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Kesäpäivänseisaus oli vanhassa Suo
messa tärkeä keskikesän ja Ukko Yliju
malan juhla. Tähän mittumaarin aikaan 
liittyi erilaisia uskomuksia ja taikoja. Ju
hannuspäivä oli suotuisa enteiden kat
somiselle, ja silloin katsottiin säitä, sa
tovuotta ja karjaonnea. Näin juhannuk
sen alla mekin voisimme katsoa Siika
latvan tulevaisuutta.

Positiivisia ennusmerkkejä on ilmas
sa. Jahotecin kohdalla näemme jo kas
vun kierteen alkaneen. Nyt käynnisty
vä tehdashanke on isompi ja laajavai
kutteisempi. Uusi tehdas tuo työpaik
koja ja työtä yrityksille. Työntekijät tar
vitsevat koulutusta ja ruokalapalve luja. 
Jotta työntekijöitä saadaan muut
tamaan muualta, tarvitaan laadukkai
ta vuokraasuntoja, laadukasta päivä
hoitoa ja opetusta.

Kulujen kanssa pitää olla tarkkana, 
mutta pelkällä säästämisellä emme saa 
kestävää elintilaa. Meidän on rohkeas
ti kasvatettava kakkua, josta hyvinvoin
tia jaetaan. Käytännössä se tarkoittaa 
yritysten kasvua, uusia yrityksiä ja työ
paikkoja, myös riskinottoa. Kasvava kak
ku luo elinvoimaa, ja elinvoima kasvat
taa kakkua.

Elinvoiman kehää voisi kuvata ketjulla 
koulutus, yritykset, työpaikat, asunnot, 
palvelut ja taas koulutus, uudet yrityk
set, työpaikat jne. Näihin kaikkiin vai
heisiin tarvitaan yrittäjiä, yhteistyötä ja 
markkinointia, myös railakkaa kunta
markkinointia. Edelläkävijä saa parhaat 
palat. 

Oikein suunnattu toisen asteen kou
lutus olisi alueelle ja alueen yrityksille 
iso kilpailuetu. Yritysten työvoima ja 
osaamistarve onkin määräävässä ase
massa, kun mietimme koulutusta ja yh
teistyökuvioita Jedun, Centrian, yliopis
tojen ja muiden koulutusta järjestävien 
tahojen kanssa. Myös seutukunnan ak
tiivinen yhteistyö ja oikein suunnatut 
hankkeet auttavat meitä ja koko aluet
ta. 

Kokonaisuuden näkeminen on tär
keää. Meidän pitää nousta välillä päi
vittäisten huolien yläpuolelle ja tähytä 
näkymiä, ei vain aiottuun meno
suuntaan vaan laajemmin. Ukkospilvet 
kannattaa kiertää, mutta usein maise
ma on ylhäällä selkeämpi ja maali nä
kyvissä. Kaikkia myrskyjä ei kuitenkaan 
voi välttää.

Elinvoima ratkaisee
Elämämme sekoittanut koronamyrsky 
muutti asenteita ja toi myös mahdolli
suuksia. Ihmiset arvostavat nyt entistä 
enemmän kotimaista ruokaa, väljää 
asumista ja turvallista matkailua. Ret
keilykohteet ja luontomatkailu vetävät. 
Näitä kaikkia meillä on tarjolla. Tämän 
kesän lomasuunnitelmat ovat vielä mo
nella auki, joten voimat yhdistämällä 
ehdimme vielä saada osamme tästä 
markkinasta. Siemenet on kylvetty. Sa
toa ja jaettavaa kakkua ei voida vain 
odotella, vaan pitää kastella ja lannoit
taa, välillä kitkeäkin. 

Nyt on ollut erikoinen kevät myös 
kunnan henkilökunnalle. Korona, etä
opetus ja isojen hankkeiden valmiste
lu ovat teettäneet viranhaltijoilla todel
la paljon ylimääräistä työtä. Suuret kii
tokset johtaville viranhaltijoille, heidän 
tukijoukoilleen ja koko koulutoimelle! 
Aivan erityisesti haluan kiittää vt. kun
nanjohtaja Seija Mäenpäätä, joka on 
hoitanut hienosti ja antaumuksella kol
mea eri virkaa. Tähän ei olisi moni pys
tynyt! 

Uusi kunnanjohtaja on nyt astunut ri
viin ja löytänyt luontevasti paikkansa. 
Toivotamme Pirre Seppäsen lämpimäs
ti tervetulleeksi! Monen mieleen jäi työ
haastattelusta hänen lausumansa, et
tä elinvoiman on oltava mukana kaikis
sa kunnan toiminnoissa. Siitä voi olla 
vain samaa mieltä. 

Aurinkoista mittumaarin aikaa  
jokaiselle siikalatvalaiselle!

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Seija Junno
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HALLINNOLLISET PALVELUT JA KUNNANTALON 
TOIMINTA KORONAEPIDEMIAN AIKANA
Kunnantalo on suljettu ja suurin osa henkilöstöstä on edelleen etätyössä. 
Asiointi kuntaan tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla. 

Rakennusvalvonta-asioissa yhteydenotot suoraan rakennustarkastajaan 
puhelimitse tai sähköpostitse. Postin toimittamisesta kuntaan tulee sopia 
puhelimitse rakennustarkastajan kanssa. Välttämättömät katselmukset  
pyritään hoitamaan.

Asiointi elinkeinopalveluasioissa tapahtuu puhelimitse tai sähköpostitse, 
elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläinen puh. 040 5148 935,  
email: ismo.makelainen@siikalatva.fi

MAASEUTUPALVELUT 
Kaikki palvelupisteemme pidetään koronavirustilanteen vuoksi edelleen suljettui-
na. Palvelemme muutoin normaalisti, mutta työntekijämme työskentelevät etänä 
ja asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelun kautta.

Lomakkeita voi palauttaa sähköpostitse osoitteisiin maaseutupalvelut@siikalatva.
fi tai maaseutuasiamiesten sähköpostiosoitteisiin etunimi.sukunimi@siikalatva.fi. 
Postitse lomakkeita voi palauttaa osoitteella Siikalatvan kunta / Maaseutupalvelut 
Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila.

TUKIHAKUMATERIAALEISTA JA TUKIHAKUKOULUTUKSISTA
Tukihakuopas 2020 on julkaistu ja se löytyy Ruokaviraston sivuilta 
https://www.ruokavirasto.fi/hakuopas  

Kuntien ja muiden toimijoiden viljelijöille suunnatut paikan päällä järjestettävät 
koulutustilaisuudet on peruttu. Osa tilaisuuksista järjestetään verkkokoulutuksina. 
Osoitteissa https://www.ruokavirasto.fi/tukihakukoulutus/  ja https://dreambroker.
com/channel/anhnctdh?fbclid=IwAR2hiEhwJ_wgwe3VML1f4fnNwKOz1KpZ5NYx-
JyV_ZzoEF2vRq3ZBS95XiZk#/menu on linkkejä koulutuksiin ja videomateriaaleihin.

PÄÄTUKIHAKU 15.6.2020 MENNESSÄ
Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta

Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa 
15.6.2020 saakka.

Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla 
tai tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista.

Maatilat, joiden peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen nähden, voivat lähettää 
tukihakemuksensa milloin tahansa tukihakuaikana. 

Vipu-palvelussa voit perustaa uusia lohkoja sekä tehdä peruslohkojen jakoja ja 
yh-distämisiä. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen 
tekemiseen, jotta kunta ehtii tarkistaa lohkomuutokset ja saat oikeat tiedot 
hakemukseesi. 

Haku paperilomakkeilla

Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat 
lomakkeet

• Tukihakemus 101B

• Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B

• Kasvulohkokartat peruslohkoista, jos lohkolla useampi kasvulohko
Jos edellisenä vuonna ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös

• Maatilalomake 101A

• Maatilan osalliset 101D

• Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A

• Peruslohkojen muutoslomake 102C

Palauta hakulomakkeet viimeistään 15.6.2020

MUISTUTUS TUKIOIKEUKSIEN SIIRROISTA
Tukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2020 on ilmoitettava viimeistään 15.6.2020. 
Tukioikeuksien siirtoilmoitus pitää tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai 
haltija vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, koko tilan omistuk-
sen siirto, tukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. 
Tukioikeuksien siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen 
yhteydessä, koska tukioikeudet palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuk-
sen päättyessä. 

VUONNA 2019 HAETTUJEN TUKIEN MAKSUT JATKUVAT
Maksuun tulevat 11.6.2020 alkaen EU:n lammas- ja vuohipalkkiot, EU:n nautaeläin-
palkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta, eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosa 
(noin 50 %) sekä loppuosat perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), 
nuoren viljelijän EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %).

Ympäristökorvauksen loppuosa maksetaan 18.6.2020 alkaen. Loppumaksujen 
osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta.

KORONA-VIRUS JA YLIVOIMAINEN ESTE
Vallitsevassa koronatilanteessa voit vedota ylivoimaiseen esteeseen esimerkiksi 
seuraavissa tapauksissa:

• Luomusitoumuksesi edellyttämiä kursseja ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen
perusteella voit siirtää luomukurssin suorittamisen myöhempään ajankohtaan.
Sitoumuksesta ei kuitenkaan makseta korvausta ennen kuin olet suorittanut
sitoumuksen edellyttämän koulutuksen.

• Kasvinsuojeluainetutkintojen koulutuksia tai kasvinsuojeluruiskun testaustilai-
suuksia ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella voit suorittaa koulutuksen
ja testauttaa ruiskun myöhemmin. Huomioi kuitenkin, että voit tehdä 
tutkinnon myös verkossa.

Jos sinua tai maatilaasi kohtaa ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, 
ilmoita asiasta 15 työpäivän kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle eli kuntasi 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen. Vain ilmoittamalla ylivoi-
maisesta esteestä voit säilyttää oikeutesi viljelijätukiin tai osaan niistä.

Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. Jos postitat ilmoituksen, varmista 
puhelimitse, että ilmoitus on saapunut perille.  Liitä ilmoitukseen myös todisteet. 
Lue lisää ylivoimaisesta esteestä hakuoppaan luvusta 5.

HAKEMUKSEN VIRHEIDEN KORJAAMINEN 
Ilmoita kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos huomaat tukihaun päätty-
mi-sen jälkeen, että

• olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa

• olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle

• et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessa ilmoittamaasi kasvia.

Ilmoittaessasi hakemuksessa olevasta virheestä voit välttää virheen seuraamuk-
set il-moittamalla virheestä oma-aloitteisesti ja kirjallisesti kunnan maaseutuelin-
keinovi-ranomaiselle.

KOKO HAKEMUKSEN TAI SEN OSAN PERUMINEN
Tarvittaessa hakemuksen tai sen osan peruminen tehdään kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksel-
la. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä.

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

Maaseutuelinkeinoviranomaiset suorittavat hukkakauravalvontaa kesän aikana 
koko yhteistoiminta-alueella. Valvonta painottuu alueille, joilla on aiemmin 
havaittu hukkakauraa ja joille on laadittu torjuntaohjeita ja -suunnitelmia.

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

MAASEUDUN YRITYSTEN JA MAATALOUDEN 
VÄLIAIKAINEN KORONATUKI
Nyt on mahdollista hakea maaseudun ja maatalouden väliaikaista ”koronatukea”. 
Tarkempaa infoa tuesta ja ohjeita sen hakemisesta HYRRÄ-järjestelmän kautta 
saat kunnan nettisivuilta www.siikalatva.fi Ajankohtaista osiosta. 

Yhteyshenkilönä tämän tukimuodon osalta alueella on 
maaseutujohtaja Mikko Äijälä.

ELY-keskuksen puhelinpalvelun kautta saat myös lisätietoa tuesta  
puh.  0295 024 800, sähköposti: poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Tästä tuesta saat lisätietoa http://www.ely-keskus.fi sivuston kautta  
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon- 
ja-kalatalouden-koronatuki

TULOSSA MYYNTIIN
Siikalatvan kunta laittaa myyntiin nettiin kiertonet.fi -sivustolle 
n. 0,4453 ha:n LOMA-ASUNTOTONTIN Järvitalonjärveltä
leirikeskus Ristironkkelin vierestä.

Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.kiertonet.fi!

KUNTA TIEDOTTAA
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SIIKALATVAN LIIKUNTA- JA 
NUORISOPALVELUT

PULKKILAN TENNISSEURAN  
TALKOILLA YLLÄPITÄMÄ  
TENNISKENTTÄ ON AVOINNA. 

Kenttä sijaitsee Pulkkilan modulikoulun 
takana. Siellä on ilmoitustaulu, josta  
löytyy tietoa mm. maksukäytännöistä.  
Käykäähän tutustumassa paikan päällä 
ja ei muuta, kun pelaamaan tennistä. 

YLEISURHEILUN SIIKALATVACUP-2020
Kilpaillaan tänä vuonna poikkeuksellisen kevään takia pienimuotoisempana eli 
pidetään vain kaksi osakilpailua. Pisteet lasketaan kuten ennenkin ja molempiin 
osakilpailuihin osallistuneet saavat palkinnon.  
Pisteet: 1./20p, 2./19p, 3./18p jne. 

I OSAKILPAILU PULKKILA 
SU 14.6. KLO 14.00

T/P9 40m, kuula, pallonheitto

T/P11 60m, korkeus, keihäs 

T/P13 60m, keihäs, korkeus

T/P15 100m, keihäs, korkeus

N/M 100m, keihäs, kiekko

II OSAKILPAILU RANTSILA 
SU 2.8. KLO 14.00

T/P9 150m, pituus, rengaskiekko

T/P11 150m, pituus, kuula

T/P13 200m, kiekko, pituus

T/P15 200m, pituus, kiekko

N/M 200m, kuula, pituus

Ilmoittautumiset paikan päällä vähintään 
puoli tuntia ennen kisojen alkua. 

SIIKALATVAN KUNTA 
VARHAISKASVATUSPALVELUT

SIIKALATVAN VARHAIS- 
KASVATUKSEN KESÄAIKA

Päiväkodit ovat avoinna koko kesän: 
Kestilä Pikkupihlaja p. 044 511 8251 
Piippola Vaarintalo p. 044 511 8345 
Pulkkila Hiirenkorva p. 044 511 8477

Rantsila Suopeikko p. 044 511 8630

Päiväkodeista saa opastusta kiireellisissä päivähoitoasioissa,  
mikäli asuinalueesi päiväkodinjohtaja on lomalla.  
Varhaiskasvatusmaksuihin/laskuihin liittyvissä asioissa tulee 
ottaa yhteyttä päiväkodinjohtajiin tai laskuttajaan.

puhelin lomalla

Varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja 044 511 8226 1.7. – 3.8.
Kestilä ja Piippola Jaana Fält 044 511 8336 20.7. – 9.8.
Pulkkila Sirkka Kemppainen 044 511 8476 15.6. – 12.7.
Rantsila Eila Arffman 044 511 8647 20.7. – 9.8.

Päivähoidon laskutus:  Sanna Äijälä 044 511 8249 8.7. – 5.8.

AURINKOISTA KESÄÄ SIIKALATVAN LAPSIPERHEILLE!

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut järjestää kol-

me päiväleiriä yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa. Lei-

ripäivinä askarrellaan, leikitään, syödään, uidaan ja 

ulkoillaan. Leiripäivät sisältävät ruokailun ja välipalan. 

Päiväleirille voi osallistua v. 2009 – 2013 syntyneet. 

Osallistumismaksu on 10 € / pvä. Maksu käteisellä 

leirille tultaessa. Sama lapsi voi osallistua vain yhteen 

päivään, mutta mikäli tulijoita on vähän, voi ilmoittaa 

halukkuutensa muihinkin päiviin. 

17.6.mennessä Sanna Toppiselle s-postin kautta 
sanna.toppinen@siikalatva.fi kautta. Jos et millään 
pysty laittamaan sähköpostia, siinä tapauksessa 
soita numeroon 044 – 5118 339.

Ilmoita osallistujan nimi, syntymävuosi, ruoka- 
ainerajoitukset, mille leirille osallistuu (laita 1.  
ensisijainen vaihtoehto, 2. toinen vaihtoehto ja 3. 
kolmas tai kaikki päivät) sekä muut mahdolliset 
huomioonotettavat seikat

SIIKALATVAN LASTEN 
PÄIVÄLEIRIT

Missä 
Ristironkkeli, Rantsila  
ke 24.6. ja to 25.6. klo 10.00 – 15.00 

Paskokangas; Piippola  
ti 30.6. klo 10.00 – 15.00
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YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi
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vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Koronaepidemia vaikuttaa monella tavalla 
yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitsevat tässä 
uudessa tilanteessa monipuolista ja ajan-
kohtaista informaatiota. Alla tarkempaa 
tietoa erilaisista yritysten tukimuodoista 
koronaepidemian aikana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta 

koronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 6-250 työntekijää. Rahoitusta voidaan 
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja 
kehittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään 
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja 
raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuk-
sista on 80 %.

ELY-keskus 
• tarjoaa 1 000 -100 000 €:n rahoitusta ko-

ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa 
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja ke-
hittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on 
80 %.

Muita rahoitusmuotoja
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta 

(2000 €) > asetus tulee voimaan 9.4., minkä
jälkeen kunnat voivat hakea rahoitusta 
työ- ja elinkeinoministeriöstä

• yrittäjä voi hakea työttömyysturvaa 16.3. 

alkaen (suuruus 724 €/kk), kannattaa 
ilmoittautua heti työnhakijaksi TE-toimistoon

• Keskipiste-Leaderilla on tarjolla uusi 
50-80 %:n tuki pieniin kehityshankkeisiin ja 
investointeihin (max.1000 €) 
Startti-Leaderin kautta

• Maa- ja metsätalousministeriön tuki
mm. maa- ja metsätalousyrittäjille on
suunnitteilla

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen 
pienentämiseksi ja kassavirran 
turvaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• sopeuta henkilöstökulut vallitsevaan 

tilanteeseen (lomautuksen ilmoitusaika 
5 vrk)

• pyydä lisää maksuaikoja ostoihin
• realisoi varastot
• keskustelu vuokranantajan kanssa vuokrien

siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman 
lisäämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä pank-
kiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mukaan 
lähialueen tuotteita ja palveluita sekä ostakaa 
niitä ennakkoon esim. lahjakortit, jotta lähi-
palvelut säilyvät kunnassa.

Suomen hallitus on 8.4.2020 linjannut, että 
yksinyrittäjien tukemiseen kohdennetaan 250 
milj. euroa. Tämä ohjataan yrittäjille kuntien 
kautta. Rahoituksen ensimmäisessä vaiheessa 
kunnille myönnetään rahoitusta 100 M € siinä 
suhteessa, kuin kunnissa on yksinyrittäjiä. 

Yksinyrittäjän avustus on 2 000 euron 
suuruinen kertakorvaus. Avustusta voidaan 
myöntää yksinyrittäjän toiminnan vakautta-
miseen aikavälillä 16.3.2020 – 31.8.2020. 
Avustusta voi hakea 30.9.2020 saakka. 

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista 
toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa 
päätoimista yrittäjää riippumatta toiminnan 
oikeudellisesta muodosta. Yksinyrittäjällä ei 
voi olla palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys 
katsotaan hakemushetken tilanteen mukai-
sesti.

Hyväksyttävät kustannukset ja  
avustuksen hakeminen
Avustusta voi hakea laskennallisiin, yritystoi-
minnasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten 
yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja 
laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja 
muut toimistomenot. 

Yrittäjän itselleen nostama palkka ei kuulu 
hyväksyttäviin kuluihin.

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti 
kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen 
kotikunta). Sähköinen hakemus nopeuttaa 
käsittelyä. Puutteellisten hakemusten pohjalta 
ei ole mahdollista tehdä päätöksiä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyk-
sessä. Hakemuksen vastaanottaminen täytyy 
järjestää siten, että hakemuksen saapumishet-
ki on yksilöitävissä vähintään päivänmäärän 
tarkkuudella.

• Hakemuslomake Word-tiedostona löytyy 
kunnan kotisivuilta ajankohtaiset kohdasta ja 
se lähetetään osoitteeseen  
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

• Paperisen hakemuslomakkeen saa jokaisen 
kirkonkylän kirjastolla olevasta postilaatikosta 
ja täytetyn hakemuksen liitteineen voi 
palauttaa postiluukun kautta kirjastoon

Avustuksen myöntämisen  
edellytykset ja kriteerit
• Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja 
liikevaihto ovat merkittävästi heikentyneet 
koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen.

• Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytyk-
set kannattavaan liiketoimintaan;

• Yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella 
yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrit-täjää, jolla on 
yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnume-
ro) tai joka voi esittää vähintään 20 000 
euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuk-
sen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, 
niin tulee osoittaa, että jo syntynyt tu-lovirta 
olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron 
laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.  

Hakemuksen liitteet
• verovelkatodistus
• viimeisin tilinpäätös 2019 tai viimeisin 
veroilmoitus 2019

Lisätietoja
Elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläinen. puh. 040 5148 935, ismo.makelainen@siikalatva.fi 

Projektipäällikkö Pasi Anttila, puh. 041 5012 422, pasi.anttila@siikalatva.fi

KULTTUURITOIMI
SIIKALATVAN KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA 
Kesän 2020 pitäjäpäiviä ei järjestetä.

Kulttuuritoimi on kesätauolla heinäkuun ajan.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

KIRJASTOTOIMI

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
PALVELEVAT 

2.6. − 6.7. 
KESTILÄ, PIIPPOLA JA RANTSILA: PULKKILA:
TI  10 – 14  TI 13 – 19

KE  15 – 19 KE 10 – 16

TO  10 – 14 TO 15 – 19

PE 9 – 14

To 18.6. muut kirjastot auki klo 10-14, Rantsilan kirjasto kiinni. Juhannusaattona pe 
19.6. kaikki kirjastot kiinni.

7.7. KIRJASTOT PALAAVAT NORMAALEIHIN AUKIOLOAIKOIHIN 
SEURAAVIA SULKUJAKSOJA LUKUUN OTTAMATTA:
VK 28 KE 8.7. PULKKILA KIINNI JA TO-PE 9.-10.7. KESTILÄ KIINNI

VK 29 KESTILÄ KIINNI

VK 30 PIIPPOLA JA PULKKILA KIINNI

VK 31 PIIPPOLA JA PULKKILA KIINNI

VK 32 KESTILÄ KIINNI

VK 37 RANTSILA KIINNI

Seuraa tiedotusta verkkosivuillamme ja somessa, muutokset ovat mahdollisia.

Huom! Noudatathan kirjastossa asioidessasi pikaisen asioinnin periaatetta, 
turvavälejä, hyvää käsihygieniaa sekä muita yleisiä ohjeistuksia. Asiakaskone 
on käytössä vain pyydettäessä, välttämättömään asiointiin, 1 hlö kerrallaan. 
Kirjastoissa ei toistaiseksi järjestetä tapahtumia, ryhmäkäyntejä tai tilavuokra-
usta. Asiointipisteet Kela-palveluineen ovat avoinna kirjastojen aukioloaikoina. 
Kela suosittelee asiakkailleen edelleen ensisijaisesti puhelin- ja verkkoasiointia.

Aukioloajat ja yhteystiedot: siikalatva.fi/kirjastopalvelut 

Verkkokirjasto: kirikirjastot.verkkokirjasto.fi/web/arena 

eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Yrittäjä, työnantaja tai työtön työnhakija, 
muista Kyvyt käyttöön-hanke!
Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön-hanke tarjoaa 
henkilökohtaista palvelua työttömille ja rekrytointiapua yrityksille sekä 
tietoa tuetun työllistämisen mahdollisuuksista. 

Olemme suunnittelemassa uusia koulutuksia syksylle.  
Jos sinulla on tarvetta korttikoulutukselle, kuten erilaiset turvallisuus-
koulutukset, kerrothan siitä meille! Syksyn aikana järjestetään myös 
keväältä peruuntunut EA1-ensiapukurssi.

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.

YRITYSRAHOITUS KORONAVIRUSTILANTEESSA 8.5.2020 
YKSINYRITTÄJIEN TUKI (2 000 €)

Avustusta voi hakea laskennallisiin, yritystoimin-
nasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten yritystoi-
mintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden
kustannukset sekä kirjanpito- ja muut
toimistomenot.

Yrittäjän itselleen nostama palkka ei kuulu hyväk-
syttäviin kuluihin.

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikun-
nastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).

Hakemukseen mukaan liitteinä verovelkatodistus,
viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019.
• Hakemuslomake Word-tiedostona löytyy
kunnan kotisivuilta ajankohtaiset kohdasta
ja se lähetetään osoitteeseen 
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi
• Paperisen hakemuslomakkeen saa jokaisen
kirkonkylän kirjastolla olevasta postilaatikosta
ja täytetyn hakemuksen liitteineen voi
palauttaa postiluukun kautta kirjastoon.

STARTTI-LEADER

Startti-Leader on Keskipiste-Leaderin oma rahoi-
tusväline pienten yritysten pienille kehittämis-
ja investointitoimille.

Mitä tarjolla:
Investoinnit
tuki 50 % HUOM! Suurempi tukiprosentti käytös-
sä 1.4. alkaen koronatilanteen vuoksi, voimassa
toistaiseksi
- tuen suuruus on 100-1 000 euroa
Kehittäminen
- tuki 80 % HUOM! Suurempi tukiprosentti käytös-
sä 1.4. alkaen koronatilanteen vuoksi,
voimassa toistaiseksi

- tuen suuruus on 100-1 000 €
Hakeminen on yksinkertaista ja nopeaa. Täytä
hakemus ja lähetä se sähköisenä Keskipiste-
Leaderin tietokantaan. Erillisiä hakuaikoja ei ole,
tukea voi hakea ympäri vuoden.

Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys on
Keskipiste-Leader ry:n jäsen. Keskipiste-Leade-
rin jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi. Jäsenmaksu
maksetaan Keskipiste-Leaderin tilille
FI90 5291 0820 0175 95 BIC: OKOYFIHH

https://www.keskipisteleader.fi/fi/startti-leader

ELY-KESKUKSEN RAHOITUS

• ELY-keskus tarjoaa 1 000 -100 000 €:n rahoitus-
ta koronasta kärsiville yrityksille, joissa on 1-5 työn-
tekijää. Rahoitusta voidaan hakea liiketoiminnan 
esiselvitykseen ja kehittämiseen. Kustannuksiin 
hyväksytään mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja
raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuksista
on 80 %.

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

• Business Finland tarjoaa 10 000 - 100 000
€:n rahoitusta koronasta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta voidaan
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehittämi-
seen. Kustannuksiin hyväksytään mm. palkkaku-
luja, ostopalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksimi-
tuki kustannuksista on 80 %.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asi-
akkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Lisätietoja
Elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläinen. puh. 040 5148 935, ismo.makelainen@siikalatva.fi 

Projektipäällikkö Pasi Anttila, puh. 041 5012 422, pasi.anttila@siikalatva.fi

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Koronaepidemia vaikuttaa monella tavalla 
yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitsevat tässä 
uudessa tilanteessa monipuolista ja ajan-
kohtaista informaatiota. Alla tarkempaa 
tietoa erilaisista yritysten tukimuodoista 
koronaepidemian aikana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta 

koronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 6-250 työntekijää. Rahoitusta voidaan 
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja 
kehittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään 
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja 
raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuk-
sista on 80 %.

ELY-keskus 
• tarjoaa 1 000 -100 000 €:n rahoitusta ko-

ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa 
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja ke-
hittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on 
80 %.

Muita rahoitusmuotoja
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta 

(2000 €) > asetus tulee voimaan 9.4., minkä
jälkeen kunnat voivat hakea rahoitusta 
työ- ja elinkeinoministeriöstä

• yrittäjä voi hakea työttömyysturvaa 16.3. 

alkaen (suuruus 724 €/kk), kannattaa 
ilmoittautua heti työnhakijaksi TE-toimistoon

• Keskipiste-Leaderilla on tarjolla uusi 
50-80 %:n tuki pieniin kehityshankkeisiin ja 
investointeihin (max.1000 €) 
Startti-Leaderin kautta

• Maa- ja metsätalousministeriön tuki
mm. maa- ja metsätalousyrittäjille on
suunnitteilla

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen 
pienentämiseksi ja kassavirran 
turvaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• sopeuta henkilöstökulut vallitsevaan 

tilanteeseen (lomautuksen ilmoitusaika 
5 vrk)

• pyydä lisää maksuaikoja ostoihin
• realisoi varastot
• keskustelu vuokranantajan kanssa vuokrien

siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman 
lisäämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä pank-
kiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mukaan 
lähialueen tuotteita ja palveluita sekä ostakaa 
niitä ennakkoon esim. lahjakortit, jotta lähi-
palvelut säilyvät kunnassa.

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit,
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi

Koronaepidemia vaikuttaa monella tavalla 
yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitsevat tässä 
uudessa tilanteessa monipuolista ja ajan-
kohtaista informaatiota. Alla tarkempaa 
tietoa erilaisista yritysten tukimuodoista 
koronaepidemian aikana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta 

koronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
on 6-250 työntekijää. Rahoitusta voidaan 
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja 
kehittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään 
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja 
raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuk-
sista on 80 %.

ELY-keskus 
• tarjoaa 1 000 -100 000 €:n rahoitusta ko-

ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa 
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan
hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja ke-
hittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on 
80 %.

Muita rahoitusmuotoja
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta 

(2000 €) > asetus tulee voimaan 9.4., minkä
jälkeen kunnat voivat hakea rahoitusta 
työ- ja elinkeinoministeriöstä

• yrittäjä voi hakea työttömyysturvaa 16.3. 

alkaen (suuruus 724 €/kk), kannattaa 
ilmoittautua heti työnhakijaksi TE-toimistoon

• Keskipiste-Leaderilla on tarjolla uusi 
50-80 %:n tuki pieniin kehityshankkeisiin ja 
investointeihin (max.1000 €) 
Startti-Leaderin kautta

• Maa- ja metsätalousministeriön tuki
mm. maa- ja metsätalousyrittäjille on
suunnitteilla

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen 
pienentämiseksi ja kassavirran 
turvaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• sopeuta henkilöstökulut vallitsevaan 

tilanteeseen (lomautuksen ilmoitusaika 
5 vrk)

• pyydä lisää maksuaikoja ostoihin
• realisoi varastot
• keskustelu vuokranantajan kanssa vuokrien

siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman 
lisäämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä pank-
kiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mukaan 
lähialueen tuotteita ja palveluita sekä ostakaa 
niitä ennakkoon esim. lahjakortit, jotta lähi-
palvelut säilyvät kunnassa.
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JÄRJESTÖT

RANTSILA SEURA RY

GANANDER-TALON 
TAIDENÄYTTELY
Ganander-talon kesän taidenäyttely  
on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin  
24.6.-2.2.2020 klo 12-18. Ei pääsymaksua. 

Kesän taiteilijat:

• Helena Helisten

• Mari Karvonen

• Anne ja Julia Lehto

Rantsila-seuran 

YLEINEN KEVÄTKOKOUS to 18.6. klo 18.00 Ganander-talolla
(Rantsilanraitti 28). 

Esillä sääntömääräiset asiat.

EL:N KESTILÄN YHDISTYS

JÄSENMATKA:
Senioreiden hyvinvointi päivät  
Kuusamon Tropiikki 29.9.-1.10.2020
Hinta: 170 euroa henkilö, sisältää majoituksen 2 hh, ruokailun ja ohjelman. Päivien 
sisältö rakentuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin teemojen 
ympärille. Kylpyläosasto on käytettävissä sen aukiolo aikoina. Huom! Yhdistys 
maksaa linja-auto kuljetuksen.

Paikkoja on vielä vapaana. Sitova ilmoittautuminen, viimeistään perjantaina 26.6. 
Marjatta Kuusipalolle 040-7783 567

KUTSU UUSILLE JÄSENILLE:
Enemmän elämältä, joten tule mukaan yhdistyksen toimintaan tai  
kannatusjäseneksi! Jäsenmaksu on vain 12 euroa vuosi, jonka voi maksaa 
tilille: FI12 5138 0850 0583 75 Eläkeliiton Kestilän yhdistys. 

Uudet jäsenet: Ilmoitathan henkilötietosi jäsensihteerille 
Raija Keihäskoskelle 040-7653 478

Entiset jäsenet: Mikäli tämän vuoden jäsenmaksu on maksamatta, 
niin sen voi maksaa tilille.

Koronan vuoksi jouduimme peruuttamaan kevään ja kesän tapahtumia, 
mutta jos elo- ja syyskuussa toiminta voisi käynnistyä.  
Seurataan korona tiedotuksia. 

Jaksamista kaikille ja hyvää kesää.

Lisätietoja seuraavassa kuntatiedotteessa.  
Katso myös kotisivut: www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

SAVALOJAN KYLÄYHDISTYS

Savalojan kyläyhdistyksen VUOSIKOKOUS  
Hovin koululla (Koulutie 10, Rantsila) 29.6.2020 
klo 18.30. Esillä sääntömääräiset asiat.  
Tarkempi esityslista nähtävillä kotisivuillamme 
(www.savaloja.fi). Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Arvaamattoman koronatilanteen kehittymisen takia  
emme järjestä tänä vuonna Savalojan syysmarkkinoita  
vaan pidämme välivuoden. Kunnostetun Ervan laavun alueen 
 juhlistaminen sen sijaan saattaa toteutua.

Kesäaktiviteetiksi tarjoamme savalojalaisille 
KYLÄKULMABINGOA.  
Kyläkulmabingossa käydään vähintään yhdeksässä tutustu-
miskohteessa ja kerätään näin bingorivi, jolla voi osallistua arvontaan. Palkinnot 
ilmoitetaan myöhemmin. Bingoilijoille ei ole ikärajaa. Kyläyhdistyksen alueella 
asuvien lisäksi bingoon voivat osallistua etäjäsenemme. Kannustamme käymään 
kohteissa lihasvoimin ja kussakin siksi erikseen, mutta kukin käy valitsemissaan 
bingokohteissa kuntonsa, kykynsä ja etäisyyksien kannalta parhaiten soveltuvalla 
tavalla. Lisätiedot, kohdekartat ja yhdistyksen vaikutusalue kotisivuilla (www.
savaloja.fi > Kyläkulmabingo). Arvontaan voi osallistua 1) sähköisesti kotisivujen 
Kyläkulmabingo-alasivulla, 2) lähettämällä yhteystietonsa ja bingokohteiden 
numerorivinsä joko sähköpostiosoitteeseen savaloja.ry@gmail.com tai postitse 
osoitteeseen Savalojan kyläyhdistys, Eija Tuomaala, Koulutie 8a1, 92500 Rantsila

Kyläkulmabingon kohteet: 1. Ervan laavu, 2. Hovin koulu, 3. Pelkoperän koulu, 4. 
Onnela 5. Rauhanyhdistys 6. Kuoppakangas, 7. Tervahauta (Näsälänperä), 8. 
Papinkivi (Rasinperä), 9. Vanha rajakivi (Pirakka), 10. Puronvarsipenkit Savalojan 
sillan kupeessa, 11. Kuntaraja: Savaloja–Karhukangas/Haapavesi, 12. Kuntaraja: 
Savaloja–Rankisperä/Siikajoki, 13. Kuntaraja: Savaloja–Karhunperä/Siikajoki, 14. 
Lammasmäki, 15. Savalojan ylittävät sillat, kaksi neljästä (Savaloja, Isokylä, Rasin-
perä, Näsälänperä), 16. Pikarinevan liittymä, 17. Jokin metsäpolku tai metsäautotie 
(mikä?), 18. Jokin luontokohde, kuten iso kivi tai erikoinen puu (mikä?), 19. Oma 
kohde (mikä?)

METSÄSTYSSEURA MULKUAN ERÄ RY

Metsästysseura Mulkuan Erä Ry:n yhdistetty 

VUOSI- JA KESÄKOKOUS  
pidetään Kestilän Järvikylän Vasalassa lauantaina 27.6.2020 klo 10.00. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa. 

RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYS

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen  
KEVÄTKOKOUS pidetään tiistaina 23.6.2020 
Helena ja Markku Tuomaalan kotona / takapihalla  
alkaen klo 13.00.

 Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!    

t. pj. Helena Tuomaala

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS RY

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa!

Kerho 13.6.2020 klo 12.00 Pulkkilan Hiihtomajalla

Ruoka & Kahvi 5 €.  Arvontaa.

RANTSILAN RAIKAS

KOKOUSKUTSU

KEVÄTKOKOUS
Aika: maanantaina 22.6.2020 klo 18.00

Paikka: Rantsilan liikuntahalli, 
Sandelsintie 4B, 92500 Rantsila.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Rantsilan Raikkaan johtokunta

SPR SIIKALATVAN OSASTO

SPR Siikalatvan osaston  
KEVÄTKOKOUS ma 29.6.2020  
klo 19.00 Pulkkilassa. 
Kokoonnumme Osaston Kammarilla, Pulkkilantie 13. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.   

TERVETULOA!  

Hallitus kokoontuu klo 18.00. 

SIIKALATVAN JHL RY

Siikalatvan JHL sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 13.8.2020 kello 18.00 
Pulkkilan kunnantalon valtuustosalissa.

Kahvitarjoilu ja kokouksessa  paikalla olleiden kesken 
arvotaan 100 euron arvoinen lahjakortti. 

Tervetuloa.
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 13.8.2020
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 5.8.2020.

Kuntatiedotevastaava: 

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Hyvää kesää!

Virtuklubi-hanke toivottaa hyvää ja rentouttavaa kesää
ESR-rahoitteinen Virtuklubi-hanke kiittää Siikalatvan yrittäjiä, kuntaa ja muita 
toimijoita hyvästä yhteistyöstä haastavan koronakevään aikana! Nyt on aika 
istahtaa laiturille, kastaa jalat veteen ja nauttia alkaneesta kesästä.

Virtuklubi jatkaa kehittämistoimintaa, virtuaalitodellisuuden esittelyä ja erilaisten 
koulutusten toteuttamista taas syksyllä. Otamme jatkossakin mielellämme toiveita 
vastaan. 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivotellen,

Virtuklubi-hankkeen tiimi, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Löydät meidät netistä www.virtuklubi.fi ja  
Facebookista https://www.facebook.com/virtuklubi 

Apua
ikäihmisille 

Virikevieraat ja
kylätalkkarit -hanke
auttaa kesän aikana

ikäihmisiä pihatöissä.
Olethan yhteydessä:

Projektityöntekijä
Terhi Kauranen

0447591159

Projektipäällikkö
Leena Törmälehto

0447591010

SIIKALATVAN KUNNAN TYÖPAJAT
www.siikalatvantyopajat.fi

Työpajat ovat suljettuna heinäkuun ajan.

PIIPPOLAN PAJA
Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus)

Tällä hetkellä meiltä:

• polkupyörien huolto

• kalusteiden entisöinti

• kopiointipalvelut

Jos sinulla on lojumassa ylimääräisiä polkupyöriä, otamme niitä mielellään 
vastaan varaosiksi ja kunnostettavaksi.

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

• 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, 

sekä isoja hyväkuntoisia kankaita.

Koronaepidemiankin aikana otamme töitä vastaan, mutta pyydämme 
välttämään turhaa asiointia pajoilla ja olemaan yhteydessä ensisijaisesti 
puhelimitse.

Tarvitseeko kesälomalaisesi 
polkupyörää? 
Siikalatvan kunta tarjoaa sen ilmaiseksi  
esim. viikon ajaksi? Soita työpajalle ja  
varaa laina-aika jo etukäteen.

Pajoilta voi kysellä myös  
LINNUNPÖNTTÖJÄ  
kotipuuhunsa asennettavaksi. 
Ilmaisia Pönttöjä  
toistaiseksi rajoitetusti.

LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO 
JA HOITOAVUN TARJOAMINEN  
KORONAEPIDEMIAN AIKANA  
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.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen  
eläimelle etsitään uusi koti. Jos etsintä ei tuota tulosta se joudutaan 
mahdollisesti lopettamaan.

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

Koronaepidemian aikana, jos tulee tarve lemmikin hoitopaikalle,  
voitte tuoda lemmikin hoitolaan tai voimme tarvittaessa hakea  
sen asiakkaan luota.
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SIIKALATVAN PYÖRÄSUUNNISTUS 1.6. - 7.9.2020
Muutaman vuoden tauon jälkeen pyöräillään jälleen 
pyöräsuunnistuksen merkeissä pienillä muutoksilla 
korttien noutamiseen ja palauttamiseen liittyen.

Maanantaina 1.6.2020 mennessä ilmestyy Kestilässä, 
Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa kirjaston 
ikkunoihin kartat, joista löytyy rastit ja osoitteet 
merkittynä eri paikoista kunnan rajojen sisäpuolelta.  

Suunnistuskortteja saat kirjaston edessä olevasta postilaa-
tikosta. Tämän jälkeen suuntaa pyörän keulan kohti paikkaa, perillä leimaa hake-
maasi korttiin leima rastilla olevalla pihtileimasimella. 

Kerää korttiin kymmenen leimaa. Palauta kesän aikana leimatut kortit kirjastoon 
viimeistään 8.9.2020 

Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan.

Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa 
mukaisesti pitkin kesää. Pyöräsuunnistus on tarkoitettu kaikille Siikalatvan kunnas-
sa kirjoilla oleville henkilöille.

Kaikkien kortin / korttien 8.9.2020 mennessä palauttaneiden kesken 
arvotaan hyviä palkintoja. 

Siikalatvan kunta/ liikunta- ja nuorisopalvelut ja kirjastot

Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva
Toimisto avoinna maanantaisin klo 9-15.  
Vanhatie 53, 86600 Haapavesi.
15.6, 22.6 ja 29.6. Asiointi toimistolla tapahtuu omalla vastuulla 
turvallisuustekijät huomioiden.

Muina arkipäivinä työntekijät jatkavat etätyössä ja ovat 
tavoitettavissa puhelimitse klo 9-15.

044-2991 868 ja 044-2991 385. 

paivi.kaasalainen@keskipisteenomaishoitajat.fi 
suvi.herrala@keskipisteenomaishoitajat.f
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