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Vuosi 2020 on ollut kaikille 
meistä poikkeuksellinen. Vuo-
si tulee jättämään jälkensä 
myös koko maan julkiseen ta-
louteen ja luultavasti emme ole 
vielä nähneet kaikkia huonoja 
uutisia. Siikalatva ei ole kunta-
talouden ahdingossa poikke-
us, mutta yleisen tilanteen li-
säksi meidän taakkanamme on 
kunnan vuokrataloyhtiön teke-
mä konkurssi. Synkkien talous-
pilvien alla on kunnassa valmis-
teltava ensi vuoden budjettia. 
Jokainen voi arvata, että kun 
talous pitäisi saada tasapai-
noon, ei luvassa ole helppoja 
ratkaisuja. Organisaatiomme 
on pieni ja kannan huolta kaik-
kien työntekijöiden jaksami-
sesta tilanteessa, jossa tekevät 
kädet vähenevät ja työt lisään-
tyvät. Palveluverkkoa ja toimin-
toja on kuitenkin jälleen kerran 

tarkasteltava ja aina löytyy var-
masti asioita, jotka voidaan 
tehdä fiksummin. Kunnan on 
erityisen tarkkaan perattava yl-
läpidettävät rakennukset ja nii-
den järkevä käyttö. 

Samaan aikaan on ponnistel-
tava sen eteen, että uutta kas-
vua löytyy, työpaikkoja syntyi-
si ja siikalatvalaiset yritykset 
kukoistavat ja ihmiset voivat 
hyvin. Kestilässä juuri eräs äiti 
totesi minulle, että hän haluai-
si lukea Siikalatvalta hyviä uu-
tisia. Positiivisilla uutisilla on 
usein sellainen uutistakin suu-
rempi vaikutus, joka säteilee 
laajemmalle luoden taas uut-
ta hyvää. Näin toivomme ta-
pahtuvan esimerkiksi Siklan uu-
den tuotantohallin kanssa – lu-
mipallovaikutus, että yritys ke-
rää lähelleen muitakin yrityk-

Vaikeiden päätösten äärellä 
tarvitaan myös toivoa ja uskoa tulevaan
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siä ja niiden tarvitsemaa ali-
hankintaa. Uudet työntekijät 
tarvitsevat asuntoja ja perheel-
leen palveluja ja niin edelleen. 

Samaa positiivisten sysäyksien 
vaikutusta tarvitsemme kun-
nan palveluissa. Kun kustan-
nuksia karsitaan, on mietittä-
vä minne kannattaisi panostaa 
siten, että siellä verorahat ovat 
arvoisessaan käytössä. Tarttu-
minen uusiin mahdollisuuksiin 
työpaikkojen luomisessa ja ny-
kyisille ja tuleville perheille 
houkuttelevien olosuhteiden 
rakentaminen on tulevaisuu-
den edellytysten turvaamista. 
Vaikeissa tilanteissa on myös 
rakennettava uskoa tulevaisuu-
teen ja investoitava kasvuun. 
Investointi terminä pitää sisäl-
lään ajatuksen, että tässä het-
kessä laitettu euro tuottaa hy-

vää monin verroin tulevaisuu-
dessa. Kisa kuntien välillä asuk-
kaista ja yrityksistä on kovaa. 
Siikalatvan täytyy tehdä vält-
tämättömiä ratkaisuja talou-
tensa tasapainottamiseksi ja 
samaan aikaan muistettava, et-
tä panostamalla vetovoimaa li-
sääviin palveluihin luodaan toi-
voa tulevaan.

Kunnanjohtaja
Siikalatvan kunta

Pirre Seppänen



MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA

Lokakuussa maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen 
tuotannon ennakot (85%). Marraskuussa maksut jatkuvat ympäristökorvauksen 
ennakolla (85%) ja eläinten hyvinvointikorvauksen 1. erällä (50%).

PALAUTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS 30.10 MENNESSÄ

Syysilmoitus aukeaa Vipu-palvelussa 23.9. Huomaathan, että ilmoitusaika päättyy 
pe 30.10., ei siis lokakuun viimeisenä päivänä kuten aiempina vuosina. Ilmoita 
Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä    

• lietelannan sijoittaminen peltoon 
• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
• pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.     

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella lnro 465. 

TARKISTA VILJAVUUSTUTKIMUSTEN VOIMASSAOLO SYKSYLLÄ

Tarkista syksyllä, ovatko viljavuustutkimukset voimassa myös seuraavalla kasvu-
kaudella. Ota tarvittaessa näytteet uutta viljavuustutkimusta varten ajoissa, jotta 
tulokset ovat käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa.

Teetä myös lanta-analyysi viiden vuoden välein, jos tilallasi syntyy lantaa tai käytät 
lantaa yli 25 m3 vuodessa.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 

Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoil-
la tapahtuu sopimuksen mukaan. Meidät saa kiinni puhelimitse ja sähköpostitse:

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335, mikko.aijala@siikalatva.fi
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617, eeva.alaraappana@siikalatva.fi
Haapala Nina, maaseutuasiamies, 044 5118 235, nina.haapala@siikalatva.fi
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618, marita.hyytinen@siikalatva.fi

Lomakkeita voi palauttaa sähköpostitse osoitteisiin maaseutupalvelut@siikalatva.fi 
tai maaseutuasiamiesten sähköpostiosoitteisiin etunimi.sukunimi@siikalatva.fi. 

Postitse lomakkeita voi palauttaa osoitteilla: 
Siikalatvan kunta / Maaseutupalvelut Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila.
Vaalan kunta/ Maaseutupalvelut, Vaalantie 14, 92700 Vaala
Haapaveden kaupunki/maaseutupalvelut, Tähteläntie 1, 86601 Haapavesi

YKSINYRITTÄJIEN TUKEA VOIT HAKEA VIELÄ 
30.9.2020 SAAKKA
Yksinyrittäjän avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus. Avustusta 
voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseen aikavälillä 16.3.2020-
31.8.2020. Avustusta voidaan 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 hake-
mushetken tilanteen mukaisesti.

Lue lisää kunnan kotisivuilta Ajankohtaista kohdasta. https://www.siikalatva.fi/fi/
ajankohtaista/yksinyrittajien-korona-avustus-tukea-haettavana. Hakemuslomake 
Word-tiedostona löytyy kunnan kotisivuilta em. ajankohtaista kohdasta ja se 
lähetetään osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi
Lisätietoja  Elinkeinojohtaja Jorma Kangas p. 040 846 4105

NUORISOVALTUUSTOON 
Hei sinä siikalatvalainen nuori, iältään 16 – 18 vuotias, joka opiskelet muualla kuin 
Siikalatvan yläkouluissa, oletko kiinnostunut nuorisovaltuustoiminnasta?  Ota 
yhteyttä Sinikka Lehtosaareen puh. 044-5118672 tai facen kautta.

Hei sinä Rantsilan liikuntahallille joskus avaimen lunastanut, jos 
sinulla ei ole vuoroa varattuna kaudelle 2020 -kevät 2021, niin 
olisitko ystävällinen ja palauttaisit avaimen.

IN BODY

InBody- testauksia Siikalatvalla tullaan tekemään viikolla 47 

KUNTA TIEDOTTAA

KASVOMASKIEN JAKAMISTA VÄHÄVARAISILLE 
JATKETAAN SIIKALATVAN KIRJASTOISSA 
THL:n kasvomaskisuosituksen mukaisesti Siikalatva jakaa yli 15-vuotiaille 
vähävaraisille tarkoitettuja kasvomaskeja. Lähtökohta valtakunnallisestikin on, 
että jokainen ostaa maskit itse, eli huomioithan, että jaettavat maskit ovat 
tarkoitettu ainoastaan vähävaraisille. Jaettavana on 30 kpl kertakäyttöisiä 
maskeja sisältäviä paketteja ja yksi paketti annetaan kokonaisena kuntalaiselle. 
Hygieniasyistä paketteja ei voi lähteä jakamaan pienempiin osiin.

Maskin käytön tavoitteena on suojata kanssaihmisiä mahdolliselta altistumiselta 
koronatartuntatilanteessa. THL suosittelee maskin käyttöä yli 15-vuotiaille henki-
löille. 

Kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille henkilöille Siikalatvan kirjastoissa 
22.-24.9. kirjastojen aukioloaikoina:

Kestilän kirjasto: Ti 15-19, Ke 10-15, To 14-19

Piippolan kirjasto: Ti 10-14, Ke 15-19, To 10-14

Pulkkilan kirjasto: Ti 13-19, Ke 10-16, To 15-19

Rantsilan kirjasto: Ti 13-19, Ke 12-16, To 13-19

THL suosittaa maskin käyttöä, kun 

• olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

• olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on 
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

• palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, 
karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua 
kodin ulkopuolella. 

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien 
pitäminen on mahdotonta.

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta

Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti 
käyttäjäänsä. Maskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni 
käyttää niitä asianmukaisesti. Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta 
viruksella mahdollisesti tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia on 
aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuut-
tomasti hengitystä tai muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.  
Kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 
vuoden iästä alkaen.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVIÄ MAASTOKÄYNTEJÄ 
TOTEUTETAAN PIIPPOLASSA JA RANTSILASSA
Piippolassa ja Rantsilassa toteutetaan kaavoitukseen liittyviä maastokäyntejä 
loppuvuodesta 2020. Tässä yhteydessä rakennuksia valokuvataan ulkopuolelta.

Lisätietoja kaavan laatimisesta ja yhteyshenkilöistä on kaavahankkeiden osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmissa (OAS) sivuilla https://www.siikalatva.fi/fi/kaavoitus-
hankkeet . 

KOETKO LIIKKUMISEN JA ASUINYMPÄRISTÖSI 
TURVALLISEKSI? 
Vastaa kyselyyn!

Pyhäjärven kaupunki sekä Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Siikalat-
van kunnat haluavat selvittää, kokevatko asukkaat turvattomuutta 
tai häiriötä oman asuinkunnan alueella asuessaan ja liikkuessaan.

Asukkailta pyydetään liikenne- ja asuinympäristöön liittyviä kommentteja ja 
vastauksia nettikyselyllä.

Viimeisessä kysymyksessä voi merkitä kartalle ongelmakohteita ja ehdottaa niihin 
parantamistoimenpiteitä.

Kyselyyn vastaamiseen menee vain muutama minuutti ja vastausaikaa on 30.9. 
saakka. Vastamaan pääsee kunnan kotisivuilta Ajankohtaista -kohdasta linkistä: 
https://query.eharava.fi/3382 Lisätiedot: Siikalatvan kunta, Hannu Komu, hannu.
komu@siikalatva.fi, p. 044 5118 601

Kyselyyn liittyvät tekniset asiat: Laura Pihlajakangas, laura.pihlajakangas@sitowise.
com, p. 040 3527 845

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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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
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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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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 15.10.2020
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 6.10.2020.

Kuntatiedotevastaava:  annaliisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603 

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

Vestian tämän vuoden vuosikalenterissa on ilmoitettu virheellisesti Pulkkilan ja 
Rantsilan hyötyjäteasemien aukioloajat syyskuun kohdalla. Virhe koskee viikkoja 
36-39.

Hyötyjäteasemien aukioloajat eivät vaihdu syyskuussa, vaan pysyvät ennallaan. 
Pulkkilan hyötyjäteasema on auki syyskuussa normaaliin tapaan parittomien 
viikkojen perjantaisin klo 14-18 ja Rantsilan hyötyjäteasema parillisten viikkojen 
perjantaisin klo 14-18.

Kalenterissa viikot ovat virheellisesti vaihtuneet päikseen. Pahoittelemme virhettä! 
Kaikkien Vestian hyötyjäteasemien ajantasaiset aukioloajat löytyvät osoitteesta 
https://www.vestia.fi/yhteystiedot-ja-aukioloajat/hyotyjateasemat/  

KUNTA TIEDOTTAA

SIIKALATVAN KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA:
Tule esityksiin vain terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja pidä riittävää etäisyyttä 
muihin.

Turvavälien varmistamiseksi paikkamäärää katsomoissa on vähennetty. Mas
kien käyttö on suositeltavaa.

Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri vierailee jälleen Siikalatvalla 7.10. klo 18

NISKAVUOREN LOVIISA JA HETA

Kesto n. 1h 45min
Suosittelemme yli 15-vuotiaille.
Koulutuskeskus JEDU Piippolan auditorio (Keskustie 29)
Liput: ovelta klo 17:30 alkaen, 15 € käteismaksu

Runomies Reijo Vähälä

SELLAISTA ELÄMÄ ON - TOIVERUNOTILAISUUS

8.10. klo 16.30 Kestilän kunnantoimistolla (Hallintotie 5)
150 runon ja 72 laulun valikoima. Kuulijat valitsevat tulkittavat 
runot ja laulut paikan päällä. 

Hauskaa, opettavaista, puhuttelevaa! 

SIIKALATVAN KUNNAN TYÖPAJAT
www.siikalatvantyopajat.fi

PIIPPOLAN PAJA
Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus)

Tällä hetkellä meiltä:

• polkupyörien huolto 
• kalusteiden entisöinti 
• 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 
• 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

  LIIKKUJAN KESTILÄ PIIPPOLA PULKKILA RANTSILA
  VIIKKOKALENTERI

  MAANANTAI Lavis 16.30-17.30  Kuntopiiri 17-18 peruskoulu Lavis 18.30-19.30 Aleksanterin koulu
   Venyttely 18.10-18.55 peruskoulu

  TIISTAI Shindo 18-19.30 peruskoulu Lavis 16.30-17.30 Jedu Jooga 17.30-19 peruskoulu Kuntojumppa 17.30-18.30 liikuntahalli
    Latinobic 17.15-18.15 Aleksanterin koulu
    Kahvakuulajumppa 18.45-19.45 liik.halli
    Paritanssi 18.30-20 Aleksanterin koulu

  KESKIVIIKKO Kenvyt kuntojumppa    Erityisryhmän kuntosali 9-10 kuntosali
 17.30-18.30 ent. kunnantoimisto   Tuolijumppa 10-10.45 srk-talo
    Kehonhuolto: Fascia Method 16.30-17.30

  TORSTAI Jooga 16-30.18 peruskoulu  Naisten ja miesten vesijumppa  Jooga 19-20.30 Aleksanterin koulu
   9.50-10.35 Hveden uimahalli
   Aamun kuntosali 10-11 tk
   Venytellen vireyttä 11-11.45 tk

  PERJANTAI  Varttuneiden liikunta 
  15.30-16.30 Jedu
  Kuntonyrkkeily 16.30-17.30 Jedu
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TERVETULOA 
KAHVAKUULAILEMAAN!
LAAKKOLAN KYLÄTALOLLE 

Sunnuntaisin klo 18.00-19.00
   
Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuulajumpan ja
osallistumismaksu on 5 €/kerta ei jäsenet tai 
30 € koko syksy, 2 € seuran jäsenille/kerta tai 15 € koko syksy.
 
Kahvakuulajumppakerrat 

SUNNUNTAISIN  6.9., 20.9., 27.9.
   4.10., 11.10., 25.10.
   1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.    
  
Vetäjänä Teija Aho

TERVETULOA!

OMAT
KUULAT 

MUKAAN!!!

Virtuklubi-hanke järjestää työpajojen sarjan lokakuussa 2020. Ensisijais-
ta kohderyhmää ovat yrittäjät, mutta työpajat ovat avoimia muillekin. 
Koulutukset ovat maksuttomia mutta kerryttävät de minimis -tukea.

Tarjolla on monipuolinen kattaus työpajoja, josta jokainen voi valita itselleen 
sopivimmat. Voit osallistua joko yhteen tai useampaan työpajaan.

Työpajoissa pääset tekemään itse, kouluttajan johdolla, joten oppi siirtyy heti 
käytäntöön. Käytännön tekemisen vuoksi työpajoihin mahtuu mukaan vain 
rajallinen määrä osallistujia. Kannattaa siis varata oma paikkasi nopeasti. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: janne.laitinen@siikalatva.fi, 050 520 3117.

Koulutuskalenteri

7.10.  Markkinointisuunnitelma, etäkoulutusta, Creamedia Oy 
14.10.  Some videokuvaus, Kalajoki Creamedia Oy 
15.10.  Markkinointivuosikello, etäkoulutus, Creamedia Oy 
15.10.  Some videokuvaus, Siikalatva, Creamedia Oy 
27.10.  Some valokuvaus sekä kuvankäsittelyn perusteet, Siikalatva, 
 Creamedia Oy 
28.10.  Some valokuvaus sekä kuvankäsittelyn perusteet, Kalajoki, 
 Creamedia Oy  

Sisältöjä:

Markkinointisuunnitelman työstäminen 

Tässä innostavassa työpajassa viritetään markkinointisi uudelle tasolle. 
Työstämme markkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmät kuntoon juuri sinun 
yritystäsi ajatellen. Viritetään markkinointisi sellaiselle taajuudelle, että 
viestisi tavoittavat kohderyhmän juuri oikeissa kanavissa! 

Markkinoinnin vuosikellon laatiminen 

Tässä käytännönläheisessä työpajassa laitetaan markkinointitoimenpiteet 
ruotuun. Teemme yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivan markkinoinnin 
vuosikellon, johon markkinointitoimenpiteet aikataulutetaan. Ei enää tulipa-
lojen sammuttelua, vaan suunnitelmallista, tehokasta työtä. 

Somevideoiden kuvaaminen 

Tässä käytännönläheisessä työpajassa osallistujat pääsevät itse kuvaamaan 
omalla puhelimellaan somevideon yritykselleen. Työpajassa tutustutaan 
somevideon suunnitteluun, kuvaamiseen sekä leikkaamisen ja lopuksi 
jokainen työpajaan osallistunut pääsee kokeilemaan vasta opittuja taitoja 
työstämällä omaa somevideota. 

Valokuvaus someen ja kuvankäsittelyn perusteet Tässä tekemällä oppimi-
seen perustuvassa työpajassa opetellaan ottamaan kännykamerasta parhaat 
tehot irti. Näin saat helposti hyviä kuvia oman yrityksesi tarpeisiin. Käymme 
läpi kännykkäkameran säätöjä, itse kuvaamista ja kuvankäsittelyä ilmaisilla 
ohjelmilla. Lopuksi jokainen kurssilainen pääsee testaamaan uusia kameran-
käsittelytaitojaan käytännössä. 

KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT RY / OMAISOIVA

24.9. to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan Rommilla.
7.10. ke klo 12-14 Omaishoitajien olohuone Pyhäntä toimintatupa.

13.10. ti klo 13-14.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Kärsämäen Konttilassa.
13.10. ti klo 13-14.30 Omaishoitajien olohuone Siikalatva, Pulkkila, Lantontie 1A.

Suvi 044 299 1385.

LÖYTÖELÄINTEN 
VASTAANOTTO 

 SIIKALATVALLA

Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia 
irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden 
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon 
järjestämisestä.

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.
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JÄRJESTÖT

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n syyskokous 
tiistaina 6.10.2020 alkaen klo 12.00 Pulkkilan seurakuntatalolla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lounas ABC:llä 
kokouksen jälkeen.

TERVETULOA! Johtokunta

Pulkkilan Rintamaveteraanit r.y.

Kerho alkaa ja kokoontuu joka toinen viikko aina 
parittomien viikkojen maanantaina, seurakuntako-
dissa. 21.9.2020 klo 10.00-12.00. Miten kevät meni 
ja kesä kului? Laulua, jumppatuokio ja Sanahaitari. 5.10. Palolaitokselta tulee 
vierailija, Juhani Rönkkömäki. Aihe: Kodin paloturvallisuus ja alkusammutusharjoi-
tus. Tule mukaan! Kaikki ovat tervetulleita!

Terveisin Elma Kesti 040 5366387

El:n Pulkkilan yhdistys

Eläkeliiton Kestilän yhdistys

Korona rajoitteiden vuoksi (turvavälit, sisätiloissa kasvomaski suositus) 
emme kokoonnu ennen syyskokousta. Syyskokous ilmoitetaan 
Siikajokilaakson seuratoimintapalstalla.

KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN 
YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN
PAIKKA:  Vanha kunnantalo, Pulkkilantie 25 Pulkkila
AIKA:       8.10.2020 alkaen klo 12.00

ASIA: Yhdistyksen toiminnan jatkuminen samassa muodossa ei tule toimimaan 
jatkossa samalla tavalla, koska yhdistyslain määräämiä luottamushenkilöitä ei ole 
saatavilla. Toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi ollaan perustamassa uutta 
yhdistystä, johon Suopursujen henkilöjäsenet voivat halutessaan liittyä. Uusi 
nimeämätön yhdistys liittyisi Jokilaaksojen tiimiin ja sitä kautta myös mielenterve-
yden keskusliiton palvelusten piiriin. Muutos edellyttäisi Suopursut ry:n lakkautta-
mista omana yhdistyksenä, mutta toiminta jatkuisi uutena ”alaosastona”.
10.09.2020 pidetyssä kokouksessa syyskokous otti asiaan myönteisen kannan.
Tervetuloa päättämään tärkeästä asiasta.

HALLITUS

Mielenterveysyhdistys Suopursut ry

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 22.9. Toimintakeskuksessa (Rantsilanraitti 19)
kello 18.00 alkaen. Esillä sekä keväällä peruuntuneelle kevätkokoukselle että 
syyskokoukselle kuuluvat asiat. Tervetuloa!

Rantsilan Kehitysvammaisten Tuki ry

Kutsuu jäsenistöään Kevät- ja syyskokoukseen sekä 
juhlistamaan yhdistyksen 15-vuotista toimintaa ke 
30.9.2020 klo 13.00
JEDU, Opinpuu, Teollisuustie 2, Haapavesi
Tervetuloa!

Tarjoilun vuoksi ilmoita tulostasi 25.9. mennessä puh. 045 113 6513

Keskipisteen Omaishoitajat ry

Tervetuloa Sipolan kyläyhdistys ry:n yleiseen kevät- ja syyskokoukseen. 
Kokous on Sipolan kylätalolla 4.10 klo 12.
Tarjolla kahvia ja pullaa, tervetuloa kaikki toiminnasta kiinnostuneet!

Terveisin kyläyhdistyksen väki

Sipolan kyläyhdistys

Rantsilan MLL:n kevät- ja syyskokous pidetään 17.9. klo 18.00 
Rantsilan Meijerillä ROM:n salissa osoitteessa Paavolantie 10. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Rantsilan MLL

Siikalatvan 4H-yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS Keskustie 9, 92620 
Piippola ti 29.9.2020 klo 18.00 Esillä sääntömääräiset asiat.  
TERVETULOA! Siikalatvan 4H-yhdistyksen hallitus 

4H-sählykerhot Pulkkilassa maanantaisin
klo 15-16 1-4 lk
16-17 5-9 lk
Ohjaajat: Eemil ja Jeremias Toppila

Toivomme että kerholaiset liittyvät jäseniksi. https://liity.4h.fi/

Siikalatvan 4H-yhdistys ry

EU:n ruokaavun jakelu 
SPR Siikalatvan osasto jakaa EU:n ruoka-apua vähävarai-
sille. Ruoka-avun  varaukset tekstiviestillä numerosta 
041 7023975 tai sähköpostilla siikalatva@gmail.com 30.9.2020 mennessä. 
Ilmoita viestissä perheen koko, sähköposteissa myös yhteyspuhelinnumero. 
Pakettien jako keskiviikkona 7.10.2020  Piippolassa seurakuntatalolla klo 18.00-
20.00. 

Punainen Risti

Keskipisteen A-kilta kokoontuu 21.9.2020 klo 17.00 Pulkkilan hiihtomajalle KEVÄT- 
ja SYYS-kokoukseen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Jatkossa kokoonnutaan lokakuus-
ta lähtien parittomina viikkoina maanantaisin alkaen klo 17.00.  Mukavaa yhdessä-
oloa. Tervetuloa!

Keskipisteen A-kilta

Piippolan Iltavirkku ry:n sääntömääräinen vuosikokous Väinölän kerhotiloissa, 
os. Pappilankuja 2, Piippola pe 2.10.2020 kello 15.00. Tervetuloa terveenä!

Piippolan Iltavirkku ry:n hallitus

Piippolan Iltavirkku ry

KESKIPISTE RACING TIEDOTTAA

9.1.2021 tulevan Shell Piippola rallin järjestelyt ovat käynnissä 
Siikalatva ja Pyhäntä alueella.

Yhdistykset ja yhteisöt, jos haluatte olla järjestämässä rallia kanssamme, 
olkaa rohkeasti yhteydessä meihin.

Keskipisteracing@gmail.com
Antero Hankonen

050 53 11080

SUPERIN SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN AO 215 RY:N
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS sekä SYYSKOKOUS

6.10.2020 klo 18.00 Hallitus kokoontuu klo 16.30
Pyhännällä Toimintatuvalla (Vaarinväylä 3, Pyhäntä)

Esillä sääntömääräiset kevät- ja syyskousasiat 

Tarjoilun vuoksi 28.9. mennessä ilmoittautuminen ja mahdolliset allergiat 
Sanna sähköpostilla sanna.aijala@siikalatva.fi

Ilmoitathan samalla sähköpostiosoitteen, johon voimme toimittaa Teams-kut-
sun, mikäli Korona-ohjeistukset muuttuvat ja emme voi pitää läsnäolokokousta.

TERVETULOA!

Hallitus
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