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Talousnotkahdus voidaan näh-
dä myös mahdollisuutena. 
Vuokrataloyhtiön konkurssi te-
kee rumaa jälkeä kunnan talo-
uteen. Se katsottiin kuitenkin 
paremmaksi kuin heikon yhti-
ön jatkuva tukeminen. Jotta 
kunnalle aiheutuva iso alijää-
mä saadaan katetuksi, meidän 
on uskallettava tehdä raken-
teellisia muutoksia. Kouluverk-
ko vanhoine isoine rakennuk-
sineen pitää ottaa nyt todella 
kehityksen alle. Poltamme vuo-
sittain noin miljoona euroa yli-
suurten koulujen ylläpitoon. Li-
säksi ne tarvitsevat kalliita kor-
jauksia, joista osa on suunni-
teltuja ja osa äkillisiä. Kompas-
telusta on aika nousta ripeään 
toimintaan. 

Kolmen uuden alakoulun val-
mistumistavoite on syksyllä 
2022. Periaatepäätös niiden ja 
Kestilän päiväkodin rakentami-
sesta on valtuuston käsittelys-
sä tänään. Näin useammalle 
vuodelle ajoitettu suunnitelma 

on nyt saamassa kiihdytetyn 
aikataulun.

Haluamme edelleen turvata 
alakoulut kaikilla kirkonkylillä. 
Jos rakennamme oikeankokoi-
set uudet alakoulut ja luovum-
me kaikista vanhoista kouluis-
ta, säästämme nykyisistä hoi-
tokuluista kaksi kolmannesta. 
Poisjäävät korjauskulut huomi-
oiden vuosisäästö on liki mil-
joona euroa. Leasing-maksut 
vievät siitä noin kolmanneksen, 
joten uusilla kouluilla syntyy 
huomattavaa säästöä. Tällä rat-
kaisulla saamme kaikille lap-
sille ajanmukaiset tilat, ja mil-
laisen elinvoimatekijän uudet 
koulut tuovatkaan! 

Yläkoulu on ollut meillä ratkai-
sematta jo pitkään. Tulevaisuu-
den koulu on todennäköisesti 
yhä useammin verkostomai-
sesti toimiva ja ainakin osittain 
virtuaalinen. Vielä emme kui-
tenkaan ole tähän valmiita. 
Edetään siis rakennusten ja kul-
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jettamisen kautta. Muistetaan 
kuitenkin edelläkävijäprofes-
sorin kysymys: ”Haluatteko tu-
levaisuuden koulun vai koulut-
toman tulevaisuuden?”

Vuonna 2030 meillä lienee yk-
si yläkoulu ja uskoakseni ensi 
syksynä kaksi yläkoulua. Nämä 
molemmat muutokset lähte-
vät nuorten edusta. Neljänkym-
menen oppilaan ikäpolvelle on 
mahdollista turvata paljon laa-
jempi ja innostavampi valinnai-
saineiden tarjonta kuin alle 
kymmenen oppilaan ikäpolvel-
le. Hallinto ja erityisopetus ke-
venevät. Kavereita löytyy hel-
pommin, ja nuoriso kasvaa sii-
kalatvalaiseksi. 

Yhteinen hiili, johon puhaltaa, 
on ollut meillä välillä hakuses-
sa. Ehkäpä tämän yhteisen ta-
loushaasteen myötä se alkaa 
taas hehkua. Peiliin katsomis-
ta on jokaisella. Toisten ihmis-
ten kunnioittaminen ei ole it-
seltä pois, päinvastoin. Kun-

nioittava ja arvostava käyttäy-
tyminen tuo uskottavuutta. Vir-
heitä etsimällä ja lannistamal-
la sammutamme kehittämisen 
innon. Sitä ei pidä sallia. Ilman 
kehittämistä jokaisen organi-
saation tie on lyhyt ja kapenee 
koko ajan. Tarvitsemme roh-
keita avauksia ja kannustavaa 
otetta arkipäivään.

Elinkeinojen saralla tapahtuu. 
Siklan tehdas nousee kovaa 
vauhtia. Työvoimaa aletaan 
rekrytoida ja kouluttaa alku-
vuodesta, avainhenkilöitä jo tä-
män vuoden puolella. Vegeelia 
on juuri käynnistämässä kuo-
rimotoimintaa Kestilässä, ja 
biotehdas Jahotecilla on alku-
vuodesta viralliset avajaiset. 
Uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia etsitään turvesektoril-
le yhdessä yliopistojen, seutu-
kunnan ja yrittäjien kanssa. Toi-
sen asteen koulutusta suunni-
tellaan koulutuksen järjestäjän 
ja alueen yritysten kanssa. 
Edunvalvontaa ollaan aktivoi-

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Seija Junno

massa. Pidemmällä aikavälillä 
tuulivoima helpottaa talouden-
pitoa. Sillä sektorilla potenti-
aali on lähes päätä huimaava, 
sillä alueemme on hyvin hou-
kutteleva tuuliolosuhteiltaan 
ja asumattomia selkosia riittää.

Tehdään yhdessä valoisaa 
tulevaisuutta!



paperiliitteenä kuntaan viimeistään 30.10.2020.   

VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA

Ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen maksut käynnistyvät 
marraskuussa. Joulukuussa maksettavina ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren 
viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio ja EU:n eläinpalkkiot sekä luonnonhaittakorvauk-
sen loppuosa (15 %). Myös kansalliset peltotuet maksetaan joulukuussa. Maatilallesi 
maksetut tuet voit tarkistaa Vipu-palvelusta.

VILJAVUUSTUTKIMUSTEN JA LANTA-ANALYYSIEN VOIMASSAOLO

Ympäristösitoumuksen ehdot edellyttävät, että viljavuustutkimus on teetettävä 
viiden vuoden välein. Ota tarvittaessa näytteet syksyllä ja lähetä ne analysoitaviksi, 
jotta tulokset ovat käytettävissäsi ennen kuin lannoitat.

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

AJANKOHTAISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA

Siikalatvan kunnan uudistuneilta www-sivuilta osoitteesta https://www.siikalatva.fi/
elinkeinopalvelut/maaseutupalvelut/  löydät tietoa alueemme ajankohtaisista 
tapahtumista ja koulutuksista.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 

Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoilla 
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

INBODY – KEHON KOOSTUMUSMITTAUS (syksy 2020)
kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen mm. lihas-, luu- ja rasvaku-
doksen määrän ja jakautumisen kehossa sekä aineenvaihdunnan- ja ravitsemuksen 
nykyisen tilan. Mittaus on loistava motivoija; se kannustaa huolehtimaan riittävästä 
liikunnasta ja terveellisistä ravintotottumuksista. Tasapainoisella kehon koostumuk-
sella ehkäiset riskiä sairastua diabetekseen, nivelrikkoon, sydän- ja verisuonisairauk-
siin, verenpainetautiin jne.

TEHDÄÄN SEURAAVASTI vko 47 Ilman ajanvarausta: 

· ma 16.11. klo 9.00 – 16.30 Rantsila, Tietopalus, vapaa-aikatoimisto

· ti 17.11. klo 9.00 – 17.00 Kestilä, kunnantoimisto, valtuustosali

· ke 18.11. klo 8.30 – 17.00 Piippola, koulutuskeskus JEDU, liikuntasalin puoleinen ovi

· to 19.11. klo 8.30 – 17.00 Pulkkila, kunnantalo

· pe 20.11. klo 8.00 – 15.00 Pulkkila, kunnantalo

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
Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut

KUNTA TIEDOTTAA

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 12.11.2020
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 3.11.2020.

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

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

HYVÄÄ SYKSYÄ!

KUULUTUS

RANTSILAN TUOHIMAAN ASEMAKAAVA-
MUUTOKSEN EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE 
ASETTAMINEN  

Rantsilan Tuohimaan asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asetta-
minen MRL 65 § ja MRA 27§ mukaisesti

Tuohimaan asemakaavan muutoksen asemakaavaehdotus on valmistunut. 
Kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu 25.3.2004 hyväksyttyyn Tuohimaan 
asemakaava-alueeseen. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla 
maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella 
sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu 
pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa 
Eurontie. 

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja 
laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty 
jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on 
mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 
Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) 15.10.-13.11.2020 sekä 
kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet . 

Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää nähtävillä 
oloaikana osoitteeseen:

Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai 
sähköpostilla hannu.komu@siikalatva.fi.

Lisätietoja antaa: 

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: 
hannu.komu@siikalatva.fi

Kunnanhallitus

KUNNANTALO SULJETTUNA 12.10. ALKAEN 
KORONATILANTEEN VUOKSI
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliselta koordinaatioryhmältä on 
tullut suositus siirtymisestä 12.10. alkaen etätyöhön ja etäkokouksiin työtehtä-
vien niin salliessa ja jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia. Näin 
ollen myös Siikalatvan kunnassa siirrytään etätyöhön ennaltaehkäisevänä 
varotoimena niiltä osin kuin sen on mahdollista maanantaista 12.10. alkaen. 

Kunnantalo tulee olemaan kiinni 12.10. alkaen, kunnes toisin ilmoitetaan. 
Asiointi kuntaan tapahtuu puhelimitse joko suorista numeroista tai vaihteen 
kautta 044 5118 411 tai sähköpostitse.

Kunnantalon kokoustilat eivät toistaiseksi ole varattavissa ulkopuolisten 
käyttöön, joten uusia varauksia ei oteta tällä hetkellä vastaan.

Rakennusvalvonta-asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan rakennustar-
kastajaan puhelimitse tai sähköpostitse. Postin toimittamisesta kuntaan ko. 
asioissa tulee sopia puhelimitse rakennustarkastajan kanssa. 

MAASEUTUPALVELUT 
TEE YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 
30.10.2020

Huomaathan, että syysilmoituksen viimeinen jättöpäivä on poikkeuksellisesti 
30.10. eikä 31.10. niin kuin aiempina vuosina. Kun teet syysilmoituksen Vipu-pal-
velussa, keväällä ilmoittamasi peruslohkotiedot ovat palvelussa valmiina käyttöösi. 
Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä    

• lietelannan sijoittaminen peltoon 

• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

• pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.     

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella nro 465. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, lähetä Vipu-palvelun kautta molemmista 
lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti ja rahti- tai 
kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen 
esimerkiksi lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai 
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SIIKALATVAN KIRJASTOPALVELUT

KELAN POP-UP PULKKILAN KIRJASTOLLA KE 
28.10. KLO 10-14:

Tervetuloa kysymään Kela-asioinnista ja tutustumaan Siikalatvan kirjastojen Asiointi-
pisteiden yhteispalvelutoimintaan ja etäasiointiin. Paikalla Kelan palveluasiantuntija.

POIKKEUKSIA PIIPPOLAN KIRJASTON AUKIOLOAJOISSA VIIKOILLA 43−44: 
AVOINNA NORMAALISTI MA, KE & TO, SULJETTU TI (20.10. & 27.10.)

KIRJASTOT OVAT SULJETTUINA MA 2.11. (Henkilökunnan koulutus)

MY WAY 2 -HANKE ESITTÄYTYY SIIKALATVALAISILLE TO 5.11.:

Rantsilan kirjastolla klo 13−15 & Pulkkilan kirjastolla klo 16−18. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
My Way 2 -hanke tarjoaa työnhakua, työllistymistä ja hyvinvointia tukevia toimenpi-
teitä kaikkiin työelämän nivelvaiheisiin. Hanketta hallinnoi Centria ammattikorkea-
koulu.

Pop up:it ym. tilaisuudet toteutuvat vain koronatilanteen salliessa. Tulethan 
kirjastoon vain terveenä ja noudatathan asioidessasi edelleen turvavälejä, hyvää 
käsi ja yskimishygieniaa, pikaisen asioinnin periaatetta sekä muita yleisiä ohjeis
tuksia. Asiakaskoneet ovat toistaiseksi käytössä pyydettäessä, 1 hlö kerrallaan.
Asiointipisteet (Kelan yhteispalvelu), kunnan palvelupisteet ja Pentti Haanpään 
museo (Piippolan kirjasto) ovat avoinna kirjastojen aukioloaikoina.
Siikalatvan kirjastoasiakkaana voit lainata, tilata ja palauttaa aineistoja mistä 
tahansa Siikalatvan tai muun Kirikirjaston kirjastoyksiköstä. Kirjastoasioita voi 
hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostitse ottamalla yhteyttä muuhunkin kuin 
kotikylän kirjastoyksikköön. Verkkokirjasto ja eKirjasto palvelevat sähköisesti 
24/7!

Yhteystiedot ja aukioloajat: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut/

Verkkokirjasto: kirikirjastot.verkkokirjasto.fi/web/arena

eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Seuraa meitä Facebookissa @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja Instagramissa 
@siikalatvankirjastot

KULTTUURITOIMI 
Kirjailija Pentti Haanpään syntymästä tuli 14.10. kuluneeksi 115 vuotta. 

Merkkipäivän vuoksi Seitsemän Haanpäätä – näyttely

 · Rantsilan kirjastossa 19.-29.10.
 · Pulkkilan kirjastossa 2.-13.11.
 · Kestilän kirjastossa 16.-27.11.

Rantsilan kirjaston monitoimihuoneessa 2.11.-3.12. Marika Rosenbergin taidenäyttely 
Kesämuistot
________________________________________

Kestilän joulumyyjäiset pidetään lauantaina 28.11. klo 10-14 Kestilän kunnantoimis-
tolla, mikäli koronatilanne sallii.

Pöytävaraukset myyjäisiin 3.11. mennessä kulttuurisihteerille 044 5118340, tai 
taina.jordan@siikalatva.fi

TIEDOTE

KESTILÄN VANHAN MÄÄTTÄLÄN SAHA OY:N JA 
EKOTURBO UUSIORENGAS OY:N YMPÄRISTÖRISKIT 
SELVITETÄÄN SIIKALATVALLA
Siikalatvan Kestilän vanhan Määttälän Saha Oy:n ja EkoTurbo Uusiorengas Oy:n 
ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyn 2020 aikana.

Siikalatvalla, Määttälän Saha Oy:n ja EkoTurbo Uusiorengas Oy:n alueella tutkitaan 
maaperää sekä pohjavettä syyskuussa 2020.

Vanhan Määttälän Saha Oy:n ja EkoTurbo Uusiorengas Oy:n alueelta otetaan näytteitä 
maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoitukse-
na on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantunei-
suus ja puhdistustarve. 

Kohteessa on sijainnut saha vuosina 1973 – 1990, talotehdas 1979 – 1990 sekä taloteh-
taan alueella rengastehdas vuosina 1995 - 2005.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Siikalatvan kunta ja Pirkanmaan 

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

ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallis-
ta Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa 
riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. 
Selvitys valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Lue lisää maaperakuntoon.fi

Lisätietoja: Keijo Vähä, Siikalatvan kunta, 044 511 8615, keijo.vaha@siikalatva.fi

KANSALAISOPISTO
NUORTEN JOOGA
alkaen to 29.10.2020 klo 18.30 Kestilä, peruskoulun liikuntasali
Rauhallisessa joogassa tavoitteenamme on rentoutumisen, mielenrauhan 
ja keskittymisen kehittäminen. Nuorten joogassa voi oppia käytännön 
keinoja mm. stressinkäsittelyyn, ahdistuneisuuden ja rauhattomuuden 
helpottamiseen, tunteiden säätelyyn, itsetuntemuksen vahvistamiseen ja kehotietoisuuden 
kautta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.  Pukeudu joustavaan asuun ja ota mukaan 
jumppa-alusta, oma juomapullo sekä viltti loppurentoutusta varten. Teholtaan keskiraskas.
Ilmoittaudu 22.10. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi.

HEI, ME LEIVOTAAN: HIRVEÄ HALLOWEEN
pe 30.10.2020 klo 17-20 Rantsila, Gananderin koulu, opetuskeittiö
Lapsen ja aikuisen yhteinen leivontakurssi. Halloweenteemalle leivomme 
vaikka muumiokeksejä tai mörkömuffinseja. Yksi kurssimaksu /aikuinen+ 
yksi lapsi. Opettaja hankkii leivontatarvikkeet, joista maksu opettajalle. 
Ota mukaan esiliina ja päähine. Ilm. 23.10. mennessä p. 044 7591 999, 
www.jokihelmenopisto.fi.

JOULUKORISTEITA KAISLASTA
su 22.11.2020 klo 10-18 Rantsila, Gananderin koulu
Valmistamme joulukoristeen kaislasta: pukki, sydänkranssi tai enkeli. Kaislat 
voit ostaa kurssilta. Ilmoittaudu 13.11. mennessä p. 044 7591 999, 
www.jokihelmenopisto.fi.

LUSIKKAKORUT
pe 4.12. klo 17-20, la 5.12. klo 10-16, Rantsila, Gananderin koulu
Valmistamme hopealusikoista ja -haarukoista persoonallisia koruja sahaamalla, 
taivuttamalla ja juottamalla. Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen 
kurssin alkamista. Ilm. 27.11. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi.
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KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT RY / OMAISOIVA

22.10 to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan Rommilla.
28.10 ke klo 10-12 Muistineuvola, Pulkkilan kunnantalolla

28.10 ke klo 13-15 Muistineuvola, Pyhännän tk:ssa 
Muistineuvolasta saat tietoa ja tukea muistipulmiin

ja elämään muistisairauden kanssa. Mirja Hynninen Muistiluotsista paikalla. 
Tervetuloa!

4.11 ke klo 12-14 Omaishoitajan olohuone, Pyhännän toimintatuvalla
10.11 ti klo 13-14.30 Iloa ja energiaa-ryhmä, Kärsämäen Konttilassa
10.11 ti klo 13-14.30 Omaishoitajan olohuone, Pulkkila Lantontie 1 A

OmaisOiva-ohjaajat
Suvi 044 2991385     Jaana 044 38683631

Virtuklubihanke kehittää yrityksiä!

ESR-rahoitteinen Virtuklubi-hanke kehittää Oulun eteläisen alueen mikro- ja 
pk-yrityksiä koulutuksen, yhteistyön ja virtuaaliteknologian avulla. Hankkeen 
osatoteuttaja on koulutuskuntayhtymä JEDU ja hanketta hallinnoi Haapave-
den-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.

Virtuklubilla on laaja asiantuntijoiden verkosto käytettävissä, joten yrittäjä ota 
rohkeasti meihin yhteyttä ja kerro millaista koulutusta yrityksesi tarvitsee.  

Virtuklubiin voi käydä tutustumassa nettisivuilta: www.virtuklubi.fi sekä, 
Facebookista: https://www.facebook.com/virtuklubi

Virtuklubi-hanke: Projektipäällikkö Arja Hankonen-Säärelä: 
arja.hankonen@siikalatva.fi sekä, Hankekoordinaattori Janne Laitinen: 
janne.laitinen@siikalatva.fi  

Hei siikalatvalainen yrittäjä!
Anna näkemyksesi Siikalatvan kunnan yrityspalveluista ja siihen kohdistuvista toiveistasi
ja odotuksistasi.  
Miten edistetään työvoiman saatavuutta ja minkälaista koulutustarvetta paikkakunnalla 
on? 
Vastaamalla oheiseen kyselyyn saamme arvokasta tietoa asioiden eteenpäin viemiselle: 

Aikaa vastaamiseen kuluu noin 3-10 minuuttia. Kysely löytyy tämän lyhytlinkin takaa: 
https://urly.fi/1LKP

Pääset mukaan myös skannaamalla QR-koodin. 
Vastaa kyselyyn 18.10.2020 mennessä. 

Kiitos osallistumisestasi!

Siikalatvan kunta,
Jorma Kangas
Elinkeinojohtaja

Pian tulossa käyttöön Siikalatvan kunnassa
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JÄRJESTÖT

Eläkeliiton Kestilän yhdistys vietti elokuun 
lopulla, ulkoilupäivää Maksiharjulla. Sää suosi, oli 
kaunis, lämmin ja aurinkoinen ilma. Osallistujamää-
rä oli 66 henkilöä. Kiitos naapurikylien yhdistyksille, 
kun olitte mukana.

Arpavoittoja lahjoittivat: Kestilän apteekki, K-kauppa Eväsreppu, Sale, Osuuspankki 
ja monet yksityiset henkilöt. Kiitos kaikille!

Kerho kokoontuu Kestilän seurakuntatalossa parittomien viikkojen maanantai-
na klo 10.00
19.10. Terveystietoa, Mitä kolesterooli on? Lopuksi Bingo.
2.11. Pelataan Boccia
Tervetuuloa joukolla mukaan!

Jouluinen matka Runnin kylpylään 3.-5.12. Majoitus 2 hh, ruokailu ja kylpylän 
vapaa käyttö sen aukioloaikoina. Hinta 138 e. Yhdistys maksaa linja-auto kuljetuk-
sen. Ilmoittaudu Marjatta Kuusipalolle 040 7783567

Eläkeliiton Kestilän yhdistys

KOKOUSKUTSU

Järjestämme syyskokouksen museon toimistossa (Kestilänraitti 1b) pe
6.11.2020 klo 18.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Kestilän museoyhdistys ry

Pulkkilan Erä ry.

Kestilän museoyhdistys ry

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Pulkkilan Erä ei järjestä hirvipei-
jaisia vuonna 2020. 

Johtokunta

Siikalatvan Kuuloyhdistys tiedottaa.
Yleinen Syyskokous Pyhännän Seurakuntatalo 
21.10.2020 klo 12.00.
Hallitus kokoontuu klo 10.00.
Kahvi & Arvontaa.   Tervetuloa!

Siikalatvan Kuuloyhdistys

sääntömääräinen syyskokous 5.11. kello 18.00 Kestilässä kunnan-
talolla valtuustosalissa. Ilmoittautuminen ja ruoka-aineallergiat 
30.10. mennessä joko sähköpostilla paivi.helander@siikalatva.fi tai 
puhelimitse 044-5934407, Tervetuloa. 

Muistakaahan käydä hakemassa pizzat, yhdistys maksaa pizzasta 10 euroa. 
Ostoaika 1.10. - 31.10. Ostopaikat Kestilä Seo, Piippola Redtower, Pulkkila ABC, 
Pyhäntä Akselin ja Elinan asema ja Rantsila Pizza kebab grilli. 

Siikalatvan JHL ry 713

AA-ryhmä, Pulkkila joka tiistai klo 18:00 Pulkkilantie 25, puh. 046 689 5514
Alkoholiongelma? Haluamme auttaa.

Pulkkilan AA-ryhmä

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, 050 531 1080

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.

KESKIPISTE RACING TIEDOTTAA

HINNASTO 2021 

Yhtiö palvelee asiakkaita Siikalatvalla; Siikalatvan ja Pyhännän 
kunnan alueella. Jätevedet siirretään kuntien taajamista ja pien-
pumppaamoasiakkailta siirtoviemärillä Rantsilaan. Siirtoviemäriä on 
yht. n 125 km. 

Rantsilassa sijaitsevassa keskuspuhdistamossa jätevedet puhdiste-
taan ja siirretään luonnon kosteikolle n. 35 ha, jossa puhdistetun 
jäteveden viipymä on n. 2 kk. Kosteikon jälkeen puhdistettu jätevesi 
menee laskuojaa pitkin n. 5 km Siikajokeen. 

YHTIÖN MAKSUT ASIAKKAILTA PYSYVÄT ENNALLAAN, PAITSI  
RASVANEROTUKAIVOJEN RASVOJEN VASTAANOTTOMAKSUUN TULI 
2€/m3 KOROTUS 

Jäteveden siirto ja puhdistusmaksu (pienpumppaamoas.) 2,03€/m3 

Perusmaksu (pienpumppaamoas.)    10,60€/kk         

Pienpumppaamon vuosittainen pesuhuolto  45,00€/kerta

Huoltopesu pyritään suorittamaan syksyllä ja useamman 
pienpumppaamon pesu kierroksen aikana. 

Sakokaivolietteen vastaanottomaksu   13,00€/m3

Umpikaivovesien vastaanottomaksu      8,50€/m3

Rasvanerotuskaivon rasvojen vastaanottomaksu   
keskuspuhdistamolla      45,00€/m3

Yhtiö ottaa vastaan Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueelta tulevia 
jätevesiä ja rasvakaivojen rasvoja. 

Sakokaivolietteen ja umpikaivovesien vastaanottopaikat sijaitsevat 
Siikalatvan kunnassa: Siikalatvan Keskuspuhdistamolla, Pulkkilan ent. 
puhdistamolla ja Kestilän ent. puhdistamolla. Pyhännän kunnassa ent. 
puhdistamolla.  
Rasvakaivo rasvat otetaan vastaan keskuspuhdistamolla Rantsilassa. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Kuntien taajamien jätevesien tasaus, siirto ja 
puhdistusmaksu (ns. tukkuhinta).    1,97€/m3 

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. 

Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Pyhännän Viemärilaitos määrittelee 
lopulliset jäteveden hinnat taajamien kuluttajille.

YHTEYSTIEDOT: p. 0440 766 622, s-posti: pertti.haikio@siikalatva.fi
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Pihlajanmarjojen elintarvikekäyttö
-etäluento

Oletko kiinnostunut uusista resepteistä? Haluatko oppia hyödyntämään pihlajanmarjoja
monipuolisemmin? Tervetuloa kuuntelemaan ja ideoimaan! Tilaisuus on kaikille avoin ja
maksuton.

Lisätiedot: Soila Hiltunen, soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi puh. 0400 182 584

Ilmoittautuminen 23.10.2020 mennessä Maa- ja Kotitalousnaisten verkkosivuilla
www.proagriaoulu.fi/pihlajanmarjan-kaytto/

Tilaisuuden järjestää 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi –hanke, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

Ma 26.10.2020, klo 13:00-14:30 Teams yhteydellä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2021 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi 
toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston alueelle ehdottama ohjeellinen kiintiö on kolme kunniamerkkiä. 

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä 
kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena 
toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. 

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman 
erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistö-
ryhmiä, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti 
tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. 

Biologisten äitien lisäksi voidaan esittää palkittavaksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä. Huomioon 
otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjes-
töissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan 
kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää. 

Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan kuntien, järjestöjen tai vastaavien 
yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten 
jättämiin hakemuksiin. 

Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta 
puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kysymyksessä 
olevan perheen. Hakemusta, jossa on vähemmän kuin kaksi puoltolausuntoa, ei oteta huomioon ennen 
kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla. Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla 2/2 aloitteelli-
sia, mutta tällöin esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö. 

Kunniamerkin ehdotuslomakkeena on käytettävä sähköisesti täytettävää lomaketta ja liiteloma-
ketta, jotka löytyvät internetistä osoitteesta: https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit kohdasta 
hakulomakkeet sekä suomi.fi -verkkosivuilta. Hakulomakkeet löytyvät myös kunnan nettisivuilta 
Ajankohtaista -kohdasta.

Esitykset on toimitettava perjantaihin 6.11.2020 mennessä osoitteeseen: Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto, PL 293, 90101 Oulu. 

Lisätietoja antavat suunnittelija Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017535, siiri.oinaspanuma@avi.fi ja 
ylitarkastaja Leena Meriläinen, p. 0295 017 523, leena.merilainen@avi.fi 

ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET 
VUODELLE 2021 

Syysterveiset 
Kyvyt käyttöön -hankkeesta!

Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyt-
töön -hanke tarjoaa henkilökohtaista palvelua työt-
tömille ja rekrytointiapua yrityksille sekä tietoa tue-
tun työllistämisen mahdollisuuksista. Tarjoamme 
myös työllisyyttä tukevia lyhytkoulutuksia asiakkail-
lemme ja hankkeen kohderyhmälle. 

Hankkeen kohderyhmälle, työttömille työnhakijoil-
le, suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus järjes-
tetään 17.11.2020 Piippolassa. Ilmoittautumiset 12.11. 
mennessä Annamarille. 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin laitamme rattaat pyöri-
mään! 

Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, 
helena.repo@siikalatva.fi 

Annamari Similä, ohjaaja, 050 470 1476, 
annamari.simila@siikalatva.fi.

Pihlajanmarjojen elintarvikekäyttö
-etäluento
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