, Rantsilan Pizza Kebab grilli, Kylmänen Food Oy, Heidin 
hyvinvointipalvelut, Kampaamo Susanna, Kauneus salonki Rauni 
ja Pekka Lampela. 

Kiitos kaikille yksityishenkilöille, jotka lahjoititte arvontaan. 
Arvonta suoritettu ja voitot on toimitettu voittajille. Kiitos 
arpojen ostajille, voitot käytetään Omaishoitajien ja läheisten 
virkistykseen. 

Terveisin Rantsilan Omaishoitajien
yhdistyksen väki. pj. Helena Tuomaala

RANTSILAN KOIRAKERHO 
Rantsilan koirakerho kiittää Rantsilapäivien
Match Shown tuomareita Marko Ritaa,
Heikki Skinnaria ja Hanna Tolosta, sekä
kaikkia näytteilleasettajia!

Näyttelyyn osallistui 54 koiraa ja näyttelyn kauneimmaksi 
valittiin suomenlapinkoira Viivi. Lapsi ja koira –kehässä nähtiin 
8 osallistujaa, lelukoirien kanssa paikalle oli saapunut huimat 
23 lasta.

Suuret kiitokset myös Match Shown sponsoreille, jotka 
mahdollistavat tämän tapahtuman: Oulun Eläinklinikka, 
Eläinlääkäriasema Kamu, Kylmänen Food Oy, K-Market Rantsila, 
Sale Rantsila, Siikalatvan kunta, Siikajokilaakso-lehti, Aristo Oy, 
HauHau Champion, Katrin ja VeliMark. 

PULKKILAN ERÄ 
tiedottaa: Metsäkanalintujen saaliskiintiöt
vuodelle 2019 ovat seuraavat: 1 metso, 3 teertä,
2 pyytä. Koppelo, peltopyy ja metsäkana rauhoitettu.
Metsäkauris on rauhoitettu Erän pyyntialueilla kaudella
2019-2020.

Toimintaa:
Tureikon kämpän avoimet ovet kaikille, lauantaina 17.8.
klo 9.00-12.00. Osoite: Rahka-ahontie 378, kulku Majanperän ja 
Marjomaantien kautta. Tervetuloa!

Jäsentenväliset ampumakisat Rahka-ahossa lauantaina 24.8. klo 
10.00 alkaen. Lajeina luodikko ja iso-hirvi. Paikalla nuorisojaoksen 
kahvio! Tervetuloa!

Eräkerhon jänisjahti lauantaina 7.9., paikka ja aika ilmoitetaan 
myöhemmin Erän nettisivuilla ja fasebookissa Pulkkilan Erän 
nuorisojaoston sivulla www.pulkkilanera.fi

MÄLÄSKÄN ERÄN
Jäsenten saaliskiintiöt 2019 – 2020:
- 1 metso/jäsen
- 3 teertä/jäsen
- koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu

Vieraslupien myyjät:
Jouko Niiranen 044 3858055
Janne Lämpsä 0400 994150

Piippolan Nuorisoseuran ja Jokihelmen opiston yhteistyössä valmistaman 
musiikkinäytelmän ensi-ilta on käsillä!
KESÄLEMPEÄ – eli Nakki kahdella naisella
Kirj. Eppu Nuotio ja Tiina Brännare
Ohj. Ritva Ikola

Ensi-ilta la 31.8.2019 klo 19 - näytöksen jälkeen ilta jatkuu tansseilla,
tahdittajana Tanssiorkesteri Helmet!
Liput 15 € aikuinen / 5 € lapset

Muut esitykset:
su 1.9. klo 14
ke 4.9. klo 19
pe 6.9. klo 19
la 7.9. klo 19 
Liput 15 € aikuinen / 5 € lapset  
Lippuvaraukset: piippolan.nuorisoseura@gmail.com 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva
Voimaantumispäivä nykyisille ja entisille omaishoitajille Pyhännän Ahvenjärvellä. Bussikuljetus Haapavesi-Pulkkila-
Piippola-Pyhäntä. Omavastuu 5 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset suvi.herrala@keskipisteenomaishoitajat.fi tai 044 299 1385

Virkistysretki nykyisille ja entisille omaishoitajille yhteistyössä seurakunnan kanssa Hailuotoon to 12.9. Bussikuljetus. 
Omavastuu 10€. Ilmoittautumiset 5.9. mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset suvi.herrala@keskipisteenomaishoitajat.
fi tai 044-2991385

Soppapäivä Pyhännällä, seurakuntakoti, 4.9. klo 11.30-13 ja Kestilässä 18.9. seurakuntakodilla klo 11.30-13.00. 
Vapaaehtoinen maksu. Tarjolla lohikeitto, juoma ja leipä. Ruokaa tarjolla niin kauan kuin riittää. 

Naisten virkistyspäivä nykyisille ja entisille naisomaishoitajille 11.9. klo 11-15. Paikka Rantsila ROM (ent. Meijeri). Tarjolla 
hyvää seuraa, ruokailu ja hieman ohjelmaa. Ilmainen, ilmoittautumiset 3.9. mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset suvi.
herrala@keskipisteenomaishoitajat.fi tai 044-2991385

Nuppi ja Ruppi ryhmät muistisairaille ja heidän läheisilleen 13.8. ja 10.9. Kärsämäellä Konttilassa klo 13-14.30. Haapavedellä 
toimistolla 22.8. ja 19.9. klo 13-14.30; yhteistyössä Muistiluotsin kanssa. Iloa ja energiaa ryhmä Rantsilassa omaishoitajille, 
hoidettaville, muistisairaille ja läheisille 29.8. klo 12-13.30 Rantsilan ROM:lla; yhteistyössä Muistiluotsin kanssa. 

Pöllö auto kiertää: Pulkkila 29.8. klo 14.30-15.00

OmaisOiva työntekijät tavoittaa puhelimella p. 044 2991 385/Suvi tai p. 044 2991 868/Päivi tai
suvi.herrala@keskipisteenomaishoitajat.fi tai paivi.kaasalainen@keskipisteenomaishoitajat.fi
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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:



4 SIIKALATVA  KUNTATIEDOTE 7/2019

APAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AI

YLEISURHEILUN 

NAPPULAKISAT
RANTSILAN URHEILUKENTÄLLÄ
LA 24.8.2019 klo 12.00
SARJAT JA LAJIT:
s. 2016 T ja P 3v. 40 m
s. 2015 T ja P 4v. 40 m
s. 2014 T ja P 5v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2013 T ja P 6v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2012 T ja P 7v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2011 T ja P 8v. miniottelu (40 m ja pituus) 
s. 2010 T ja P 9v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2009 T ja P 10v. miniottelu (40 m ja pituus)

Kaikki osallistujat palkitaan. 
Tapahtumassa on kahvi- ja mehutarjoilu.    
Ilmoittautuminen ½ tuntia ennen kilpailujen alkua.

Järj. Rantsilan Raikas ja Siikalatvan kunta.  Tapahtuman palkinnot ja 
tarjoilun sponsoroi Siikalatvan Osuuspankki

TERVETULOA!

LIIKUNTAHALLIEN (Piippola, Rantsila, Kestilä)
KÄYTTÖVUOROT

9.9.2019 – 31.5.2020 väliselle ajalle on haettava 31.8.2019 MENNESSÄ. 
KÄYTTÖVUOROHAKEMUSLOMAKKEITA on saatavilla kunnan 
nettisivuilta, kunnanvirastolta tai kirjastoista.

Käyttömaksut ovat seuraavat:

Piippolan sali
Koko sali 15 €/h
Puoli salia 8 € /h

Rantsilan liikuntahalli
Koko sali 15 €/h
Puoli salia 8 €/h

Kestilän salista ei ole käyttömaksua.

ZIMMARIN
ALLASJUMPPA 
syyskaudella
12.9.–19.12.2019

Zimmarin allasjumppa alkaa 
torstaina 12.9. klo 10.00
ja jatkuu 19.12.2019 saakka,
poislukien vko 43 (syyslomaviikko).

Kausimaksu 25 euroa laskutetaan ja uintimaksun
Zimmariin jokainen maksaa itse.

Uudet allasjumppaajat ilmoittautukaa Sinikka 
Lehtosaarelle p. 044 511 8672.

YLEISURHEILUN 
KUNNANMESTARUUSKISAT
Siikalatvan kunnanmestaruuskisat pidetään
Pulkkilassa ti 3.9.2019 klo 18.00. 

LAJIT:  

M 100 m, pituus ja keihäs

N 100 m, pituus ja keihäs

M15 100 m, pituus ja keihäs

N15 100 m, pituus ja keihäs

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla ½- tuntia
ennen kilpailujen alkua.

Järj.  PuPo ja Siikalatvan kunta

 

Tervetuloa seuraamaan kaikille avointa  
Kestilä Open 2019 frisbeegolf -kilpailua

Kisa käydään Maksinharjun frisbeegolfradalla 
14.9.2019. Kisassa heitetään 2 x 18 väylää. 

Aikataulu: 
- Ilmoittautuminen: 8:45 
- Pelaajakokous 9:00 
- Ensimmäinen kierros 9:30 
- Toinen kierros 14:30 

Sarjat: 
- Avoin 
- Master 50 (tänä vuonna 50 täyttävät voivat osallistua) 
- Master 60 (tänä vuonna 60 täyttävät voivat osallistua) 
- Amatöörit (vähän kisakokemusta omaaville) 
- Juniorit 18v (tänä vuonna 18 täyttävät
  voivat  vielä osallistua) 
- Naiset 

Kilpailuun ilmoittautuminen sekä muuta lisätietoa
kisaan osallistuville: 
https://discgolfmetrix.com/956542 

Lisätiedot:
Kilpailunjohtaja
Joni Taipaleenmäki
p. 045 8477878, 
taipaleenmaki.joni@gmail.com 
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   Siikalatva liikkuu luonnostaan 
– kuntoilukampanja, toukokuu 

Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja toukokuussa 64 kappaletta.
Liikuttuja tunteja kertyi 1154,5 h yhteensä.

 
 ikäjakauma  liikutut tunnit  kaksi suosituinta lajia
 0 – 15   53,5  palloilu ja muu
 16 – 39   69,5  kävely ja palloilu
 40 – 49   70  pyöräily ja kävely
 50 – 59   151  kävely ja kuntosali
 60 – 69   386,5  kävely ja pyöräily
 70 – 79   288  kävely ja pyöräily
 80 ->   136  kävely ja pyöräily

Kesän kynnyksellä pyöräilyinnostus on kasvanut valtavasti
jokaisessa ikäryhmässä. 

Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
kuntosalille vuosikerta: Kalevi Kajula, Arja Leiviskä, Eija Tuomaala

saunavasta: Matti Kauranen
pyöränpumppu: Kirsti Kylmänen, Sirkka Kuronen

juomapullo: Pirkko Jormalainen
Siikalatva heijastinkassi: Hilma Rasinkangas, Ulla Nordström

Onnittelut voittajille!

Palkinnot voi noutaa oman kylän kirjastosta viikon 33 loppupuolella tai sen 
jälkeen. Palkinnot toimitetaan sisäisellä postilla, joten viivästykset mahdollisia. 

SIIKALATVAN
MAISEMAHELMET ESIIN
ke 28.8.2019 klo 18.00–20.00 

ROM Rantsila, Paavolantie 10, 92500 Siikalatva

Pohjoisen maisemahelmet –hankkeessa edistetään arvokkaiden 
perinnebiotooppien eli luonnonniittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien 
hoitoa. Tilaisuudessa saat tietoa niiden arvoista ja hoitokäytännöistä. Voit myös 
kysellä omien kohteidesi hoidosta. Kahvitarjoilu. Tilaisuus on ilmainen ja kaikille 
avoin. Järjestää ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima 
Pohjoisen maisemahelmet –hanke.

Katso lisää: www.proagriaoulu.fi/pohjoisen-maisemahelmet/  

Lisätietoja: Kalle Hellström, p. 043 825 5253,
kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN
AUKIOLOAIKOIHIN!

Hinta: jäsenet 0 €, ei-jäsenet 50 €. 
Ruokailut omakustanteisesti. Ilmoittaudu to 5.9.2019 mennessä    
katariina.tenhunen@siikalatva.fi, p. 044 522 5922.  

Siikalatvan JHL järjestää perhematkan
VUOKATIN KATINKULTAAN
la 14.9.–su 15.9.2019.

• Pulkkilan kirjasto avoinna
   keskiviikkona 28.8. klo 12–16

• Pulkkilan kirjasto
   suljettuna 2.–5.9.,

• avoinna perjantaina
   6.9. klo 9–14

• Rantsilan kirjasto
   suljettuna tiistaina 3.9.

Maukkaat salaatit - ruokakurssi
Piippola, 5.9.2019 klo 17.30

Paikka: Piippolan kylätupa (Apteekin vieressä)

Kuva: Timo Viljakainen
 
Ruokakurssin järjestäjinä Piippolan maa- ja kotitalousseura
sekä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus.
Kurssin opettajana elintarvikeasiantuntija Maija Ojalehto

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä: Sirpa /p. 0400 285606
ja Aini /p.0400 514630

Oma myssy ja essu mukaan
• hinta; 5 €/ jäsenet, 13 €/ei jäsenet    

 Siikalatva liikkuu luonnostaan
– kuntoilukampanja, kesäkuu

Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja toukokuussa 64 kappaletta. 
Liikuttuja tunteja kertyi 939,5 h yhteensä. 

 
 ikäjakauma liikutut tunnit   kaksi suosituinta lajia
 0 – 15  59,5   pyöräily ja palloilu
 16 – 39  0 
 40 – 49  80   pyöräily ja kävely
 50 – 59  139,5   kävely ja kuntosali
 60 – 69  275,5   kävely ja pyöräily
 70 – 79  250,5   kävely ja pyöräily
 80 ->  134,5   kävely ja pyöräily

Kesän kynnyksellä pyöräilyinnostus on kasvanut valtavasti
jokaisessa ikäryhmässä.

Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
kuntosalille vuosikerta: Sinikka Kärki, Kirsti Ojantakanen, Sanni väyrynen

kuormaside: Pirkko Alasalmi
pyöränpumppu: Inkeri Similä, Arja Leiviskä

istuinsuoja: Hannu Ojantakanen
tuubihuivi + heijastimet: Sirkka Kemppainen

Siikalatva heijastinkassi: Satu Poutiainen

Onnittelut voittajille!

Palkinnot voi noutaa oman kylän kirjastosta viikon 33 loppupuolella tai sen 
jälkeen. Palkinnot toimitetaan sisäisellä postilla, joten viivästykset mahdollisia. 

 

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
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Lisätietoja:            Puh. (08) 470 263 www.oulaistenliikenne.fi 

Koululais- ja joukkoliikenne aikataulu
8.8.2019 – 29.5.2020

KESTILÄ-PIIPPOLA-PULKKILA-HAAPAVESI-OULAINEN

 7.20   Kestilä  16.40

    x   Pihkala x

 7.45   Piippola 16.15

 8.00   Pulkkila 16.00

    x   Laakkola x

 8.15   Leskelä x

 8.45   Haapavesi 15.00

 9.00   Haapavesi 14.50

 9.40   Oulainen 14.00

SIIKALATVAN PERUSKOULUJEN JA LUKION 
TYÖAJAT 2019 – 2020

Koulutyö aloitetaan Siikalatvan kouluissa torstaina 8.8.2019.
Syysloma on viikolla 43 ja joululoma ajalla 21.12.2019 –6.1.2020.

Hiihtolomaviikko on viikko 10 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.2020.

  Opettajien Vesopäivä 7.8.2019
  Syysloma vko 43  21.10.–25.10.2019
  Itsenäisyyspäivä  6.12.2019
  Joululoma  21.12.2019–6.1.2020
  Hiihtoloma vk 10  2.3.–6.3.2020
  Pääsiäinen  10.4.–13.4.2020
  Vapunpäivä  1.5.2020
  Helatorstai  21.5.2020

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 12.9.2019
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa,

kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 3.9.2019.
Kuntatiedotevastaava: anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603

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

TULOSSA MYYNTIIN
Kunta laittaa lähiaikoina myyntiin kauppapaikka kiertonettiin kalustoaan. 
Myyntiin on tulossa mm. traktorit: Valmet 665 (vm. 1994) ja Valtra 415 (v. 1986).

Kauppapaikka on julkisen sektorin huutokaupassa osoitteessa kiertonet.fi
kohdassa työkalut ja koneet. Seuraa ilmoittelua. 

DOBO-koulutus koirille
Oletko etsinyt koirasi kanssa lajia, jonka 
jälkeen teillä molemmilla olisi sellainen olo, 
että jotain on oikeasti tullut tehtyä? Dobo 
on suunniteltu kasvattamaan sekä ohjaajan 
että koiran lihaskuntoa, kehonhallintaa, 
liikkuvuutta ja tasapainoa. Yhdessä 
tekeminen parantaa samalla suhdetta koiran 
ja omistajan välillä. Dobon tarkoituksena 
on kehittää koiran keskittymiskykyä, 
ketteryyttä, tasapainoa, vahvistaa koiran 
(etenkin syvää) lihaksistoa ja auttaa koiraa 
myös venyttämään itseään eli poistamaan 
mahdollista lihasjännityksiä.

DOBO käy kaiken rotuisille ja roduttomille koirille. Samoin kaiken kokoisille sekä 
mallisille. Koiralla ei tarvitse olla mitään peruskoulutustaustaa.
Kestilässä, vanha seurakuntatalo to 12.9.–3.10. klo 17.15–18.00. Ilmoittaudu 9.9. 
mennessä katariina.tenhunen@siikalatva.fi tai www.jokihelmenopisto.fi.

Jokihelmen opiston opinto-oppaita ei tänä vuonna jaeta koteihin. 
Oppaita on haettavissa kunnantoimistoilta, kirjastoista, kaupoista

ja koulukeskuksista.

Napa liikkeelle! 
Piippolan kylän liikunta- ja hyvinvointihanke kutsuu Piippolan ja lähikylien 
työikäiset liikkumaan yhdessä. Tavoitteena on tarjota liikuntaa ja hyvinvointia 
kyläseudun työikäisille, tutustuttaa heitä uusiin lajeihin, motivoida ja 
aktivoida liikkumaan sekä terveellisiin elintapoihin hyödyntäen lähialueen 
liikuntapalveluita ja ulkoilualueita. 

Hanke kestää vuoden 2019 loppuun saakka ja sisältää 15 liikuntakertaa ja
5 luentokertaa 

Hankkeen elo-syyskuun tilaisuudet: 

to 8.8.2019 klo 18 Metsäjumppa, kehonpainotreeni ulkoilmassa 
Paskokangas (Pihlaisentie 52, Piippola) 

to 15.8.2019 klo 18 Melontaan tutustuminen. 
Kortteisen venesatama (Iisalmentie 1826) Jarvan tallin takana 

to 22.8.2019 klo 18 Frisbeegolf, kunnalta kiekot lainaan 
Paskokangas (Pihlaisentie 52, Piippola) 

to 5.9.2019 klo 18 Maastopyöräilyyn tutustuminen (omat pyörät mukaan) 
Paskokangas (Pihlaisentie 52, Piippola) 

to 19.9.2019 klo 18 Koordinaatio ja kehonhallinta Jedu Piippola liikuntahalli 
(Keskustie 29, Piippola) 

to 26.9.2019 klo 18 Uni ja palautuminen - luento 
Piippolan Kylätupa (Keskustie 9) 

HUOM! Tapaamiset aiemmasta poiketen torstaisin! 

Hanke on osallistujille ilmainen. 

Yhteistyössä: 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta, Kunnossa Kaiken Ikää-hanke (KKI) 
Piippolan Terävä 
Piippolan Kyläyhdistys 
Piippolan Nuorisoseura 
Valmentaja Pekka Kauranen 

Tiedustelut ja lisätietoja: 
Valmentaja Pekka Kauranen 
valmentaja@pekkakauranen.fi 
p. 040 562 1711 
https://www.facebook.com/napaliikkeelle

YHTIÖMME PAINEVIEMÄRIN VARREN KIINTEISTÖN OMISTAJAT 

Paineviemäriin liittyminen onnistuu viemärin varrelta.

Paineviemäri sijaitsee pääosin lähellä Siikajokea ja Lamujokea.

Kiinteistön omistaja voi ottaa yhteyttä yhtiön edustajaan kts. yhteystiedot.

Yhtiön edustaja tulee paikan päälle suunnittelemaan yhdessä kiinteistöomistajan 
kanssa mm. pienpumppaamon paikan ja paineviemärilinjaukset. Työt tehdään 
pääosin sulan maan aikana.

Nykyisen paineviemärin sijainti, liittymisehdot, hinta ym. viemäriasiat löytyvät 
yhtiön kotisivuilta: www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi

Yhteystiedot: Toimitusjohtaja Pertti Häikiö
Sähköposti: pertti.haikio@siikalatva.fi puh: 044-3110166

Leiviskänranta-Mäläskä kylän kiinteistön omistajat!
Yhtiömme selvitti viemäröinnin mahdollisuutta em. kylällä.
Liittymissopimuksia ei tullut riittävästi, että ELY:n avustushakemuksen 
yksityisrahoitusehto olisi täyttynyt.

Yhtiön osalta Leiviskänranta-Mäläskä alueelle ei haeta ELY:ltä
hankeavustusta viemäröintiin. 


