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Lähes miljoona suomalaista miettii 
vakavasti maallemuuttoa, yrittäjistä 
lähes kolmasosa. 

Maallemuutosta haaveilevia on sel-
västi enemmän työikäisissä kuin elä-
keikäisissä. Näin uutisoi Maaseudun 
Tulevaisuus jokunen kuukausi sitten. 
Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn 
mukaan yrittäjät ovat selvästi tyyty-
väisempiä maaseutukuntien kuin kau-
punkien palveluihin. 

Tässä on meille suuri mahdollisuus, 
niin Siikalatvalle kuin koko alueelle. 
Työpaikka lähellä tai verkon yli on rat-
kaiseva. Elinkeinojohtaja ja työryhmä 
työskentelevät jatkuvasti yritysten ja 
työpaikkojen puolesta, nykyisten ja 
uusien. Elinkeinostrategia on osoit-
tautunut toimivaksi. Meidät on huo-
mattu. Monta rautaa on tulessa ja hy-
viä uutisia odotettavissa. Useita tuu-
lipuistoja on sel vi tyksessä ja muuta-
mia suunnitteluvaiheessa. Iloitaan 
myös naapureiden hyvistä uutisista, 
sillä isot hankkeet hyödyttävät koko 
aluetta.

Maallemuuttoa suunnittelevat eivät 
ole kiinnostuneita taajama-asumises-
ta. He kaipaavat lääniä ympärilleen. 
Tähän voisimme vastata tonttipörs-
sillä, johon kuntalaiset pääsisivät il-
moittamaan vapaita tontteja tai 
maa-alueita. Jokainen kyselijä on koh-
dattava pikaisesti ja henkilökohtai-
sesti. 

Pito- ja vetovoimaan vaikutamme 
kunnan ja lähialueen palvelutarjon-
nalla. Meidän pitää vain muistaa ker-
toa näkyvästi palvelu- ja hyvinvointi-
tarjonnasta, myös omalle väelle. 

Siikalatvan kunnan viestintää on-
kin monipuolistettu. Tietoa tuotetaan 
monikanavaisesti, toki edelleen myös 
perinteisesti kuntatiedotteessa. In-
fo-taulut ja niissä pyörivät videot ovat 
osoittautuneet tehokkaaksi kanavak-
si. Videomarkkinointi niin info-tauluil-
la kuin netissä on yksi iso tekijä siihen, 
että Piippolan lähihoitajakoulutuk-
seen on nyt riittävästi hakijoita. 

Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatoimi 
tuottavat kuntalaisille merkittävää 

Maallemuutto houkuttaa
palvelua. Esimerkiksi viime vuonna 
kulttuuritoimi järjesti noin 30 näytte-
lyä ja kulttuuritapahtumaa. Liikunta-
toimi vastasi noin 50 tapahtumasta. 
Kirjastojen käyttö lisääntynee enti-
sestään, kun omatoimikirjastot saa-
daan käyttöön. 

Aina ei huomata, että myös kansa-
laisopisto on kunnan järjestämä pal-
velu. Ostamme sen Jokihelmen opis-
tolta, ja kurssitarjonta perustuu kun-
talaisten toiveisiin. Myös kansalaiso-
pisto järjesti viime vuonna parikym-
mentä kulttuuritapahtumaa. 

Kolmannen sektorin toiminta on 
meillä poikkeuksellisen aktiivista. Mo-
ni vieras on hämmästellyt sitä sela-
tessaan kuntatiedotetta kahvikupin 
äärellä. Kunnan avustussummat ovat 
pieniä ja tuottavat kuntalaisille hyö-
tyä monin verroin.

Varhaiskasvatus ja koulupalvelu 
ovat meillä ensiluokkaisia. Toisen as-
teen koulutusta kehitetään yhdessä 
Jedun kanssa yritysten tarpeita kuun-
nellen. Aivan uutena on avautumas-

sa mahdollisuus suorittaa korkea-
kouluopintoja Siikalatvalla. Tämä on 
hieno mahdollisuus sekä opiskelijoil-
le että yrityksille. Jo sen suunnittelu 
on lisännyt kunnan valovoimaa. 

Aurinkoista kevättä toivottaen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Seija Junno 



KUNTA TIEDOTTAA

SIIKALATVAN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET
Urheiluseurojen perusavustusmääräraha haettavana  
vuoden 2020 toimintaan

Jaettava summa on 9 000 euroa. Perusavustusta voidaan myöntää siikalatva
laisille, rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka harjoittavat liikuntatoimintaa.

Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, 
tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen 
tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.

Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran;

- toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitus-
tilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä)

- toiminnan laatu ja laajuus  
  (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut  tulokset)

- jäsenmäärä

- muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä sekä niiden osanottajamäärät

Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kunnanvirastoilta sekä 
kunnan kotisivulta https://www.siikalatva.fi/fi/urheiluseurojenvuosiavustukset

Hakemukset 30.4.2020 mennessä osoitteeseen: Siikalatvan kunta, liikunta- ja 
nuorisopalvelut, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Perusavustuksen lisäksi urheiluseurat, tai muut siikalatvaiset yhdistykset 
sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta voivat hakea vuoden 2020 
aikana KERTALUONTEISTA KOHDEAVUSTUSTA. Tällaisia avustuksia voivat 
olla mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan liikuntatapah-
tuman toteuttamiseen myön-nettävä avustus, koulutusavustus, toimitila-avustus 
tai ohjaaja-avustus. Ohjaaja-avustus myönnetään kahdessa osassa kevät- ja 
syyskaudelta, muut kohdeavustukset non stop-periaatteella.  

Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044-5118 672.

NUORISOYHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUKSET
Kohdeavustusta myönnetään ns. non stop-periaatteella vapaa-aikatoimistoista 
saatavan, kirjallisen hakemuslomakkeen pohjalta. 

Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai muiden yhdistysten 
sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdis-
tyksellä tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden 
jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. 

Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin Siikalatvan kuntalaisiin.

Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ, edellytetään toiminnan 
osalta seuraavaa:

– kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa

– päihteettömyyttä

– tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Siikalatvan nuorten saavutettavissa

– leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa toiminnasta

Kohdeavustuksia voi saada:

– kerhotoimintaan

– leiritoimintaan

– kurssi- ja koulutustoimintaan

– erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille

– tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille

– esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin

– kansainväliseen toimintaan

– muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan

Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kunnanvirastolta sekä kunnan 
kotisivulta https://www.siikalatva.fi/fi/avustus

Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044-5118 672.

Siikalatvan kunta

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 
HAETTAVANA

SIIKALATVAN KUNTA TYÖLLISTÄÄ NUORIA KESÄN AIKANA 

• kahdeksi viikoksi omiin yksiköihin tai

• tukee kesätyösetelillä nuorten omatoimista työllistymistä  
   Siikalatvan alueella yrityksiin, yhdistyksiin tai 

• tukee 4H-yrityksen perustamista kesäyrittäjyysrahalla.

KESÄTYÖPAIKAT KUNNAN OMIIN YKSIKÖIHIN ON HAETTAVA  
24.4.2020 KLO 15.00 MENNESSÄ.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähin-
tään peruskoulun päättämistä. Työsuhteen kesto on 10 päivää ja 6 h/päivä. 
Palkka on noin 300 euroa.

Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin:

– päiväkotiin: Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila

– Gananderin talolle, Rantsila

– siivoustehtäviin, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila

– museoihin: Kestilä ja Pulkkila

– Koivulehdon pesulaan, Pulkkila

– kesäkerhotoiminnan ohjaajaksi, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila

– moposomettajaksi

KESÄTYÖPAIKKAA HAETAAN SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA   
https://www.siikalatva.fi/lomake/kesatyopaikkahakemus 

Toisena vaihtoehtona siikalatvalaisilla nuorilla on hakea itselleen kesätyö-
paikka kesätyösetelin avulla. Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse ja 
täyttää kesätyö-tä tarjoavan työnantajan kanssa kesätyösetelilomakkeen. 
Kesätyösetelin arvo on 300 euroa. Seteleitä saa 1 kpl/hlö. Työpaikka voi olla 
yritys tai yhdistys (Siikalatvan alueella toimiva). Työnantajana ei voi toimia 
yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö.  

Kesätyöseteleitä myönnetään 1 – 5 kpl / yritys/yhdistys. Työnantaja tekee 
kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan 
työehtosopimuksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 
10 työpäivää. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300 euroa 
kesätyöseteliä vastaan.

Kesätyösetelilomaketta on saatavilla kirjastoilta, kunnantoimistolta (Pulkkila) ja 
kunnan nettisivuilta.  Kesätyöseteli tulee palauttaa kirjastoihin, tai sähköpos-
tilla sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi  tai Siikalatvan kuntaan os. Pulkkilan-
tie 4, 92600 Pulkkila 22.5.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolmantena vaihtoehtona Siikalatvan kunta ja 4H-yhdistys järjestävät vaihto-
ehdoksi 10 siikalatvalaiselle 13 – 28-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden kokeilla 
yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (300 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla 
mm. tehdään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä 
asioita. Kurssin käyneelle liiketoimintasuunnitelma ja 
4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Siikalatvan kunta 
maksaa alkurahoituksen 150 € ja kesän 
loputtua 150 €, kun toimintakertomus / 
raportti kesäyrityksestä saadaan.  

Lisätietoja 4H:n kesäyrittäjyydestä saa 
toiminnanjohtaja Kaarina Männiköltä  
puh. 040-5200065 tai  
kaarina.mannikko@4h.fi

HUOM! kesäyrittäjärahaa ei makseta,  
mikäli nuori on ottanut vastaan kunnan 
kesätyöpaikan tai työllistänyt itsensä  
kesätyösetelillä.   
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MAASEUTUPALVELUT 

KANSALLISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKON 
HAKU ON KÄYNNISSÄ 27.3.2020 SAAKKA
Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 
139 27.3. saakka. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotan-
nosta irrotettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista,  
uuhista ja kutuista.

Jos haet pohjoisia kotieläintukia, varmista, että eläintukien osallistumisil-
moituksesi on voimassa. Tarvittaessa voit tehdä osallistumisilmoituksen 
naudoista, uuhista ja kutuista Vipu-palvelussa haun yhteydessä.

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

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  
toimipisteiden 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 KUNNAN VARHAISKASVATUS- 
PAIKKOJEN HAKEMINEN JA PÄIVÄKOTIEN 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2020

Muistattehan, että ensi syksyn varhaiskasvatuspaikkojen ja  
päiväkotien esiopetuspaikkojen haku on käynnissä.  
Haku 31.3.2020 mennessä. 

Tarkemmat tiedot löytyvät Siikalatvan kunnan sivulta 

www.siikalatva.fi/ajankohtaista 
www.siikalatva.fi/varhaiskasvatus 

sekä edellisestä kuntatiedotteesta 2/2020.

KULTTUURITOIMI

KULTTUURIAVUSTUSTEN  
HAKUAIKA ON 2.3. – 30.4.
Kulttuuriavustusta voi hakea sähköisesti tai erillisellä hakulomakkeella.

Sähköinen hakemus löytyy kunnan nettisivustolta osoitteesta:   
https://www.siikalatva.fi/fi/lomake/kulttuuriavustustenhaku

Hakemuskaavakkeita on saatavilla myös kunnantalolta Pulkkilasta  
sekä kaikista Siikalatvan kirjastoista.

Kultaryntäys Lappiin – kultamuseon näyttely 
7.-24.3. Piippolan kirjastossa, 25.3.-8.4. Pulkkilan kirjastossa

Kalle Päätalo – näyttely Kestilän kirjastossa 1.-31.3.

                                           

 Kirjailijavieraana Tommi Parkko
 31.3. klo 14 – 15  

Koulutuskeskus JEDU Piippolan auditorio

 Tervetuloa!

HUOM! POIKKEUKSIA SIIKALATVAN  
KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:
MA 16.3. Rantsilan kirjasto auki klo 9-12.

MA 30.3. Piippolan ja Rantsilan kirjastot kiinni  
henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

TI 7.4. Kestilän kirjasto kiinni.

KE−TO 8.− 9.4. Piippolan kirjasto kiinni.

TO 9.4. kirjastoissa arkipyhän aaton aukiolo klo 10−14.

Pääsiäisen aikaan PE−MA 10.−13.4. kirjastot kiinni. 

TÄRKEÄ TIEDOTUS KOSKIEN KORONAVIRUSEPIDEMIAA
Flunssaoireisia pyydetään ensisijaisesti olemaan yhteydessä 

puhelimitse terveysasemalle 040 7133 661 ja kunnantalolle 044 511 8411
Vältä vierailuja vuodeosastolla, palveluasumisessa sekä ikääntyneiden kotona

Lisäohjeita voit lukea osoitteesta thl.fi
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HALUSITKO OPISKELLA KORKEAKOULUTUTKINNON 
SUORAAN SIIKALATVALTA KÄSIN?

TAI OLETKO TYÖNANTAJA, JOKA HALUAA VARMISTAA 
OSAAVAN TYÖVOIMAN RIITTÄVYYDEN TULEVAISUUDESSA?

Jos vastaus vähintäänkin toiseen kysymykseen on kyllä, jatka lukemista!

17.3. klo 17:00 Siikalatvan kunta, Centria ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus 
JEDU järjestävät yhteistyössä tapahtuman Piippolassa, jonka tarkoituksena on 
tuoda kiinnostuneille tietoa mm. seuraavista kysymyksistä:

• Miten voin opiskella korkeakoulututkinnon ja edelleen asua,  
    sekä jopa työskennellä Siikalatvalla?

• Miten voin opiskella korkeakouluopintoja, vaikka 
    en olisi saanut koulupaikkaa?

• Miten yritykseni voi varmistaa tulevaisuudessa  
    osaavan työvoiman riittävyyden?

• Miten varmistan itselleni tulevaisuudessa runsaat  
    ja hyvin palkatut työmahdollisuudet?

Näihin kysymyksiin on tarjolla hyviä ratkaisuja, sillä moderneissa sekä joustavissa 
Centria ammattikorkeakoulun tarjoamissa monimuotokoulutuksissa pääosa 
opinnoista on mahdollista tehdä etänä mistä vaan, missä internet toimii - esimerkiksi 
kotoa käsin.

Suunnitteilla on myös, että mikäli useita opiskelijoita lähtee monimuotototeutuksiin 
mukaan, niin järjestämme yhteisen opiskeluryhmän Siikalatvalle. Ryhmä tulisi 
saamaan tukea Centrialta niin, että heidän opinto-ohjaaja käy tapaamassa ryhmää 
Siikalatvalla.

Nyt haemme myös yrityksiä, jotka haluaisivat työllistää korkeakoulutukseen sitoutu-
van henkilön, esimerkiksi toisen asteen opintojansa Siikalatvalla päättävän nuoren. 
Tässä mallissa henkilön kanssa solmitaan työsopimus sillä ehdolla, että henkilö 
suorittaa työn ohella korkeakoulututkintoon johtavia opintoja Centriassa ja tulevai-
suudessa osaamisen kasvaessa henkilö saa yrityksessä uusia, haastavampia ja 
korkeammin palkattuja tehtäviä sekä rooleja. Mallia vielä hiotaan ja tässä vaiheessa 
asioista on mahdollista vielä sopia joustavasti!

Centrian kautta on mahdollista opiskella myös avoimia opintoja ilman, että on tullut 
valituksi kokonaiseen koulutusohjelmaan. Näitä opintoja voi käyttää esimerkiksi 
oman osaamisen päivittämiseksi tai seuraavan vuoden opiskelupaikan saamisen 
helpottamiseksi. Avoimien opintojen opiskelu onnistuu myöskin etänä ja ne hyväksi-
luetaan myöhemmin osana korkeakoulututkintoa, mikäli henkilö hakee ja saa 
koulupaikan.

Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi sairaanhoitajan, sosionomin tai insinöörin tutkin-
not, tule mukaan kuulemaan tarkemmin! Myös muiden alojen opiskelusta saat 
tapahtumassa tietoa Centrian opintotarjonnan mukaan. Voit olla työtön, opiskelija, 
työelämässä jo valmiiksi oleva tai työnantaja. Paikalla asiantuntijoina Centrian 
henkilökuntaa ja opiskelijaedustus, sekä mukaan on kutsuttu myös alueen yrityksiä.

Tapahtuman aika ja paikka: 17.3. klo 17:00, MOTI-tila, Ovi A1, Koulutuskeskus 
JEDU, Keskustie 29, 92620 Piippola. Paikalla kahvitarjoilu!

Voit tulla seuraamaan myös etänä:  
https://meet.lync.com/siikalatva/iikka.jarvenpaa/3YVQLKS0

MONIPUOLINEN MAKRAMEE 
pe 20.3.2020 klo 17-20

la  21.3.2020 klo 10-15

Piippola, Kairanmaatalo

Makramee-solmeilu on vanha työtapa, missä solmuja käyttämällä saadaan koris-
teellisia pitsimäisiä punoksia ja pintoja. Erilaisilla materiaaleilla, solmimistavoilla ja 
erilaisia tekniikoita yhdistelemällä voit luoda tyylikkäitä koriste- ja käyttöesineitä 
kuten upeita seinätekstiilejä, verhoja, koruja, asusteita, laukkuja, lampunvarjostimia 
ja liinoja. Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen kurssin alkamista.

Ilmoittaudu 13.3. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

LINNUNPÖNTÖN RAKENTAMINEN
la 28.3.2020 klo 10- 15

Rantsila, Gananderin koulu, teknisen työn luokka

Koko perheen yhteinen kurssi. Valmistamme linnunpöntön höyläämättömästä 
laudasta. Voit itse valita mille lintulajille teet pöntön.Ota mukaasi vasara, saha, pora, 
suorakulma, puukko, mitta ja kynä.Voit ostaa tarvikkeita opettajalta. Ilmoittaudu 
20.3. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

POSTILAATIKON TUUNAUS
la 4.4.2020 & la 18.4.2020 klo 10- 16

Rantsila, Gananderin koulu, teknisen työn luokka

Tule mukaan tuunaamaan postilaatikollesi uusi ilme. Laatikon pesu, pohjamaalaus, 
sabloonamaalaus, koristeiden tai kahvojen tms. lisääminen uudistaa postilaatikon 
ilmeen. Ota mukaasi oma postilaatikko, mieleisesi värinen spraymaali pohjamaaliksi 
ja hieman päällysmaalia. Ideoimme ja suunnittelemme myös yhdessä toteutusta ja 
koristelua. Ilmoittaudu 27.3. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

LAPINRUMPU
la 18.4.2020 klo 10- 16

su 19.4.2020 klo 10-13

Rantsila, 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 p. 044 7591 999, 
www.jokihelmenopisto.fi

OPPILASKONSERTIT  
- Instrumenttiopiskelijoiden 
   kevätkonsertit. 

Pulkkila, peruskoulu, ruokasali ke 8.4.2020 klo 19.

Kestilä, peruskoulu, musiikkiluokka pe 17.4.2020 klo 18.45 – mehu- ja kahvitarjoilu.

Rantsila, Hovin koulu ma 27.4.2020 klo 18 – puffetti.

Vapaa pääsy.   Tervetuloa!

Yhdistyksistä
hyvinvointia

 

Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke järjestää Pohjois-Pohjanmaalla toimiville
yhdistyksille tarvekartoituksen, jonka pohjalta tulemme tarjoamaan yhdis-
tyksille mm. maksuttomia koulutuksia, tukea kehitystyöhön, uudenlaisia
toimintamalleja sekä tukea liikunnallisen elämäntavan ja hyvinvoinnin
edistämiseen. Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa:
 
https://webropol.com/s/yhdistyksista-hyvinvointia

Lisätietoja hankkeesta: http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia

Yhdistystoimija – vastaa kyselyyn!

HAUSSA SEUTUKUNNAN KEHITYSMOOTTORI

Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva on seutu  
keskellä Suomea. Meillä on mahdollisuuksia  
liki rajattomasti ja haasteita sen verran, että 
rohkealle, osaavalle ja työtä pelkäämättömälle 
kehittäjälle riittää tehtävää. Nykyisen  
seutujohtajan eläköityessä haemme 

 Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan 

SEUTUJOHTAJAA  
Hakuaika päättyy 31.3.2020 klo 15.00

Hakuilmoitus löytyy kokonaisuudessaan 
osoitteesta www.haapavesi-siikalatva.fi
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Virikevieraat ja
kylätalkkarit-

hanke

PALVELU ON MAKSUTON!

Siikalatvan
kunnan

Minustako VertaisVeturi?
Kohderyhmä: vertaisohjaajat, vapaaehtoistyöntekijät  

sekä iäkkään omaiset ja läheiset

Haluatko:

• saada tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja 
    tasapainoharjoittelusta  sekä sen vaikutuksista liikkumiskykyyn

• oppia mittamaan iäkkäiden tasapainoa ja lihasvoimaa tietyillä testeillä

• oppia mittaamaan iäkkäiden tasapainoa ja lihasvoimaa tietyillä testeillä

• oppia ohjaamaan iäkkäiden omaehtoista sekä ryhmässä tapahtuvaa  
    voima- ja tasapainoharjoittelua valmiiden ohjelmien avulla

• oppia tukemaan iäkkäiden omia voimavaroja ja edistää 
    vertaistukea liikunnassa

Jos mielenkiintosi heräsi ja vastasit muutamaan kohtaan KYLLÄ,  
niin tämä on tarkoitettu juuri Sinulle. 

Koulutuspäiviä on kaksi, jotka pidetään Piippolassa  
perjantaisin 17.4. ja 24.4. klo 10.00 – 14.00.  
Koulutus ja materiaalit ovat osallistujille ilmaisia.

 Koulutuksen sisältö:

– VertaisVeturi -koulutuksessa käsitellään myös  
   vapaaehtoistyön periaatteita

– tehdään paljon käytännön harjoituksia ja ohjausharjoituksia

– saat valmiita materiaaleja käyttöön

Koulutuksissa on mukana myös fysioterapeutti Marika Jarva.

Kysyä saa lisää alla oleville henkilöille. Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea.
Sinikka Lehtosaari, puh: 044 – 5118 672 / sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi
Sanna Toppinen, puh: 044 – 5118 339 / sanna.toppinen@siikalatva.fi

 

Taidot talteen ja tukea työllistymiseen!
Siikalatvan ja Pyhännän kuntien työttömille suunnattu  
Kyvyt käyttöön -hankkeen järjestämä maksuton

ENSIAPUKOULUTUS (EA1)
24.-25.3.2020 Pulkkila-salissa

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 18.3. mennessä:

Annamari Similä  P. 050-4701476
annamari.simila@siikalatva.fi

Pulkkilan asiointipiste on muuttanut  
helmikuusta 2020 alkaen kirjastolle
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JÄRJESTÖT

EL:N PULKKILAN YHDISTYS

Maaliskuun tapahtumat on ilmoitettu helmikuun kuntatiedotteessa.

Tässä kuntatiedotteessa tiedoksi jäsenille, jotka eivät ole olleet kerhokokoontumi-
sissa kuulemassa:

* Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin järjestämä HYVINVOINTIPÄIVÄT 
Kuusamon Tropiikissa 29.9.-1.10.2020 hinta 169 €/hlö 2 hh sis. majoituksen, 
ruokailut ja ohjelman; lisäksi tulee kyytimaksu, jonka hinta selviää vasta lähtijä-
määrän täytyttyä. Yhdistys sai varattua kiintiön, josta on vielä paikkoja vapaana.

(Huomaathan, että kysymyksessä ei ole oman yhdistyksen matka vaan hyvin-
vointipäivät on koko piirille ja paikkoja on näin ollen meillekin vain rajoitetusti.) 

Sitova ilmoittautuminen 15.4. mennessä kerhossa tai 044 5465 575/Seija.

EL:N KESTILÄN  YHDISTYS

KERHO kokoontuu seurakuntakodissa maanantaisin klo 10.00-12.00

23.3.  Leikkimieltä ja tasapainoa. Mukana fysioterapeutti Marika Jarva

6.4.    Mitä on, onni? - Mitä on olla, onnellinen?

20.4.  Terveydenhuolto; Lääketieteentutkimus ja lääkekehitys.                                                 
Vierailijana, Tero Rajatie Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri biopankki Borealis

4.5.   Bingo

* Kerhossa nautimme kahvia tai teetä ja lisäksi on suolaista ja makeaa, hinta 3 euroa.

KEVÄTRETKI, HÄRMÄN KYLPYLÄÄN 24.- 26.4.2020
Käynti myös kyläkauppa Tuurissa. Sitovat varaukset on tehty ja paikat ovat täynnä.

Matkan hinta jäseniltä 130 euroa, joka maksetaan viimeistään 7.4. tilille,

Eläkeliiton Kestilän yhdistys FI12 5138 0850 0583 75

Lähtö: Pe 24.4. klo 9.00 Kestilän Salen pihasta

Matkavastaava Marjatta Kuusipalo puh. 040 7783567

RANTSILAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 7.4.2020 klo 19.00 alkaen

Toikessa (Rantsilanraitti 19). Esillä sääntöjen

määräämät asiat, mm. henkilövalinnat.

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!

Johtokunta

KESTILÄN VANHUSTENTUKI RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Väinölän kerhotiloissa, os. Hakatie 5, Kestilä

ti 31.3.2020 kello 16.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kestilän Vanhustentuki ry:n johtokunta 

SIIKALATVAN MIELENTERVEYSYHDISTYS SUOPURSUT

TEATTERIRETKI KOPOLAN TEATTERIESITYKSEEN  
HAAPAJÄRVELLE 29.3.2020  
KLO 13.00 alkavaan esitykseen  
”JA JUMALA LOI NAISEN” 
Kirsi Sulosen kirjoittama komedia ”Ja Jumala loi naisen”, on absurdihko komedia 
naisista. Näytelmässä seurataan kuuden naisen taistelua omien kriisiensä 
keskellä. Kuka taistelee kilojensa kanssa, kuka ruuhkavuosien aiheuttaman 
syyllisyyden, kuka näivettyvän avioliiton, ammatillisen epävarmuuden, yksinäi-
syyden, vanhenemisen tai kuka menettämisen pelon kanssa.

Matkaan lähdetään la 29.3. klo 11.40 Suopursujen edestä. Matka on jäsenistölle 
ilmainen, kahvitus omakustanteinen.

Ilmoittautumiset ja kyselyt  p. 044 9760 464/Kyösti, 050 3404 636/Jouko

Jäsenasiaa: Vielä ehdit maksaa vuoden 2020 jäsenmaksun seuraavin tiedoin:                  
Tilinro : FI15 5362 0520 0131 87, Viesti: Jäsenmaksu 2020. Varsinainen jäsen 9 €, 
kannatusjäsen 10 € ja yhteisö 50 €.

KIITOS KANNATUKSESTA !!

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY

KOKOUSKUTSU
Järjestämme KEVÄTKOKOUKSEN museon toimistolla, Kestilänraitti 1b, 

pe 27.3.2020 klo 18.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

PENTTI HAANPÄÄN SEURA

Pentti Haanpään seuran VUOSIKOKOUS 21.3. klo 13.00 Piippolan kirjastossa.

Tervetuloa!

SPR SIIKALATVAN OSASTO

SPR Siikalatvan osaston KEVÄTKOKOUS ma 30.3.2020 klo 19.30 Pulkkilassa. 
Kokoonnumme Osaston Kammarilla, Pulkkilantie 13. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat.   TERVETULOA!                        

Hallitus kokoontuu klo 18.30. 

PIIPPOLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Pe 20.3.2020 klo 16.00

Paikka: Päivänsäteen kahvila, Keskustie 9, 92620 Piippola

ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Hoitokunta

METSÄSTYSSEURA MULKUAN ERÄ RY 

VUOSIKOKOUS pidetään Kestilän Järvikylän Vasalassa lauantaina 21.3.2020 klo 
12.00. Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa. 

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS

YLEINEN KEVÄTKOKOUS 18.3.2020 klo 12.00

Pyhännän Seurakuntatalo, Kahvi & Arvontaa.

Tervetuloa!

RANTSILAN MLL 

Rantsilan MLL:n PERHELIIKUNTAVUORO Rantsilan liikuntahallilla sunnuntaisin
parittomilla viikoilla klo 15.30-17.00. Seuraava kerta on 15.3.2020.
Perheliikuntavuoro on ilmainen, olitpa sitten jäsen tai et. Tervetuloa liikkumaan!

PERHEKAHVILAN kokoontumispaikka on muuttunut meijeriltä Rantsilan
seurakuntatalolle. MLL järjestää perhekahvilan parillisten viikkojen maanantaisin 
klo 10-12.00 ja seurakunta oman perhekerhonsa parittomina viikkoina. Seuraava
MLL:n kerho on ma 16.3.2020. Tervetuloa kerhoihin!

KESTILÄN KISA-VEIKOT

130. KESTILÄN LASKIAISHIIHTOJEN JUHLAKILPAILUJA TUKIVAT:
Siikalatvan kunta, Siikalatvan osuuspankki, Kestilän vankila, Seo huoltamo,  Helan-
der & Knit, Kauppapalvelut Rasinkangas, K-kauppa eväsreppu, S-kauppa sale, 
Kiinteistöhuolto Palovaara, Maalaiskartano Pihkala, Metallityö Riikonen, Riitan talli, 
Taksi Kylmänen, Ahti Kylmänen, Esa Helander, Eksan taksi, Heleenan pitopalvelu, 
Kestilän apteekki, Jopak Jorma Pääkkö, Takkulan torppa, Pertti Puurunen, Timo Still, 
Veikko Tuomala, Hyvänolon taika Pulkkila, Maksi majakka Pulkkila, Hiushoitola 
grafitti Pulkkila, Parturi-kampaamo Pirjo Heikkinen Vaala, K-rauta Vaala, Rantsilan 
K-market, Maustaja Oy Pyhäntä, Lappfall Pyhäntä, Salvos Pyhäntä, Vaarin Verstastu-
pa Piippola, Timon Sähöpalvelu Kärsämäki, Rytkyn kone Haapavesi.

Kestilän Kisa-veikot kiittää suuresti kaikkia palkintolahjoittajia sekä talkoolaisia, 
jotka mahdollistivat onnistuneen 130. laskiaishiihtojen juhlakilpailun toteutuksen!
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MYYTÄVÄNÄ KIINTEISTÖJÄ
Siikalatvan kunta laittaa myyntiin maaliskuun aikana  

nettiin huutokauppa.com -sivustolle seuraavat kiinteistöt:

KESTILÄ:  Kestilän museo               PULKKILA:  Vanha terveystalo

RANTSILA:  Impola -talo   • ent. Jokitörmän asuntola   • ent. Toimintakeskus

Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.huutokauppa.com!

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 16.4.2020
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 3.4.2020.

Kuntatiedotevastaava: 

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

SIIKALATVAN KUNNAN TYÖPAJAT
www.siikalatvantyopajat.fi

PIIPPOLAN PAJA
Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus)

Tällä hetkellä meiltä:

• polkupyörien huolto 

• luistinten teroitus 6 eur/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! 

Pulkkilassa asiaa lampaista ja maisemanhoidosta 
La 14.3.2020 klo 11.00, Pulkkilan hiihtomaja, Täperäntie 114, 92600 Pulkkila

Pohjois-Suomen Lammas ja villa ry:n kokouksessa asiaa lammassektorin neuvonta-
palveluista ja perinnebiotooppien hoidosta ja kunnostuksesta. Tarjolla kahvia ja 
pientä purtavaa. 

Maisemahelmille lisäarvoa hoidolla
Ti 31.3.2020 klo 12-15.30, Airport Hotel Oulu, Vihiluoto 10, 90440 Kempele

Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen tilaisuudessa keskustellaan perinnebiotoop-
pien hoidon hyödyistä ja yhteistyömahdollisuuksista. Tilaisuus avoin kaikille 
kiinnostuneille. Ohjelma: www.proagriaoulu.fi/maisemahelmille-lisaarvoa-hoidolla/. 
Ilmoittaudu mukaan 17.3. mennessä: kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi 

Pohjoisen maisemahelmet-hanke etsii kohteita myös Siikalatvalta. Ota yhteyttä, niin 
suunnitellaan yhdessä kohteesi kunnostusta: Kalle Hellström, p. 043 825 5253.   

RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYS RY

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki muistuttaa:
HYVINVOINTIKURSSIA on vielä yksi kerta jäljellä tervetuloa tiistaina
24.3. klo 10.30-12 Rantsilan seurakuntatalolle, kahvitarjoilu.
Kurssin järjestää Rantsilan Omaishoitajien yhdistys ja kurssin
toteuttaa Heidin Hyvinvointipalvelu Heidi Lumiaho.

t. pj. Helena Tuomaala 

SIPOLAN KYLÄYHDISTYS

PERINTEINEN PÄÄSIÄISKOKKO Sipolan kylällä  
11.4.2020 klo 18-20 vanhan koulun pihalla

Sipolan kyläyhdistyksen naiset paistavat makkaraa ja lettuja sekä kahvipannu 
kuumana Kyläyhdistyksen talolla (Uusi Pyrintö)

- Trullikilpailu lapsille ja lapsenmielisille

- Arvontaa hyvin palkinnoin

- Talutusratsastusta Larry hevosella (säävaraus)

Tervetuloa!

INBODY – KEHON KOOSTUMUS 
MITTAUS (kevät 2020)
kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen 
mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautu-
misen kehossa sekä aineenvaihdunnan- ja ravitse-
muksen nykyisen tilan. Mittaus on loistava motivoija; 
se kannustaa huolehtimaan riittävästä liikunnasta ja 
terveellisistä ravintotottumuksista. Tasapainoisella 
kehon koostumuksella ehkäiset riskiä sairastua 
diabetekseen, nivelrikkoon, sydän- ja verisuonisai-
rauksiin, verenpainetautiin jne.

TEHDÄÄN SEURAAVASTI  
vko 14 Ilman ajanvarausta: 

•  ma 30.3. klo 8.00 – 16.00 Piippola,  
     koulutuskeskus JEDU, liikuntasalin puolen ovi

•  ti 31.3. klo 8.30 – 16.30 Kestilä, kunnantoimisto, valtuustosali

•   ke 1.4. klo 8.30 – 16.30 Rantsila, Tietopalus, vapaa-aikatoimisto

•  to 2.4.klo 9.30 – 17.00 Pulkkila, kunnantoimisto

Ohjeita valmistautumiseen:

–  juomatta ja syömättä vähintään 2 tuntia ennen mittausta

– vältä alkoholin käyttöä 2 vrk ennen mittausta

– vältä voimakasta rasitusta 12 tuntia ennen mittausta

– vältä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä

– tyhjennä virtsarakko n. ½ ennen mittausta

Huomio! Mittausta ei tehdä henkilölle, jolla on sydämentahdistin! Raajaproteesi tai 
keinonivel ei ole este mittaukselle, mutta tulos ei välttämättä ole tarkka.

Mittaukset ovat ilmaisia ja ne suoritetaan yksilöllisesti! Tervetulua!

Lisätiedot / kyselyt: Sinikka Lehtosaari 044-5118 672  /sinikka.lehtosaari@siikalatva.
fi tai Sanna Toppinen 044-5118 339 / sanna.toppinen@siikalatva.fi

 7


