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Paljon puhutaan vetovoimasta ja 
pitovoimasta, mutta harvemmin 
vielä valovoimasta. Valovoimainen 
kunta uskaltaa erottautua muista ja 
tehdä jotakin spesiaalia. Siikalatvan 
kunnassa on valmius kokeilla ja 
ajatella asioita aivan uudella tavalla 
ja ottaa välillä hallittuja riskejä. 
Tulevaisuusajattelu on välttämätöntä 
kunnassa, jotta pystytään pär-
jäämään alati muuttuvassa toi-
mintaympäristössä. Siinä tarvitaan 
vahvaa ja vuorovaikutteista yhteis-
työtä kaikkien tahojen kesken, ilman 
liian voimakasta omaa intressiä.Mei-
dän pitää tarkastella tulevaisuutta 
ja sen tuomia mahdollisuuksia 
kokonaisuutena sekä pystyä enna-
koimaan tulevaisuuden tarpeet 
nykyistä paremmin. 

Uudistuva, yhtenäinen ja tule-
vaisuuteen katseensa suuntaava 
kunta pärjää jatkossakin yhteistyöllä 
ja verkostoitumalla. Ennusteisiin tai 
trendeihin ei kannatta alistua, vaan 
käännetään heikkoudet vahvuuksiksi 
ja hyödynnetään olemassa olevia 

vahvuuksia tehokkaammin. Pitää olla 
rohkeutta tehdä yhteistyötä myös yli 
kuntarajojen toisilta oppien ja yhteisiä 
synergioita hakien. Meistä itsestämme 
on kiinni, millaisen tulevaisuuden 
haluamme rakentaa itsellemme ja 
tuleville sukupolville. 

Siikalatvalla on neljä kirkonkylää, joilla 
kaikilla on monenlaisia vahvuuksia. 
Kuntana sijaitsemme logistisesti aivan 
loistavalla paikalla Nelostien varressa. 
Meidän elinkeinorakenteemme on 
monipuolinen ja uudistuva. Kunnassa 
on tarjolla palveluita laajalti kaikille 
ikäryhmille. Onko tämän parempia 
edellytyksiä kehittyä ja pärjätä myös 
tulevaisuudessa? Meidän pitää vain 
luottaa itseemme ja uskoa, että 
pystymme olemaan tulevaisuudessa 
vielä parempia. Tarvitaan vain kaikki 
mukaan visioimaan ja kehittämään 
kuntaa yhdessä ennakkoluulottomasti.
  
Siikalatvan kunnassa luottamus-
henkilöiden, yrittäjien, viranhaltioiden 
ja kuntalaisten kesken laadittiin 
elinkeino-ohjelma vuonna 2018. 

Siikalatvalla on rohkeutta siirtyä 
vetovoimasta valovoimaan

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksi-
mielisesti elinkeino-ohjelman, 
jota toteuttamaan nimettiin elin-
voimatyör yhmä. Valtuustoon 
yksimielisesti hyväksymä elin-
keino-ohjelma on osoitus siitä 
yhteishengestä, joka kunnassa 
vallitsee tällä hetkellä. Elinkeino-
ohjelmassa keskeisenä toimenpiteenä 
on tunnettavuuden lisääminen, 
elinkeinorakenteen kehittäminen 
ja proaktiivinen toiminta kaikkiin 
suuntiin.  El inkeino-ohjelman 
toimenpiteet ovat vaikuttaneet niin, 
että meistä ollaan kiinnostuneita 
entistä enemmän. Olemme päässeet 
mukaan neuvottelupöytiin, joihin 
meitä ei aikaisemmin kutsuttu. 
Elinkeino-ohjelma on yksi osoitus 
siitä, että pystymme muuttamaan 
kehityksen kulkua, kun olemme 
kaikki valmiita käärimään hihamme. 
Tarvitaan vain määrätietoista, 
suunnitelmallista työtä, jota tehdään 
yhdessä toisiamme kuunnellen ja 
tukien.

Meidän kaikkien pitää huolehtia 

omasta, läheisten ja työkavereiden 
jaksamisesta. Kun kokonaisvaltainen 
hyvinvointimme on kunnossa, niin 
jaksamme kaikessa paljon paremmin. 
Meillä on hyvät mahdollisuudet 
liikuntaharrastuksiin kunnassa, joten 
hyödynnetään niitä täysmääräisesti 
ja otetaan niiden kautta hyvä olo 
itsellemme.

Mukavaa kevään jatkoa kaikille!

Elinkeinojohtaja
Siikalatvan kunta

Ismo Mäkeläinen

KUVA: ESA YRTTIAHO



JULKINEN KUULEMINEN 13.2.2020

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukainen naapurin kuuleminen Kestilän Kok-
konevan Tuulivoivoima Oy:n 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuis-
ton rakennuslupahakemuksista Siikalatvan Kestilän Kokkonevan alueelle. 
Kaksi lupahakemuksista koskee uuden tuulivoimalan rakentamista ja 
seitsemän voimassa olevien lupien muuttamista (voimaloiden tehon 
nostaminen)
Uudet tuulivoimalat sijoittuvat kiinteistöille nro 791-402-18-12 (WTG 5) 
ja 791-401-14-37 (WTG 6), voimalat, joiden rakennuslupaa muutetaan, 
sijoittuvat kiinteistöille nro 791-401-2-36 (WTG 1), 791-401-25-16 (WTG 2), 
791-402-18-12 (WTG 3), 791-401-6-128 (WTG 4) ja 791-402-1-90 (WTG 7,8 ja 
9), Kiviharjuntien ja Sorvonkankaantien molemmin puolin. Alue sijaitsee 
Kestilän taajamasta n. 12 km kaakkoon päin.

KUNTA TIEDOTTAA

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä Siikalatvan rakennusvalvonnassa 
alla mainitussa osoitteessa. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Terhi 
Tuomela p. 044 5118 614

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 
21.2.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: Siikalatvan kunta, raken-
nusvalvonta Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
tai sähköpostilla: rakennusvalvonta@siikalatva.fi

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 
PÄIVITYS JA LAAJENNUS

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.1.2020 § 
14 Piippolan kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päivi-
tyksestä ja laajentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 42 §) 

mukaisesti.

Ilmoitamme Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan kaavoitustyön 
käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
nähtäville asettamisesta MRL 62 § mukaisesti. 

Kaavoitettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, 

kantatien 88 ympäristöä ja Lamujoen lähiympäristöä. Suunnittelualueen 

pinta-ala on noin 3000 ha, josta vuoden 2003 yleiskaava kattaa noin 710 

ha. Yleiskaava laajenee pohjoiseen vedenhankinnan kannalta tärkeälle 

pohjavesialueelle ja itään jokirantaan ja Kortteisen pohjoisrannalle. 

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, jolla ohja-

taan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asema-

kaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja 

ylläpitämisessä.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän asemakaava-alueelle ja sen laajen-

nusalueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. 

Rantavyöhykkeelle se laaditaan MRL 72 §:n mukaisena rakennuspaikka-

kohtaisena rakentamista ohjaavana yleiskaavana.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 

koko kaavoituksen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 

Pulkkila) ja kunnan internet-sivuilla http://www.siikalatva.fi/kaavoitus-

hankkeet/Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen 

Lisätietoja antavat: 

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, säh-

köposti: hannu.komu@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Kristiina Strömmer puh. 040 7090 985, 

sähköposti: kristiina.strommer@sweco.fi, osoite: Mäkelininkatu 17 A, 

90100 Oulu.

Kunnanhallitus

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Kokousaika MAANANTAI 17.2.2020 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 Kunnan kuulutuksien tiedoksi saattaminen v. 2020
5 Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen v. 2020
6 Valtuutettujen tekemät aloitteet 2019  
7 Kuntalaisten tekemät aloitteet 2019
8 Esisopimuksen tekeminen Tuohisentterin Oy:n Laanilan hallin kaupasta
9 Tonttien, maa-alueiden sekä kiinteistöjen hintapolitiikka Siikalatvan kunnassa
10 Etuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen rakentajille Siikalatvan kunnassa
11 Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
12 Ilmoitusasiat
13 Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat kysymykset

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

Siikalatvalla, 11.2.2020 
Puheenjohtaja         MERK.  Kaisa Louet-Similä

Poistettujen aikakausilehtien myynti alkaa

Kestilän ja Pulkkilan kirjastoissa perjantaina 14.2.,
Piippolan ja Rantsilan kirjastoissa maanantaina 17.2.
Kaikki lehdet 10 snt/kpl!
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SIIKALATVAN KUNNAN VARHAISKASVATUS-
PAIKKOJEN HAKEMINEN JA PÄIVÄKOTIEN 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2020

VARHAISKASVATUSPAIKAT
Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen varhaiskas-
vatuspaikkaan. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä 
kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Vanhempien työllistyessä 
tai saadessa opiskelupaikan yllättäen hoitopaikka järjestetään kahden 
viikon kuluessa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta hakemus 
täytetään, vain mikäli lapsi siirtyy esiopetukseen tai halutaan vaihtaa 
hoitopaikkaa.

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSPAIKAT
Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivel-
vollisuuden alkamista eli sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta. Lapsella, 
joka kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja oppivelvollisuus 
alkaa 6 -vuotiaana, esiopetus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta. 
Esiopetusta järjestetään 20 h/viikko.  Esiopetus alkaa päiväkodeissa ti 
11.8.2020.

ESIOPETUS- JA VARHAISKASVATUSPAIKAT
Esiopetusta hakiessa haetaan samalla varhaiskasvatusta aamu- ja iltapäi-
viksi sen verran kuin sitä esiopetuksen lisäksi lapselle tarvitaan. Täytetään 
siis molemmat sähköiset lomakkeet. Esikoululaiselle on mahdollista 
järjestää myös vuorohoito, mutta ei esiopetusryhmässä. 
Myös tällä hetkellä palveluja käyttävät asiakkaat hakevat esiope-
tuspaikan ohella erikseen varhaiskasvatuspaikan sähköisenä, 
jotta tarkat hoitotunnit päivittyvät maksua varten.

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan 
sähköisesti Siikalatvan kunnan sivuilla http://www.siikalatva.fi/varhaiskas-
vatus-ja-koulutus (huomaa väliviivat!), linkki Varhaiskasvatuksen e-asioin-
tiin. Varhaiskasvatuksen e-asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen ts. 
verkkopankkitunnukset. Seuraa ohjeita ja lähetä. Odota kuittaus onnistu-
neesta lähetyksestä.

Mikäli et voi käyttää sähköistä asiointia, voit tulostaa lomakkeen sivulta
 http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen-hakemi-
nen

Voit toimittaa sen suoraan päiväkotiin, josta haet paikkaa tai osoitteella:
Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatuspalvelut/Päiväkodin nimi
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Lisätietoa Siikalatvan varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikoista 
antavat:

Kestilä ja Piippola: Päiväkodinjohtaja Jaana Fält p. 044 511 8336
   Tenavatie 1, 92620 Piippola
Pulkkila:  Päiväkodinjohtaja Sirkka Kemppainen 
   p. 044 511 8476
   Pulkkilantie 13 B, 92600 Pulkkila
Rantsila:  Päiväkodinjohtaja Eila Arffman p. 044 511 8647
   Kunnantie 3, 92500 Rantsila

Varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikat elokuussa alkavalle 
toimintakaudelle on haettava 31.3.2020 mennessä.

Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatusjohtaja

MAASEUTUPALVELUT 

TEE ELÄINMÄÄRÄILMOITUS TARVITTAESSA 
17.2.2020 MENNESSÄ

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden eläinten 
määrät Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee 
siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikor-
vaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoi-
tus on tehtävä viimeistään 17.2.2020.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnon-
haittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai 
luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennas-
sa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen 
määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot 
eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Hevosten ja ponien osalta eläinmääräilmoitukseen ilmoitettavien he-
vosten ja ponien tulee olla kokonaan tuenhakijan hallinnassa. Vaatimus 
täyttyy, kun eläin on yhteisomistuksessa tai -hallinnassa tuenhakijan ja 
hänen puolisonsa tai tuenhakijan ja hänen alaikäisen lapsensa kanssa. 
Yhteisö voi ilmoittaa hevosten ja ponien eläinmäärän kokonaan yhteisön 
hallinnassa olleista hevosista. 

Eläinmääräilmoituksessa vaaditut tiedot hevosista ja poneista ovat hevo-
sen tai ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa 
eläin on laskenta-aikana ollut.

PETO- JA HIRVIELÄINVAHINGOT

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista 
viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama 
vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle. Korvausta haetaan lomakkeella 131.
Maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi vahingon paikan päällä mah-
dollisimman nopeasti. Vahingoista kannattaa ilmoittaa aina, vaikkei 
hakisikaan korvausta.

Voit hakea korvausta myös hirvieläimien aiheuttamista viljelys- ja koti-
eläinvahingoista. Vahingosta on ilmoitettava viipymättä vahinkopaik-
kakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, mikäli vahingosta aiotaan 
hakea korvausta. Tuki¬vuodesta 2020 alkaen hakija voi tehdä vahin-
koilmoituksen kuntaan joko lomakkeella 148 tai Vipupalvelussa. Lomak-
keel¬la 148 ja Vipupalvelussa tehty vahinkoilmoitus on aina samalla myös 
korvaushakemus.
Maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi vahingon paikan päällä mahdolli-
simman nopeasti.

TOIMISTOJEN AUKIOLO

Rantsilan toimisto on avoinna torstaisin.
Vaalan toimisto on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin. 
Kestilän toimisto on avoinna joka toinen tiistai. (Parittomien viikkojen tiistait)
Pyhännän toimisto on auki sopimuksen mukaan.
Haapaveden ja Pulkkilan toimistojen aukiolot ennallaan. 

Koulutusten, kokousten tms. poikkeuksien vuoksi kannattaa toimipistei-
den aukiolo kuitenkin varmistaa soittamalla.

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617
Haapala Nina, maaseutuasiamies 044 5118 235
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618
Siikalatvan kunta/VarhaiskasvatusjohtajaPULKKILAN ASIOINTIPISTE MUUTTAA JA 

PALVELEE HELMIKUUSTA 2020 ALKAEN KIRJASTOLLA
Piste palvelee kirjaston aukioloaikoina. Asiakkaiden käytössä on etäasiointilaitteet 

Kelan etäpalveluyhteydessä. Henkilökunta opastaa laitteiden käytössä, 
ja palveluneuvontaa saa myös muuhun Kela-asiointiin. 

Kirjaston aukioloajat:
ti 13-19
ke 10-16
to 15-19
pe 9-14

Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila
044 511 8534 | pulkkila.kirjasto@siikalatva.fi
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Ilmoittautuminen maksuttomiin 
SOME-työpajoihin avattu!

Hei!

Virtuklubi-hankkeelta on kyselty paljon erilaisia Some-koulutuksia, joten päätim-
me tarjota monipuolisen paletin, josta jokainen voi valita itselleen sopivimmat 
työpajat.
Järjestämme samansisältöiset työpajat sekä Siikalatvalla että Kalajoella, vuoro-
viikoin. Työpajat ovat avoinna kaikille Oulun eteläisen alueen yrittäjille, joten voit 
valita itsellesi sopivamman paikkakunnan ja kellonajan.
Työpajoissa pääset tekemään itse, kouluttajan johdolla, joten oppi siirtyy heti käy-
täntöön. Käytännön tekemisen vuoksi työpajoihin mahtuu mukaan vain rajallinen 
määrä osallistujia. Kannattaa siis varata oma paikkasi nopeasti. Voit ilmoittautua 
joko yhteen tai useampaan työpajaan.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: annukka.pesonen@siikalatva.fi, 050 520 3117.

Siikalatvan työpajat toteutetaan yhteistyössä Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi 
-hankkeen kanssa.

Some-työpajat, kevät 2020
1. Somekanavat hyötykäyttöön yrityksen markkinoinnissa
Tässä työpajassa mietitään mm. seuraavia:
Mikä somekanava sopii parhaiten minun yritykselleni? Miten Facebook, LinkedIn 
ja Instgram eroavat toisistaan? Mitä ovat sisältömarkkinointi tai REAN-malli?
Miten luon yritykselleni somestrategian?
Miten hyödynnän somen suunnittelun työkaluja: vuosikelloa & sisältösuunnitel-
maa?

KE 19.2. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 26.2. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

2. Facebook-peruskoulu
Käydään yhdessä läpi, miten yritys voi hyötyä Facebookin käytöstä. Jokainen 
osallistuja voi päivittää koulutuksen aikana oman yrityksensä sivuja tai luoda 
sivut, jos niitä ei ole aikaisemmin ollut. Käydään läpi seuraavia asioita:
- Yrityssivun luominen Facebookissa
- Profiilin muokkaus yrityksen ilmeen mukaiseksi
- Millaisia sisältöjä Facebookissa kannattaa julkaista? Millaisia kuvia? Millaisia 
tekstejä? Millaisia videoita?
- Arvontasäännöt
- Kuvakoot
- Työkaluja bannerien & videoiden suunnittelutyökalu: Canva, Spark Post & Spark 
Video
- Facebookin algoritmi: miksi jaot, tykkäykset ja kommentit ovat niin tärkeitä?
- Miten saa tykkääjiä?
- Julkaisujen ajastaminen: Facebook Creator Suite

KE 4.3. Siikalatva klo 13-16 Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 11.3. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

3. Ilo irti yrityksen Instagramista
Käydään yhdessä läpi, miten yritys voi hyötyä Instagramin käytöstä. Jokainen 
osallistuja voi päivittää koulutuksen aikana oman yrityksensä sivuja tai luoda 
sivut, jos niitä ei ole aikaisemmin ollut. Käydään läpi seuraavia asioita:
- Yritysprofiilin luominen
- Profiili kuntoon: kuvat, tekstit & stoorit
- Instagramin algoritmi
- Eri tyyppisten julkaisujen tekeminen: Feed, Stories & IGTV
- Millaista sisältöä Instgramissa kannattaa tehdä?
- Feedin suunnittelu
- Työkaluja Instagramin kuvankäsittelyyn: Snapseed, VSCO, Whitagram
- Julkaisujen ajastaminen: Facebook Creator Suite

KE 18.3. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
TI 24.3. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

4. LinkedIn myynnin vauhdittajana
- LinkedIn tutuksi
- Mitä hyötyä LinkedInistä on pienyrittäjälle?
- Verkoston kasvattaminen
- Käyttö pähkinänkuoressa – mitä LinkedInissä kannattaa tehdä?
- Sosiaalinen myynti – oman brändin rakentaminen

KE 1.4. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 8.4. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

5. Someklinikka
Tarvitsetko henkilökohtaista ohjausta jonkun someprobleeman kanssa? Etkö saa 
esimerkiksi muutettua Facebook-profiiliasi haluamallasi tavalla? Tai haluaisitko 
uudistaa Instagramisi visuaalisuuden? Tarvitsetko apua somestrategiassa? So-
meklinikalla saat vastauksia ja konkreettista apua somekanaviesi päivittämiseen.

KE 15.4. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 22.4. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

  6. Mainonta Facebookissa ja Instagramissa
- Mainosten kohdentaminen oikein
- Mainosten luominen
- Sponsoroidut postaukset
- Mainosanalytiikan perusteet
- Kuvan & tekstin oikea suhde mainoksissa, työkalu tämän testaamiseen

KE 29.4. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 6.5. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

7. Facebook & Instagram-mainonta edistyneille
- Tarkempi kohdentamien (kaksoisolentokohderyhmät) & re-targeting
- FB Business Manager
- Erilaiset tavoitteet: Näkyvyys, sitoutuminen, toiminta
- Erilaisia mainosstrategioita
- Miten mainontaa kannattaa suunnitella analytiikan pohjalta?
- FB-pikseli

KE 13.5. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 20.5. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

8. Someklinikka II (mainokset)
Tarvitsetko henkilökohtaista ohjausta jonkun someprobleeman kanssa? Haluai-
sitko saada FB- mainonnan rullaamaan entistä jouhevammin? Tällä someklinikalla 
painotetaan erityisesti mainonnan kysymyksiä, mutta tarvittaessa autamme myös 
muunlaisissa somepulmissa.

KE 27.5. Siikalatva klo 13-16, Keskustie 9, entinen Piippolan kunnantalo 
KE 3.6. Kalajoki klo 17-20, koulutuspaikka täsmentyy myöhemmin

Jos työpajojen jälkeen kaipaat yrityskohtaista apua sosiaalisen median hyödyntä-
miseen liiketoiminnassa, saat lisää tukea Digimuutoksen johtaminen -hankkeesta 
Markku Mehtälältä (markku.mehtala@nihak.fi, p. 050 339 7723) ja Timo Kähkösel-
tä (timo.kahkonen@siikalatva.fi, p. 044 769 2501).

Ystävällisin terveisin, Annukka Pesonen
Virtuklubi-hanke, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, 
annukka.pesonen@siikalatva.fi, p. 050 520 3117

Maksuttomia some-työpajoja ja silmiä avaavaa 
myyntikoulutusta yrittäjille  
Virtuklubi-hanke järjestää Haapavedellä myyntikoulutuksia, jotka kann-
attaa laittaa heti kalenteriin. Luvassa on asiaa, joka jokaisen yrittäjän ja 
myyntihenkilön tulisi kuulla.
To 26.3.20 järjestettävä Myynnin SUPER-päivä avaa silmät myynnin 
avaintekijöille konkreettisella ja käytännönläheisellä otteella.
Ke 25.3.20 järjestettävä Kassakone kilisemään - myymälämyynnin 
tehoilta puolestaan tarjoilee mukaan vietäväksi kaikki tuloksekkaan 
myymälämyynnin keinot.
Molemmissa kouluttajana toimii Timo Rope, yksi Suomen tunnetuimmis-
ta myynnin ja markkinoinnin kouluttajista. 
Tarjolla on myös monipuolinen paletti some-työpajoja, joista jokainen 
voi valita itselleen sopivimmat. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: annukka.pesonen@siikalatva.fi, 
050 520 3117, https://www.facebook.com/virtuklubi, www.virtuklubi.fi 
Virtuklubi-hanke, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 
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Kunnantalo 

Pulkkilantie 4 

92600 Pulkkila 

Y-tunnus 0189019-9 

 

Puhelinnumero: 

08 811 8411 (vaihde) 

044 511 8411 

 

Sähköposti: 

info@siikalatva.fi 

etunimi.sukunimi@siikalatva.fi 

 

Siikalatvan kunta ja Siikalatvan Yrittäjät kutsuvat 
KAIKKI yrittäjät AAMUKAHVILLE  

Aika: 19.02.2020 klo 9.00–10.30 
Paikka: Kunnantalo, Pulkkila 
 
Teemana tietoturva ja vapaamuotoista keskustelua yrittäjien 
tarpeista: 

- lehtori Joni Jämsä (Centria) kertoo ”Yrityksen tietoturvasta henkilöstön 
kannalta” 

- kunnan rooli yritystoiminnan edistämisessä 
- millaisia ilmaisia palveluita on tarjolla yrittäjille 
- miten paikallinen yrittäjäjärjestö pystyy tukemaan liiketoimintaasi 
- miten Pohjois-pohjanmaan yrittäjät pystyvät tukemaan liiketoimintaasi 
- kaikki muu vapaamuotoinen ja rento keskustelu 

 
Paikalla myös: 

- Siikalatvan vs. kunnanjohtaja Seija Mäenpää 
- Siikalatvan yrittäjien puheenjohtaja Petri Jarva 
- Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen 
- Siikalatvan elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläinen 

 
                         TARJOLLA KAKKUKAHVIT 
 

                              
 
 
Tervetuloa! 
 
SIIKALATVAN KUNTA 
 

 

63 Degrees North – Pohjoisen Erikoiskasvit €uroiksi -hankkeessa järjestetään kevään aikana 
mielenkiintoisia, osallistujille avoimia ja maksuttomia tapahtumia.  

Alla mainittujen lisäksi kevään aikana on tulossa myös pellonpiennarpäiviä, 
osuuskuntakoulutusta, ruusujuuri workshop, marjaluentoja ja paljon muuta. Seuraa 
ilmoituksia ja hankkeen Facebook -sivuja. @pohjoisenerikoiskasviteuroiksi 

 

 

Hankkeen yhteystiedot: 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 

Projektipäällikkö/Puutarhamarjat Kirsti Voho 050-4700375 kirsti.voho@siikalatva.fi 

Peltoviljelyn erikoiskasvit Katriina Korhonen 050-4700389 katriina.korhonen@witas.fi 

Luonnon keruutuotteet Miina Aronen 050-4701477 miina.aronen@kase.fi 

Metsämarjat Mikko Hyvärinen 050-4700537 mikkoj.hyvarinen@siikalatva.fi 

TAPAHTUMA PÄIVÄMÄÄRÄ PAIKKA 
Somekanavat hyötykäyttöön yrityksen markkinoinnissa 19.2. Piippola 
Ota haltuun biologinen kasvinsuojelu 20.2. Pyhäjärvi 
Mesimarja -info 26.2. Piippola 
Erikoiskasveja viljelykiertoon 4.3. Kaustinen 
Facebook -peruskoulu 4.3. Piippola 
Yrttien peltoviljely 18.3. Kinnula 
Ilo irti yrityksen Instagramista 18.3. Piippola 
Luomutuki -info 31.3. Piippola 
LinkedIn myynnin vauhdittajana 1.4. Piippola 
Erikoiskasveja viljelykiertoon 3.4. Rantsila 
Someklinikka 15.4. Piippola 
Mahla -info 16.4. Nivala 
Luomutuki -info 21.4. Reisjärvi 
Koivu -ilta 23.4. Haapavesi 
Lööki -päivä 28.4. Haapavesi 
Mainonta Facebookissa ja Instagramissa 29.4. Piippola 

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 12.3.2020  
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle 

sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 2.3.2020.
       Kuntatiedotevastaava: anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603 

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

Tervetuloa!

 
 
 

you are made to move 
SuperPark | Maapallon mukavin sisäaktiviteettipuito | www.SuperPark.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hyppylupa 
superparkissa! 
Lupa alle 18-vuotiaan hyppäämiselle SuperParkin hyppyreistä. 
SuperPark edellyttää huoltajan suostumusta kaikilta alle 18-vuotiailta, joilla on aikomus hypätä Freestyle Hallin 
-hyppyreistä. Kaikkien hyppyreistä hyppääjien on käytettävä kypärää sekä asianmukaisia suojavarusteita. Puis- 
tovalvojat avaavat hyppyrit ja ne ovat käytössä vain valvojan luvalla ja läsnäollessa. Hyppyaikoja voi tiedustella 
henkilökunnalta. 

 
Muista ottaa allekirjoitettu hyppylupa mukaan SuperParkiin! 

 
 

Annan luvan hypätä Freestyle Hallin hyppyristä. 
 
 
 
 

Pvm, paikka sekä huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero 

LASKETTELURETKI VUOKATTIIN 
HIIHTOLOMAVIIKOLLA ke 4.3.2020
Matkan hinta: 10 € / hlö 
Rinneliput: 3 tuntia 33€ (normaalihinta 36€) ja 7 – 12 v 25 €; 
Päivälippu: (klo 9.30–19.00) 35 € (normaalihinta 42 €) sekä 7 – 12-vuotiailta 28 €. 

Liput ja välinevuokra saadaan halvempaan hintaan, jos lipunostajia ja vuokraajia on 
molempia vähintään 20. Varaudu siis maksamaan normaalihinta!!!

Välinevuokra: 3 tuntia: 23€ (normaalihinta 30€)
(klo 9.30–19.00) 29 €/päivä (normaalihinta 37 €)
• Lumilautasetti normaalin hinnaston mukaan eli 37€

4H - jäsenille jäsenkorttia vastaan kahden euron alennus matkan hinnasta.
TÄRKEÄÄ!! Pitää osata lasketella itsenäisesti ja alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan! 
TAI

SUPERPARK VUOKATTIIN HIIHTOLOMAVIIKOLLA 
KE 4.3.2020
Matkan hinta: 10 € 
Päivälippu: 17€ / hlö (normaalihinta 19€). 
SuperPark Vuokatti on koko perheen liikunnallinen sisäaktiviteettipuisto, josta löydät haus-kim-
mat huvit ja liikuttavimmat elämykset – ympäri vuoden ja säällä kuin säällä. Voit kiipeil-lä korkeuk-
siin, laskea vauhdikkaita liukumäkiä, hypätä vaijeriliu’un kyytiin tai mutkitella pol-kuautoradalla. 
Game Arena tarjoaa haastetta muun muassa jalkapallo-, jääkiekko-, pesäpal-lo- ja tennispisteillä. 
Golf Arenalla hiotaan taitoja sisäharjoittelualueella ja minigolfradalla. Peliareenalla pääset 
joukkuepelien makuun. Vuokatti Freestyle Hallissa skeitataan, scoo-tataan ja hypitään jopa 
hyppyristä pehmeään vaahtomuovialtaaseen. Ilmavolttirata, jät-titrampoliinit ja foam pit -monttu 
mahdollistavat hurjimmatkin temput. Forge-kuntosalilla kunto kohoaa ja lihakset kiinteytyvät.
Alle 4-vuotiaat pääsevät puistoon veloituksetta ja alle 7-vuotiaat tarvitsevat mukaansa täy-
si-ikäisen huoltajan!

Hyppylupa pitää olla alle 18v lapsen huoltajalta, mikäli lapsi haluaa hypätä Freestylehallin hyppy-
rimäestä. Toki taitotaso tarkistetaan aina tarvittaessa uusilta hyppääjiltä. Lomake löytyy kuntatie-
dotteesta, täytä se ja ota mukaan!

Toki voit lähteä, vaikka vain hiihtämään, jolloin maksat vain kyytimaksun. 

Lähtöajat: 
Kestilästä Salen parkkipaikalta klo 7.30, Rantsilasta torilta klo 7.15, Pulkkilasta ABC:n pihalta klo 7.45
Piippolasta Shellin pihalta klo 8.00
HUOMIO: LÄHTÖAJAT VARMISTUVAT ILMOITTAUTUMISTEN MYÖTÄ JA NIISTÄ ILMOITE-
TAAN HENKILÖKOHTAISESTI
Ilmoittaudu maanantaihin 24.2. klo 15.00 mennessä Toppisen Sannalle p. 044-5118 339 tai 
sähköpostilla sanna.toppinen@siikalatva.fi tai jonkin muun kanavan kautta. Auto/autot 
vievät osallistujat joko Vuokatinrinteille laskettelemaan / hiihtämään ja Super Parkiin sekä hakevat 
pois. Paluumatkalle noin klo 17.00. 

järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut, Siikalatvan 4-H yhdistys ja Pyhännän vapaa-aikatoimi

PERHEREISSU JÄÄKIEKKO-OTTELUUN KÄRPÄT-JYP
LA 29.2.2020
• Reissun hinta 25 € sis. kyydin ja istumapaikkalipun. Lapsen /nuoren huoltaja pääsee mukaan  
maksamalla 20 €.
• Ilm. to 20.2.2020 mennessä p. 044-5118 672/ Sinikka, tai facen kautta tai s-postilla sinikka.lehto-
saari@siikalatva.fi.
• Mukaan tarvitaan vähintään 30 hlöä jotta reissu toteutuu
• Ja koska kyseessä on perhereissu, on reissu alkoholiton

Reitti: Kestilä 14.15, Piippolan Shell 14.45, Pulkkilan ABC 15.00, Rantsilan tori 15.30.

Järj.  Liikunta- ja nuorisopalvelut ja 4H

PULKKILAN 
SEURAN LASKIAIS-

TAPAHTUMA
SU 23.2.2020 

KLO 12-14 
PULKKILAN 

HIIHTOMAJALLA
Täperäntie 114, 92600 

Pulkkila

Mäenlaskua
Moottorikelkka-ajelua

Koiravaljakko
Myytävänä 
munkkeja, 

lättyjä, kahvia 
ja makkaraa

-Arpajaiset-

TERVETULOA!

Pulkkilan peruskoulun vanhempainyhdistys ry 
haluaa kiittää kaikkia joulumyyjäisiin osallistuneita!

Kiitokset yhteistyökumppaneille:
K-market Pulkkila, Parturi-kampaamo Raisa, Salong 

Katjuska, Kotisorvari, Heidin hyvinvointipalvelut, APPH-
Yhtymä, Pulkkilan kukka, Hiushoitola Graffiti, Hyvän 

olon taika, Sale Pulkkila, Homecare, Tupperware

KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT
25.2. ti klo 13-17 Miestenpäivä Villa Haliwilivaussa. 
26.2. ke klo 11-15 Naistenpäivä Villa Haliwilivaussa.
Eväät ja makkarat, sauna lämpiää. Ilm. ja lisätietoa 18.2. mennessä 044 
2991 385.
27.2. to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan ROM:lla.
10.3. ti klo 13-14.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Kärsämäen Konttilassa.

Omaishoitajien Olohuoneet:
11.3. ke Omaishoitajan olohuone Pulkkila/Pyhäntä. Aivoviikon luento 
Pulkkilan kunnantalolla. Lisätietoja työntekijöiltä, seuraa ilmoittelua. Kaikki 
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. 
vko 10 toimisto kiinni.
Päivi 044 2991 868 ja Suvi 044 2991 385.

 
 
 
 

 
 
Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva 
 
25.2. ti klo 13-17 Miestenpäivä Villa Haliwilivaussa.  
26.2. ke klo 11-15 Naistenpäivä Villa Haliwilivaussa. 
Eväät ja makkarat, sauna lämpiää. Ilm. ja lisätietoa 18.2. mennessä 044 2991 385. 
27.2. to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan ROM:lla. 
10.3. ti klo 13-14.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Kärsämäen Konttilassa. 
 
Omaishoitajien Olohuoneet: 
11.3. ke Omaishoitajan olohuone Pulkkila/Pyhäntä. Aivoviikon luento Pulkkilan 
kunnantalolla. Lisätietoja työntekijöiltä, seuraa ilmoittelua. Kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.  
vko 10 toimisto kiinni. 
Päivi 044 2991 868 ja Suvi 044 2991 385. 
 

Siikalatva liikkuu luonnostaan – kuntoilukampanja, joulukuu
Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja joulukuussa 47 kappaletta. 
Liikuttuja tunteja kertyi yhteensä 881 tuntia.
Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
takki: Elli Reinikka
Siikalatva juomapullo: Mirja Piippo
kassi: Raija Asikainen
Siikalatva heijastinkassi: Matti Kauranen ja Kirsti Kylmänen
t-paita: Eila Lampela

Onnittelut voittajille! Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

KLO 18.00     LIPUT 4€    SIIKALATVAN LUKIO KESKUSTIE 29, PIIPPOLA
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JÄRJESTÖT

KESTILÄN SOTAVETERAANIT RY

Vuosikokous pidetään to 27.2.2020 klo 10.00 Pekka ja Helena Helanderilla.
Esillä sääntömääräiset asiat ja esitys yhdistyksen lakkauttamisesta 31.12.2020.
Hallitus

PIIPPOLAN SOTAVETERAANIT RY

Piippolan Sotaveteraanit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 
20.2.2020 klo 12.00 Piippolan kunnantoimistolla (hallituksen kokoushuone).
Esillä sääntömääräiset asiat.  Tervetuloa!  
Hallitus

EL:N PULKKILAN YHDISTYS

· ma 17.2 sääntömääräinen kevätkokous Pulkkila-salissa.
Aloitamme klo 13. Ennen kokousta on vieraana sairaanhoitopiiristä
Tero Rajatie kertomassa uudesta, monelle täysin oudosta asiasta biopankki 
Borealisista. Yhdistys tarjoaa kahvit; ei arvontaa. Tervetuloa!
· ma 2.3. päiväkahvikerho Laakkolan kylätalolla klo 13 alkaen.
Olemme kutsuneet vieraita naapuriyhdistyksestä.
Varaa mukaasi 1 (yksi) euro, jolla saat bingo- ja arpalipun.
Kahvitarjoilu kaikille maksuton.
· su 8.3. Teatterimatka Ouluun, OTN "Pullo cavaa ja aurinkoa" klo 14 näytös.
Pakettihinta 30 €/hlö sis. lipun, teatterilla kahvin/teen ja kyydin.
Lähtö Pulkkilasta klo 12.30. Bussi ajaa Kangasojan ja Riihikummun
kautta ABC:lle ja kyytiin pääsee reitin varrelta.
Varaa paikkasi kerhossa tai Seijalta 044 5465 575 18.2. mennessä.
· ma 16.3. kerho klo 13 alkaen. Pulkkila-salissa; vieraana Pulkkilan osuuspankki.
Lopuksi arvontaa!
· ma 30.3. kerho Laakkolan kylätalolla klo 13 alkaen. Vapaata ohjelmaa mm. 
pelejä, tuolijumppaa; kahvi 2 € ja arpa 1€.
** Tervetuloa tapaamisiin!**SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO

KESÄRETKI TUUSULAN RANTATIE 24.-26.6.2020
Lähtö:   ke 24.6.2020 kello 7.30 Pulkkilan torilta
Matkareitti:  Meno: Pulkkila-Hirvaskangas-Hartola-Tuusula
                     Paluu: Tuusula-Mikkeli-Kuopio-Pulkkila
Hinta ja ilmoittautuminen: 
Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 100 € to 9.4.2020 mennessä Pulkkilan 
Osuuspankkiin
Loppumaksu  275 € pe 29.5.2020 mennessä Pulkkilan Osuuspankkiin  
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus
- hotellimajoitus aamiaisella 2 yötä 2-hengen huoneessa Hotelli Krapissa Tuu-
sulassa
- teatterilippu ”Kaksi puuta” Krapin kesäteatterissa
- vierailu Villa Kokkosessa (konsertti ja ruokailu)
- opastus Tuusulan rantatiellä
- sisäänpääsymaksu Ainolaan ja Lottamuseoon (kakkukahvit)
- Mikkelissä tutustumme Kenkäveronniemen Pappilaan (pullakahvit)
- 2 x matkaruokailu ja 2 x matkakahvit
Lisämaksusta: Huone yhdelle 88 €
Tarkempi ohjelma nähtävissä Pulkkilan Osuuspankilla.
TERVETULOA!

RANTSILAN PALVELUKOTIYHDISTYS RY

sääntömääräinen vuosikokous
Rauhalan kerhotiloissa, os. Keinontie 10, Rantsila
to 27.2.2020 kello 16.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Rantsilan Palvelukotiyhdistys ry:n hallitus

SIIKALATVAN MIELENTERVEYSYHDISTYS SUOPURSUT RY

Järjestämme kirpputoriviikonlopun toimitiloissamme Mäkeläntalossa os. 
Pulkkilantie 25, 92600 Pulkkila
perjantaina 21.2. klo 12-18  
lauantaina   22.2. klo 10-16
sunnuntaina 23.02. klo 12-16

Tarjolla on hyvänlaatuisia tuotteita mm. kirjoja, tietokonepelejä, vaatteita, 
kodintekstiilejä, koriste-esineitä ja astioita ja leivonnaisia.

Myyntipaikka 5 ensimmäiselle ilmoittautuneelle jäsenelle ilmaiseksi. Jos ei 
ole Suopursujen jäsen, niin myyntipaikka 5 euroa. Ilmoittautumiset Seijalle p. 
040 7689 881. 

KAHVITARJOILU ! TERVETULOA !

Suopursut auki torstaisin klo 13-16. Hiihtolomaviikolla 5.3. suljettu.
Maaliskuussa perinteinen retki Kopolan teatteriin Haapajärvelle.

KESKIPISTEEN A-KILTA

Kokoontuu 2.3. klo 17-19 Pulkkilan hiihtomajalla Täperäntie 114, Pulkkila.
Tervetuloa niin uudet kuin vanhat. Arvonta 1 €/arpa, sauna lämpiää ja 
hyvää seuraa. Tiedustella voit pj. 040 9352 730.

MTK KESKIPISTE RY

Kevätkokous 12.3.2020 klo 11.00 alkaen Pyhännän Kunnantalon auditoriossa. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Päiväretki 26.3. Valtran tehtaalle Suolahteen. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. 
Aikataulut ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Sitovat ilmoittautumiset 
sihteerille 29.2. mennessä ulla.vaaraniemi@gmail.com tai 044-9758738 

MTK RANTSILA 

Tutustumisretki Pyhännän elintarvikejalostusyrityksiin (3 kpl) to 27.2. 
Yhteiskuljetus Rantsilasta (vanhan Arinan tontilta) klo 9.30. Paluu klo 15 
Rantsilassa. Hinta jäsenperheiltä 10 eur/hlö sis. kuljetuksen, esittelyt ja 
lounaan. Varaa raha bussiin. 20 ensimmäistä pääsee mukaan. 
Ilmoittautumiset 24.2. mennessä.  liisaojantakanen@gmail.com tai p. 050 
307 9824 Tervetuloa!

PIIPPOLAN KYLÄYHDISTYS RY  

kysyy, millekkä sitä tänä vuonna aletaan...
…kun edelleen tavoitteena on
• ideoida ja suunnitella tapahtumia ja toimintaa ”vauvasta vaariin” -ajatuksella
• toteuttaa niitä käytännössä 
• yhteistyössä kylän muiden toimijoiden kanssa
Tulepa mukaan ideoimaan ja toimimaan!
Piippolan kyläyhdistys ry:n yleinen VUOSIKOKOUS Piippolan kylätuvalla to 
12.3.2020 klo 19.00 Käsitellään sääntömääräiset asiat – kahvitarjoilu

Piippolan kyläyhdistys ry, johtokunta

PIIPPOLAN NUORISOSEURA  

Hei Piipponen! Kaipaatko uusia kuvioita ja yhteisöllistä tekemistä 
mukavassa porukassa?
Tule mukaan pohtimaan, miten nuorisoseuramme voisi rikastuttaa 
kyläelämää. Vuosikokouksen yhteydessä suunnitellaan myös tulevan 
kesäkauden toimintoja!

Piippolan Nuorisoseura ry:n yleinen
VUOSIKOKOUS to 5.3.2020 klo 19.00 Piippolan Kylätuvalla. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Huom! Johtokunta kokoontuu jo klo 17.30

PIIPPOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 

järjestävät ke 4.3. klo 12 alkaen Pentti Haanpään koulun 
opetuskeittiössä ruokakurssin

GLUTEENITONTA RUOKA- JA KAHVIPÖYTÄÄN,
huomioiden maito- ja muna-allergian. Ilmoittautuminen kurssille 1.3. 
mennessä Aini/0400 514630 tai Sirpa/0400 285606. Kurssimaksu jäsenet 
10 €/ei jäsenet 20 €. Ohjaajana Maija Ojalehto
 ---------------
PIIPPOLAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY:N
yleinen kokous ke 26.2.2020 klo 13 Piippolan asukastuvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS 

Kerho 14.2.2020 klo 16.00 Pyhännän Seurakuntatalolla.
Kahvi & Arvontaa. Tervetuloa!

RANTSILAN MLL TIEDOTTAA: 

MLL:n perheliikuntavuoro Rantsilan liikuntahallilla sunnuntaisin 
parittomilla viikoilla klo 15.30-17.00. Seuraava kerta on 16.2.2020. 
Perheliikuntavuoro on ilmainen, olitpa sitten jäsen tai et. Tervetuloa 
liikkumaan! 

Perhekahvilan kokoontumispaikka on muuttunut meijeriltä Rantsilan 
seurakuntatalolle. MLL järjestää perhekahvilan parillisina viikkoina klo 10-
12.00 ja seurakunta oman perhekerhonsa parittomina viikkoina. Seuraava 
MLL:n kerho on 17.2.2020. Tervetuloa kerhoihin!

Gananderin koululta Frozen-elokuvaillan jälkeen löytynyt rahapussi etsii 
edelleen omistajaansa. Elokuvissa perjantaina 10.1. 2020 olleet perheet 
tarkistakaa, puuttuuko joltain rahapussi. Pussissa on aika paljon rahaa. 
Haluaisimme, että omistaja löytyy. Rahapussin voi noutaa tuntomerkkejä 
vastaan Gananderin koulun toimitilahuoltajilta.
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HEDELMÄPUIDEN HOITO JA VARRENNUS  
Rantsila 5.5.2020 klo 16.30- 21.15 Gananderin koulu, tekninen luokka.
Opettelemme hedelmäpuiden lisäämistä varrennuksen avulla, istutusta, kasvatusta, 
lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista jyrsijöiltä. Tutustumme laajasti uusiin omena-, 
päärynä-, kirsikka-, luumu-, makeapihlaja-, aprikoosi-, persikka- ja viinirypälelajikkeis-
iin. Varrennamme kaikille opiskelijoille vähintään yhden hedelmäpuun, joka EI sisälly 
kurssimaksuun. Omenapuu 5 €, muut hedelmäpuut 8 €. Ilmoittautuminen 28.2.2020 
mennessä hedelmäpuiden perusrunkojen tilauksen vuoksi p. 044 7591 999 tai www.
jokihelmenopisto.fi.

HIP HOP 7-12 V. RANTSILA  
ke 11.3.-1.4.2020 Alekranterin koulu
HipHop on katutanssilaji, johon pääsemme tutustumaan eri-
laisten askelten ja vartalon isolaatioiden keinoin. Käymme läpi 
hip hopin tekniikkaa, foundationeita ja rakennamme tanssi-
sarjaa. Yhdessä hip hop musiikin ja liikekielen kanssa saamme 
kokea yhteisöllisyyttä ja löydämme hyvää fiilistä. Tunnille 

mukaan sisäliikuntakengät, rennot mukavat vaatteet, vesipullo ja iloinen mieli. Ilmoit-
taudu 4.3. mennessä.

AIKUISTEN UIMAKOULU PULKKILA  
la 14.3.-25.4.2020 klo 11-11.45 Haapaveden uimahalli
Opimme perustekniikkaa uimalajeista.1. tunti: veteen totuttautuminen, kastautumin-
en, hengitysharjoituksia; 2. tunti: kelluminen, liukuminen, rentous; 3. tunti: potkiminen, 
uintiasento, alkeisuintityyli; 4. tunti: liukuminen pinnan alla (sukeltaminen), edellisten 
tuntien kertausta, hyppyjä; 5. tunti: eri uintityylejä, kertausta sekä "matkauinti"; 6. tunti: 
eri uintityylejä, "matkauintia" sekä kertausta. Kokoonnumme 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 18.4. 
ja 25.4. Kurssimaksu sisältää uintiliput. Ilmoittaudu 6.3. mennessä.

KUNTONYRKKEILY KESTILÄ 
ke 18.3. - 29.4.2020 klo 18.45- 19.45 Kestilän kunnantalo 
Kuntonyrkkeily on tehokasta, hauskaa ja turvallista harjoit-
telua nyrkkeilyn tekniikoita ja harjoitteita hyväksikäyttäen. 
Peruskunto kasvaa ja ylimääräiset kilot saavat kyytiä. Myös 
istumatyön jumittamat lihakset ovat taakse jäänyttä elämää 
jo muutaman viikon harjoittelun jälkeen. Sopii sekä naisille 
että miehille. Ota mukaan sisäliikuntavaatteet ja juomapullo. 

Kurssin alussa tilaamme yhteistilauksena kuntonyrkkeilyhanskat. Opiskelija huolehtii 
vakuutusturvastaan itse - kamppailulajeissa opiston vakuutus koskee vain teoriajak-
soja. Teholtaan keskiraskas. Ilmoittaudu 11.3. mennessä.

LAPINRUMPU RANTSILA 
la 18.4. klo 10- 16 & su 19.4.2020 klo 10-13 Gananderin koulu, 
tekstiilityön luokka  
Lapinrummun kehä on koivuvaneria ja kalvo poronnahkaa. 
Valmistamme rummun ompelemalla kalvon kiinni kehään. 
Halutessasi voit värjätä sekä kehän että nahan. Lähetämme 
osallistujille tarvikelistan ennen kurssin alkua. Kurssimaksun 
lisäksi materiaalimaksu, jonka opettaja perii. Ilmoittaudu 
8.4.mennessä.
Lisätietoja Katariina Tenhunen 044 7591 336 ja ilmoittautumin-
en p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi.

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA  
KULTTUURIAVUSTUKSET HAETTAVANA
Kulttuuriavustusten 2020 hakuaika on 2.3.- 30.4.

Kulttuuriavustusta voi hakea sähköisesti tai erillisellä hakulomakkeella. Hakemuskaa-
vakkeita on saatavilla kunnantalolta Pulkkilasta sekä kaikista Siikalatvan kirjastoista.
Kulttuuriavustuksen hakuohjeet ja myöntämisperusteet sekä sähköinen hakulomake 
löytyy kunnan internet-sivustolta osoitteesta: https://www.siikalatva.fi/fi/lomake/kult-
tuuriavustusten-haku

LO ESTÓY – SE MINÄ OLEN 
Koulutuskeskus JEDU Piippolan auditoriossa
22.2.2020 klo 17.00 – 17.40
Hurmaannu tanssista, tuudittaudu sävelten sekä sanojen syliin ja anna aivojesi levätä 
animaation kuvia katsellen.

ohjaus ja musiikki: Heidi Zschauer, tanssi: Guillermo Zayas, animaatio: Anna Korhonen
projisointi ja 3D: Juha-Matti Jussila, runot: Marja-Liisa Biskop
 
Liput 5 €, myydään käteisellä ovelta klo 16.30 alkaen.

Siikalatvan kunnan työpajat
www.siikalatvantyopajat.fi

PIIPPOLAN PAJA Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus)

Tällä hetkellä meiltä:
◗  polkupyörien huolto 
◗  luistinten teroitus 6eur/pari
◗  kenkien ilmainen nastoitus
◗  kalusteiden entisöinti
◗  vaatteiden pienkorjaus
◗  kopiointipalvelut

Avoinna: ma–to 8.00–16.00, pe 8.00–14.00, puh: 044 5118 434/Jarkko 

RANTSILAN PAJA Teollisuustie 9

◗  puuhuonekalujen korjauksia
◗  mittatilaustuotteita puusta
◗  polkupyörien huollot 
◗  tietokoneiden purku ja kierrätys 
◗  kenkien ilmainen nastoitus
◗  otetaan vastaan rikkinäiset sekä ehyet radiot, taulutelevisiot, 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 kunnostettavia polkupyöriä, puisia 
korjauskelpoisia huonekaluja sekä isoja hyväkuntoisia kankaita.

Kummaltakin pajalta kenkiin ilmaiset nastoitukset! 

Aurinkoista kevättä 
Kyvyt käyttöön-hankkeesta!   
Kyvyt käyttöön-hanke tarjoaa henkilökohtaista palvelua työttömille 
ja rekrytointiapua yrityksille, sekä tietoa tuetun työllistämisen mah-
dollisuuksista Siikalatvan ja Pyhännän alueen toimijoille.
Järjestämme myös erilaisia koulutuksia, joista ilmoitamme myöhem-
min mm. Facebook -sivuillamme. Tykkäämällä sivustamme ”Kyvyt 
käyttöön-hanke Siikalatva-Pyhäntä” voit seurata tulevia tapahtumia.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin laitamme rattaat pyörimään!
Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi
Annamari Similä, ohjaaja, 050 470 1476, annamari.simila@siikalatva.fi.
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