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Vuoden vaihduttua!

TAMMIKUUN alkupäivinä on ollut ilo huomata säästötoimien 
olleen tehokkaita ja vuoden 2018 käyttötalous vaikuttaa olevan 
selvästi aiempia vuosia parempi.  Kertaluonteisina kulukirjauksina 
joudumme tekemään alaskirjauksen kylmilleen jääneeseen lukion 
kiinteistöön, mutta se on pieni miinus verrattuna edellisen vuoden 
alaskirjauksiin.  Tulos jää silti plussalle ja käyttötalouden positiivi-
suus on hyvä merkki. Tulot ovat riittäneet jälleen menoihin! Tästä 
on hyvä jatkaa uudelle toimintavuodelle. 

KUUMIN keskustelunaihe koko vuoden 2018 kunnassa on ollut 
kouluverkko ja sen tulevaisuus. Vuoden lopulla valtuusto teki lin-
jauksen kouluverkkotyöryhmän esityksestä laajan kouluverkon ja 
lukion säilyttämisestä.  

INVESTOINNIT Pulkkilan alakouluun, kirjastoon sekä liikunta-
tiloihin ovat suunnittelussa. Tiukka tavoite on saada uudet tilat 
valmiiksi 2020 syksyyn.  Sitä ennen maisema muuttuu vielä ns. 
kivikoulun purkamisen myötä.  Yläkoulun osalta sisäilman paran-
tamista jo talven 2019 aikana on pitkälle valmisteltu Pulkkilassa, ja 
tältäkin osalta tilanne helpottuu. 

INVESTOITAVA on myös paloaseman osalta Pulkkilassa.  Vanha 
paloasema sai uuden elämän Keskipisteen Autohuollon uutena 
korjaamona ja Laanilaan onkin suunnitteilla laajennusta paloase-
malle.  

JEDU-YHTEISTYÖN kehittäminen lukion osalta on osoittautunut 
toimivaksi ratkaisuksi. Lukion houkuttelevuus pyritään varmis-
tamaan tulevassa yhteishaussa hyvien tilojen ja houkuttelevan 
opintotarjottimen aikaansaamisella. Lukion kehittäminen on vasta 
alkuvaiheessa. Yhteistyö tulee Piippolan kylän elinvoiman kannal-
ta olemaan jatkossa hyvin tärkeää. 

ELINKEINOJEN kehittämisessä olemme ottamassa vuoden 2019 
alussa uuden vaiheen, kun uusi elinkeino-ohjelma, organisointi ja 
painopiste Ismo Mäkeläisen elinkeinojohtajan nimityksen ja elin-
keinoryhmän nimeämisen myötä saatiin aikaiseksi.  Talousarvios-
sa v. 2019 on jo varauduttu tarvittaessa investoimaan yritystiloihin 
ja panostusta näkyvyyteen ja markkinointiin on myös lisätty. 

SIIKALATVAN KUNTA vietti vuoden vaihtuessa 10-vuotis-
päiväänsä. 10-vuotista taivalta juhlistetaan vuoden mittaan työn 
merkeissä erilaisilla tapahtumilla, joista yksi kaikille kuntalaisille on 
30.1.2019 pidettävät avoimet ovet kunnantalolla Pulkkilassa. 
Tule tutustumaan kunnan toimintaan ja työntekijöihin. 
Tervetuloa! 

 
Parempaa vuotta 2019 aloittamassa! 
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KUNTATIEDOTE
nro 1/17.1.2019

Onko Sinulla liikeidea ja ajatus perustaa yritys tai 
kehittää toimivaa yritystä?

Nyt Sinulla on mahdollisuus suorittaa

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
SIIKALATVALLA PIIPPOLASSA

Tule kuuntelemaan koulutuksesta tarkemmin kahvikupin ääreen
tiistaina 29.1.2019 klo 18.00 -19.00

Koulutuskeskus JEDU Piippolan toimipiste, Keskustie 29.

Koulutuksesta kertomassa Koulutuskeskus Jedun ja 
Haapaveden-Siikalatvan seudun asiantuntijat

TERVETULOA!

MIKÄLI SINULLA ON LIIKEIDEA 
ja olet suunnittelemassa yrityksen 
perustamista tai sinulla on tahtotila 
kehittää nykyistä liiketoimintaa, 
niin ole rohkeasti yhteydessä 
elinkeinojohtaja 
Ismo Mäkeläiseen puh. 040-5148935, 
email: ismo.makelainen@siikalatva.fi 
 
Seuraa ilmoittelua 
> Koulutuskeskus Jedu järjestää 
YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON 
Piippolassa (alkaa keväällä 2019)

Siikalatvan kunta täyttää 
10 vuotta 2019

 
Kunnantalolla Pulkkilassa vietetään  

avoimien ovien päivää 
30.1. klo 9.00 - 17.30

Tule tutustumaan kunnantalon palveluihin 
sekä nauttimaan kahvia ja täytekakkua.

Yllätysohjelmaa mm. Lasten lauluesitykset 
klo 9.30, 12.30 ja 14.30

ja lisäksi kerromme juhlavuoden ohjelmasta. 

Elinkeinojohtaja tavattavissa koko päivän.

Tervetuloa!
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MAASEUTUPALVELUT

VUODEN 2019 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN HAKU
Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2019 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, 
vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkko-
asiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 31.1.2019 mennessä. Myös 
viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, 
voivat hakea sitoumusta vuodelle 2019.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin 
haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sika- ja siipikarjatilat arvioi-
vat lisäksi hakemuksella vuoden 2019 keskimääräisen eläinmääränsä.  Eläinryhmät 
kannattaa ilmoittaa huolellisesti, sillä korvaus maksetaan korkeintaan hakemuk-
sella arvioidun eläinmäärän mukaan.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla www.ruokavirasto.
fi-sivustolta. Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, 
tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2019 lähtien. 

Eläintilat saavat halutessaan neuvontaa tukiehdoista ja toimenpiteiden valinnasta 
maatilojen neuvontajärjestelmään kuuluvalta neuvojalta. Tilan maksettavaksi jää 
vain arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista. 

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS TEHTÄVÄ TARVITTAESSA 
15.2.2019 MENNESSÄ
Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2018 hallinnassaan olleiden eläinten määrät 
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, 
hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutu-
neiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
15.2.2019.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakor-
vauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukai-
sen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys 
täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei 
tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

KRIISITUET 2018 TUKIALUEILLA C1, C2, C2P 
JA C-ALUEEN SAARISTO 
Tukialueilla C1,C2,C2P ja C-alueen saaristossa korvataan kasvukauden 2018 poik-
keuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamaa tuotannon menetystä pohjoisen heh-
taarituen lisämaksulla kevätvehnäaloille. Voit hakea tukea jos olet viljellyt vehnää 
kyseisillä tukialueilla kasvukaudella 2018.

Hae tukea viimeistään 31.1.2019 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 486. Hakemuk-
seen ei tarvitse liittää pinta-alatietoja. Lisämaksu noudattaa pohjoisen hehtaa-
rituen tukivuoden 2018 ehtoja. Kevätvehnälohkon on oltava korvauskelpoinen 
(= korvauskelpoisuusmerkintä lohkotiedoissa). Lisäksi viljelykseen soveltuvan 
peltopinta-alan on oltava vähintään 5 ha. Voit tarkistaa päätukihaussa 2018 ilmoit-
tamasi alat Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. 
Pohjoisen hehtaarituen lisämaksuna kevätvehnästä myönnetään enintään 40 eu-
roa/ha. Tukeen on varattu yhteensä 1 miljoonaa euroa. Jos tukea haetaan enem-
män, yksikkötuen määrää alennetaan. Tuki maksetaan arviolta huhtikuussa 2019. 
Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa.

MELAN VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTI

Maatalousyrityksesi tärkein voimavara olet sinä itse, maatalousyrittäjä. Joskus hen-
kiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi saattavat kuitenkin joutua koetukselle 
ja apu olisi tarpeen. Huonojen sääolosuhteiden johdosta tilanteesi voi olla vaikeu-
tunut entisestään. Voit jopa kokea, ettei sinulla ole toivoa, eikä kukaan voi auttaa. 

Et kuitenkaan ole ongelmiesi kanssa yksin.  Mela tarjoaa hankalassa tilanteessa 
oleville maatalousyrittäjille apua Välitä viljelijästä -projektin kautta.  Melan apu 
kohdentuu sekä välittömästi jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin, että pitkävai-
kutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. Kaikki keskustelut ovat mak-
suttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Lisätietoa https://www.mela.fi

EVIRASTA JA MAVISTA 1.1.2019 ALKAEN RUOKAVIRASTO, 
MIKÄ MUUTTUU?
Vipun osoite https://vipu.mavi.fi -> https://vipu.ruokavirasto.fi
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@mavi.fi ->etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Verkkosivut www.mavi.fi -> www.ruokavirasto.fi

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335
Aamuvuori Emma, maaseutuasiamies 044 5118 235
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618

ERIKOISKASVIT €UROIKSI -SEMINAARI 2 
24.01.2019 Haapavesi, Jedu/Nora, Kytökyläntie 260
9.00  Aamukahvit
9.30 Avomaan vihannestuotannon mahdollisuudet Oulun eteläisten seutukuntien 
 alueella, Kirsti Voho, Puutarhatuotannon asiantuntija, ProAgria Oulu
10.15  Markkinointimahdollisuus avomaan vihanneksille, toimitusjohtaja Jukka Ojala,  
 Feelia Oy
10.45 Öljyhampun (Finola) viljely ja jatkojalostus, Linnunradantila
11.30 Lounas (omakustanteinen)
12.15  Miten liikkeelle yritystoiminnassa, Yritysasiamies Ismo Mäkeläinen, 
 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
12.45 Keruutuotteiden myyntikanavat, Keruutuoteneuvoja Toini Kumpulainen
13.30 Morsingon ja kvinoan viljely, Erikoistutkija Marjo Keskitalo, LUKE
14.15 Tutustuminen Jedun marjanjalostustiloihin ja puutarhatilaan

Päivän aikana koulutustiloissa myös:”Marjaklinikka” puutarhamarjojen tuotantoa suunnitte-
leville/Hortonomi Mikko Hyvärinen. ”Askartelupaja luonnonmateriaaleista”/TAKE-hanke
 
Ilmoittautumiset sähköpostilla tiina.ronkkomaki@siikalatva.fi tai tekstiviestillä 
050 470 0604 ma 21.01.2019 mennessä. Ilmoita nimi ja paikkakunta sekä syötkö omakus-
tanteisen lounaan. Paikkoja on rajoitettu määrä. Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjelmas-
sa. Jos tilaisuus tulee täyteen, etusijalla ovat hankealueen toimijat. 
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

PARHAAT MARJAPAIKAT -seminaari, Maalaiskartano Pihkala
to 7.2.2019 klo 10-15 (kahvit 9.30)
Ohjelma: Marjat biotaloudessa, Luomukeruualueet, Marjojen ostajan ja jalostajan puheen-
vuoro. Luonnonmarjojen vienti ja markkinointi. Maailmanmestarin terveiset. 
Ilmoittautumiset Mikolle 050-4700537 Tilaisuus on maksuton. Lounas omakustanteinen.

Järjestää 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi -hanke
Velitapio Manninen: Puutarhamarjat 050 470 0375, Mikko Hyvärinen: Luonnonmarjat 050 
470 0537, Katriina Korhonen: Peltoviljelyn erikoiskasvit 050 470 0389, Miina Aronen: Keruu-
tuotteet ja yrtit 050 470 1477, Tiina Rönkkömäki: Projektipäällikkö 050 470060

 

 

ERIKOISKASVIT €UROIKSI -SEMINAARI 29.11.2018 
 

Hotelli Pyhäsalmi klo 11-15, Ollintie 19 
 
Villiä aamupalaa kahvin kera by Miina Aronen 

 Marjojen sopimustuotantomahdollisuudet, 
Anu Venäläinen, Pakkasmarja Oy 

 Kuminan ja hampun mahdollisuudet, 
Trans Farm Oy 

 Tukineuvot erikoiskasvinviljelijälle, Heikki 
Inkeroinen, ProAgria Pohjois-Savo 

 Rahaa keruutuotteista, 
keruutuoteneuvoja Toini Kumpulainen 

Loppukahvit klo 15.00. Aktivaattorit tavattavissa klo 16 saakka. Pientä 
purtavaa luentojen välitauolla. Luentojen välissä on tilaa keskustelulle. 
 
Ilmoittautumiset sähköpostilla tiina.ronkkomaki@siikalatva.fi tai 
tekstiviestillä 050 470 0604 (villin aamupalan ja kahvituksen vuoksi). 
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa! 
 
Järjestää 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi -hanke 
Projektihenkilöstö tavattavissa koko päivän: 
Tiina Rönkkömäki, Projektipäällikkö 050 4700604 
Velitapio Manninen: Puutarhamarjat 050 470 0375 
Mikko Hyvärinen: Luonnonmarjat 050 470 0537 
Katriina Korhonen: Peltoviljelyn erikoiskasvit 050 470 0389 
Miina Aronen: Keruutuotteet ja yrtit 050 470 1477 
 
Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa:  
Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi 

 

Aika  1. osa to 24.1.2019 klo  14.00 : - 17.00  ja  
2 . osa to 7.2. klo  14.00 - 17.00 

Paikka :   Pulkkilasali , Pulkkila 

Koulutus on tarkoitettu  kaikille ja kaikenikäisille,  jotka  
haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään kanssa .  Kouluttajat  
ovat käyneet Ikäinstituutin  kouluttajakoulutuksen. 

Koulutus antaa: 
• Tietoa vapaaehtoistyön periaatteista 
• Valmiuksia ulkoilun avustamiseen ja apuvälineiden  

käyttöön 
• Valmiuksia kotivoimistelun opastukseen 
• Valmiuksia sopivien ulkoilureittien valintaan 
• Tietoa missä voi toimia ulkoiluystävänä 

Ilmoittautumiset   23.1. .   mennessä 
Sinikka Lehtosaari 
Puh.nro :  044  – 5118 672 
Sinikka Lehtosaari  

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle  - koulutus 

Iloa ulkoilusta  – tukea tuttavasta 

Liian moni ikäihminen ei pysty tai uskalla ulkoilla yksin.  
Apuasi tarvitaan  – ryhdy ulkoiluystäväksi! 

Kuvat: Ossi Gustafsson 
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PULKKILAN RINTAMAVETERAANIT RY 

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n kahvikerho 
kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 29.1. klo 13 kun-
nantalon Pulkkila-salissa. Kappalainen Martti Arkkila 
kertoo sanoin ja kuvin Afrikan matkoistaan. Johtokunta 
kokoontuu hänen esityksensä jälkeen. Tervetuloa!

PIIPPOLAN SOTAVETERAANIT RY 
       
Piippolan Sotaveteraanit ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään ke 23.1.2019 klo 12.00 

Piippolan kunnantoimistolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!                                  Hallitus

ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS

Joulu haihtui, vuosi vaihtui. 
Uusi vuosi kuljettaa kohti kevään valoa! 

-  Kerho ma 21.1. Pulkkila-salissa klo 13 alk. vieraina ”lii-
kuttajanaiset” Sanna ja Sinikka.
Lopuksi arvontaa. Tervetuloa mukaan!
-  Sääntömääräinen kevätkokous pidetään ma 4.2.2019 
Op: n kokoustilassa klo 13.30 alk.
Yhdistys tarjoaa kahvit. Tervetuloa!
-  Suomen Rytmimusiikinystävät ry. järjestää vuoden en-
simmäisen Rytmiä Elämään-tapahtuman ystävänpäivän 
aikaan 14.-17.2.2019 Kylpylähotelli Kivitipussa. Monipuo-
lisessa ohjelmassa mm. elävää musiikkia, yhteislaulua, 
huumoria, tietokilpailu, arpajaiset, tanssia, liikunnallisia 
tapahtumia sekä asiapitoista ohjelmaa aamusta iltaan. 
Hinta 250 €/hlö sis. 3 vrk 2 hh:ssa puolihoidolla ja pääsyn 
kaikkiin ohjelmiin. Lisäksi edestakainen linja-autokyyti 
SRMY:n autossa 50 €/hlö. Paketinhinta yhteensä 300 €/hlö.  
Lisätietoja puh. 044 5465575/Seija. Sitovat ilmoittautu-
miset 23.1.2019 mennessä.
-   ma 18.2. kerho Pulkkila-salissa klo 13 alk.
Tiedossa silloin kauan kaivattu vieras ja” tietoisku” 
terveyspalvelujemme tuottajalta, Mehiläiseltä. 
Tervetuloa kuulemaan ja kysymään.

RANTSILAN OMAISHOITAJAT RY

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki 
kiittää: Rantsilan Apteekkia, Siikalatvan 
Osuuspankkia, Heidin Hyvinvointipalve-
luita, Raunin Jalkahoitola Salonkia, Pekka 
Lampelaa, Sale Rantsilaa, Kampaamo 
Susanna Kestiä, Lumia keittiöitä. Kaikkia 
yksityishenkilöitä kiitetään lahjoituksista. Kiitos teille, 
jotka ostitte arpoja. Kaikki voitot on toimitettu voittajil-
le ja saatu tuotto käytetään Omaishoitajien ja läheisten 
virkistykseen.  
       *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Omaishoitajat ja läheiset vietimme Perinteistä Joulu-
juhlaa Rantsilan seurakuntatalolla. Kiitos Rantsilan 
kappeliseurakunnalle, Eeva-Liisalle, Jaakko Tynille ja 
Kyllikki Anttilalle. Kiitämme kaikkia juhlaan osallistu-
neita. Kiitos Hanna-kauppiaalle joulutortuista. Kiitos 
Joulupukille, kun ehti käydä meijän juhlassa. Kiitos 
maukkaista ruuista keittiössä hääriville Tarjalle, Seijalle 
ja Martille.  
 
Toivotan kaikille Hyvää Uutta Vuotta. 
Iloa ja valoa vuoteen 2019

Terveisin pj. Helena Tuomaala

MÄLÄSKÄN ERÄ RY
Mäläskän Erä ry:n vuosikokous pidetään lahtivajalla 
sunnuntaina 10.2.2019
klo 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu klo 12.00.
Käsittelyssä vuosikokoukseen kuuluvat asiat. 
Tervetuloa!

KESKIPISTEEN A-KILTA
Keskipisteen A-kilta toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2019 
ja aloittaa kevätkauden tammikuussa. 
Tervetuloa tutustumaan Keskipisteen A-kiltatoimintaan 
Pulkkilan hiihtomajalle pääasiallisesti joka kuukauden 1. 
maanantai alkaen klo 17.00.

JÄRJESTÖT TOIMIVAT

KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT RY/OMAISOIVA

17.1. to klo 12-13.30 Rantsilan Rommilla Iloa ja ener-
giaa toiminnallinen ryhmä Omaishoitajille ja hoidet-
taville. Toiminnallinen ryhmä, kahvitarjoilu. Tervetuloa 
mukaan! Vetäjä Anne Happo Muistiluotsista.
22.1. ti Omaisoivan Pöllö -auto kiertää: Kestilä kes-
kusta klo 10-10.45, Pyhäntä klo 11.30-12.30, Piippola 
klo 13-14 ja Pulkkila 14.15-15. 
28.1. ma Terveyspäivä klo 12-13.30 Haapaveden 
toimistolla (Vanhatie 53). Aiheena kinestetiikkaa 
Omaishoitajille. Luennoitsija Fysioterapeutti Arja Häli-
nen. Tervetuloa porukalla mukaan oppimaan uutta!
8.2. pe klo 12-13.30 Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten vertaistukiryhmä Haapaveden toimistolla. 
Tervetuloa!
Omaisoivatyöntekijät: Päivi 044-2991 868 ja Suvi 
044-2991 385. Nettisivut ja facebook Keskipisteen 
Omaishoitajat ry:n alla.

SIIKALATVAN KUNNAN

TYÖPAJAT
PULKKILAN PAJA
Pulkkilantie 25 
"Kaupan ja kirkon välissä"

* huonekalujen kunnostus 
* pihojen käsilumityöt
* polkupyörien huollot
* tulostus- ja kopiointipalvelu
* 3D-tulostukset
* kierrätykseen menevien tietokoneiden vastaan-      
   otto
* luistinten teroitus 6 €
* pienehköt muuttotyöt ja kuljetukset

Avoinna: 
ma-pe 8.00 - 14.00
puh: 044 5118 434/Jarkko 

RANTSILAN PAJA, 
Teollisuustie 9 

* puuhuonekalujen korjauksia
* mittatilaustuotteita puusta
* polkupyörien huollot 
* tietokoneiden purku ja kierrätys 
* otetaan vastaan rikkinäiset sekä ehyet radiot, taulu-
televisiot, kännykät yms. kodin elektroniikkaa 

Avoinna: 
ma - to klo 8.00 - 16.00
pe klo 8.00 - 14.00
puh: 044 5118 243/Ari-Pekka

Työpajat ottavat lahjoituksena vastaan ehjiä ja kun-
nostettavia polkupyöriä, 
puisia korjauskelpoisia huonekaluja sekä isoja hyvä-
kuntoisia kankaita.
 
Kummaltakin pajalta kenkiin ilmaiset nastoitukset!

LESKELÄN KYLÄYHDISTYS  
www.leskela.webs.com 

  
Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä 
ry:n jäsenmaksu vuodelle 2019 päätettiin 

säilyttää ennallaan ja se on 10 euroa henki-
löjäseniltä. Summan voi maksaa yhdistyk-

sen tilille: FI69 5741 8440 0082 39

Lisätietoja: 
kairanmaatalo@gmail.com tai 040 7099521

(Seuraa tapahtumiamme myös Facebookissa)

RANTSILAN MLL

Perhekahvila torstaisin klo 10.00-
12.00 Meijerin nuorisotiloissa.
Perhekahvila on avoinna kaikille 
perheille. Voit siis tulla mukaan, 

vaikka et olisikaan MLL:n jäsen. Aukioloaikana per-
hekahvilaan tuleminen ja lähteminen on vapaata. 
Vietämme aikaa lasten kanssa kahvikupin äärellä.
Perhekahvila kaipaa toista vetäjää, joten ilmoittaudu 
rohkeasti mukavaan tehtävään!
Lisätietoja perhekahvilatoiminnasta Heidi Rytilältä 
p. 045 1317 432.
Paljon kiitoksia lelu- ja vaatekeräykseemme osallistu-
neille!
 
Risto Räppääjä ja Pullistelija – elokuva  
Rantsilan Gananderin koululla 
pe 1.3.2019 klo 18.00.  
Lipunmyynti alkaa klo 17.30. 
Liput 4 €/jäsen, 6 €/muut.  
Kioskista elokuvaherkkuja! 
Elokuvan kesto 1 h 19 min. 
Järjestäjä: Rantsilan MLL

SEURAAVA 
KUNTATIEDOTE ILMESTYY 

TORSTAINA 14.2.2019

Järjestöt ja 
yleishyödylliset yhteisöt,  

toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-
vastaavalle sitä mukaa,

kun asioita tulee, kuitenkin 
viimeistään 5.2.2018.

Kuntatiedotevastaava: 
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi,  

puh. 044 5118 603

Kuntatiedote luettavissa myös:  
www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet
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*VAPAA-AIKA *VAPAA-AIKA *VAPAA-AIKA * VAPAA-AI

      
Siikalatva liikkuu luonnostaan - kuntokortti 2019 Lajit: kävely KÄ, sauvakävely SK, pallopelit PA, kuntosali KS, pyöräily PY, jumppa JU, uinti UI  täyttöesimerkki: 

                                                           vesijuoksu VE, vesijumppa VJ, tanssi TA, hiihto HI, hölkkä HÖ, MU jokin muu laji                                            
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puhelin:_____________________________  osoite:________________________________ kuukausi:____________________ 
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Siikalatva liikkuu luonnostaan – 
10-vuotis juhlavuoden KUNTOILUKAMPANJAN OHJEET

Kuntoilukampanja on tarkoitettu Siikalatvan kunnassa asuville. Tavoitteena on 
liikkua vähintään 10 tuntia kuukaudessa. Pyri liikkumaan säännöllisesti 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 palkinto-
ja. 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 jokaiseen kuntokorttiin nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi sekä kuntokuukausi. 

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
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KOIRAHIIHTO
TIEDOTE HIIHTÄJILLE

Voit käydä hiihtämässä koiran kanssa 
Pulkkilan Lehtomäen valaistuilla laduilla 

maanantaisin ja lauantaisin klo 19–22
 välisenä aikana sekä tiistaisin Piippolan 

valaistulla ladulla  klo 19 -22

Ohjeita koirahiihtäjälle:
Pidä koirasi aina kytkettynä
Siivoa koirasi mahdolliset jätökset ja vie ne 
roskiin esim. pussissa
Huolehdi, että rokotukset ovat kunnossa
Huomioi muut hiihtäjät
Varo vastaantulijoita, etenkin mäessä
Ilmoita ohitusaikeistasi hyvissä ajoin
Olet vastuussa koirastasi
Älä tuo aggressiivista koiraa ladulle
Laduilla liikutaan aina suksilla
Pidä silmät ja korvat auki sekä ennakoi
Laduilla saa toki hiihtää ilman koiraakin, 
mutta muille hiihtäjille tiedoksi, että laduilla 
voi olla myös koiria em. iltoina. 

terveisin: Siikalatvan liikuntatoimi

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY 
TORSTAINA 14.2.2019

Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  
toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa,

kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 5.2.2018.

Kuntatiedotevastaava: 
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi,  

puh. 044 5118 603

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

IHAN KOHTA ON JO KESÄ!
Vuoden 2019 heinäkuisten pitäjäpäivien suunnittelut aloitetaan seuraavasti:
28.1.  Kestilän kirjasto klo 17
31.1. Piippolan kirjasto klo 17
4.2.  Rantsilan kirjasto klo 17
6.2.  Pulkkila, kunnantalon pieni kokoushuone klo 17

TERVETULOA IDEOIMAAN!

Oulun taidemuseon kiertonäyttely LÄNNEN KUVIA –
Paavo Ahonen Rantsilan kirjastossa tammikuun ajan.

Tule mukaan tekemään 
kotimaista maalaiskomediaa! 

 
Keskipisteen kesäteatteri tuo ensi kesänä Leskelän kesäteatteriin kotimaista 
maalaiskomediaa. 
Ohjaajana tulevana toimii Elvi Tapia Olguin. Näytelmän harjoituskausi 
käynnistyy lauantaina 19.12. Klo 13 alkaen Kairanmaatalolla Leskelässä. 
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat harrastajat!
Lisätiedot: Kepitys@gmail.com, 040 962 7087    

HUOM!!
Ne henkilöt, joilla ei ole vuoroa 
varattuna Rantsilan liikuntahallille, 
palauttakaa hallin avaimet. 

*VAPAA-AIKA* VA 

LÖYTÖELÄINTEN  
VASTAANOTTO 
SIIKALATVALLA

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.

 SIIKALATVAN 
KUNNANTALO

Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

Puhelinnumero: 08 8118 411 (vaihde) 
              044 5118 411

Sähköposti: siikalatvan.kunta@siikalatva.fi    
etunimi.sukunimi@siikalatva.fi


