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Tätä kolumnia lukiessanne tie-
dämme jo valtuustotasoiset 
päätökset ensivuoden verois-
ta. Kunnanhallitus on hyvin val-
mistellut tulevan vuoden vero-
tusta pohtien ja vertaillen naa-
purien sekä valtakunnallisten 
keskiarvojen pohjalta veroesi-
tyksiä valtuustolle vuodelle 
2021. On hyvä pysyä maltillise-
na ja ainahan veronkevennys 
olisi positiivinen kädenojennus 
veronmaksajille eli kuntalaisil-
le. Veroilla rahoitetaan kunnan 
eri toimintoja ja palveluja, joi-
ta usean kyläkeskuksen vuok-
si Siikalatvalla on monikertai-
nen määrä järjestettävänä. 
Kouluja, varhaiskasvatustiloja, 
kirjastoja ja muita eri toimitilo-
ja.

Koulukeskustelu on käynyt 
varsin vilkkaana viimeisten 
kuukausien aikana. Valtuusto 
on tehnyt periaatepäätöksen 
uusista alakouluista Kestilään, 
Piippolaan ja Pulkkilaan sekä 
kolmen kylän yhteisen yläkou-
lun. Rantsilan kylän koulujen 
tilat ovat jo nykyisellään riittä-
vät sekä ala- että yläkoulun tar-
peisiin. Aleksanterin sekä Ga-

nanderin koulut ovat toimineet 
jo vuosia yhtenäiskouluna hal-
linnon osalta. Nyt oppilasmää-
rät sekä ennusteet mahdollis-
tavat koulujen yhdistämisen, 
jossa eurot suunnataan ope-
tukseen eikä suurten kivikou-
lujen huolto- sekä korjauskus-
tannuksiin. 

Kustannuksia esimerkkinä ava-
ten. Tekniseltä puolelta olem-
me saaneet numeropohjaa ny-
kyisten koulukiinteistöjen ku-
luihin, jotka olivat yhteenlas-
kettuna vuonna 2019 reilusti 
toista miljoonaa euroa.  Siis pel-
kät kiinteistöt. Tältä pohjalta 
olemme valmistelleet tulevia 
investointeja koulupuolella. 
Olemme väistämättä tilantees-
sa, että nämä eurot ovat suun-
nattava laadukkaaseen ope-
tukseen, ei rakennuksien huol-
to- ja korjausvelkaan. Esimerk-
kinä Aleksanterin koulun kulu-
tus ilman opetusta on noin 170 
000 euroa vuodessa. Vieressä 
sijaitsevalla Gananderin kou-
lulla käyttöaste on samaan ai-
kaan 50 %.  Pulkkilan perus-
koulu (ilman väistötilaa eli pa-
rakkia) kustantaa 270 000 eu-

Värivalojen loistetta pimeyteen! 

KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA

roa ja väistötilan kanssa yh-
teensä 450 000 euroa vuodes-
sa. Tulevalle syyslukukaudelle 
Pulkkilan yläkoulun osalta väis-
tötilaa etsitään Kestilän tai Piip-
polan koulujen suunnalta. Kaik-
ki muutkin sopivat kiinteistöt 
huomioidaan. Liikuntasali säi-
lyy vielä toistaiseksi. 

Siikalatvan vuokratalojen kon-
kurssin myötä olemme tarkas-
telleet talouttamme vielä ti-
heämmällä kammalla ja usei-
den vuosien päähän kaukoput-
ken avulla. Talouden tasapai-
nottamisohjelman rakentami-
nen aloitetaan toden teolla 
heti ensivuoden alussa.  Läpi-
valaisemme koko kunnan toi-
minnot yhteistä hyvää etsien! 
Uskon, että löydämme hyviä ja 
hillittyjä ratkaisuja jatkossakin. 
Joka tapauksessa Siikalatvan 
kunnan vuoden 2020 tilinpää-
töksestä tulee alijäämäinen. 
Alijäämä vahvistetaan keväällä 
2021. Vahvistuksen jälkeen kun-  
nalla on vuodesta 2022 lähtien 
neljä vuotta aikaa kattaa alijää-
mä. Tasapainottamisohjelma 
valmistellaan vuosille 2022- 
2025.  

Illat pimenevät ja kelit kirpa-
koituvat. Syystyöt saavat jää-
dä. Haravat ja kottikärryt jää-
vät toistaiseksi odottamaan tu-
levaa kevättä. Pimeän aikana 
pihoja koristavat erilaiset valot 
ja lyhdyt.  Voi sitä lastenriemua, 
kun ensimmäiset värivalot syt-
tyvät pihamaalle. Hyvin valais-
tuja kävely- ja pyöräteitä löy-
tyy eri kylien taajama-alueilta. 
Kuntoa on tärkeä pitää yllä 
myös vuoden pimeinäkin aikoi-
na, kunhan muistaa hankkia 
näkyvät ja pitävät ulkoiluvarus-
teet.  

Lämpimät onnittelut Pulkki-
lan seuralle apurahahakemuk-
sen läpimenosta. Hieno suori-
tus! Osallistumme tyttöjen 
kanssa enemmän, kuin mielel-
lään perinnetyöpajaan ensike-
sänä, mikäli paikkoja on vapai-
na. Keppihevostyöpaja on var-
masti ollut suuri vetonaula. Tyt-
täreni hoksasi samalta verkko-
sivulta myös Keskipisteen Koi-
raharrastajat ry:n Agility-radan, 
jota varmasti tulemme vielä 
esittelemään naapurin Wiirul-
le <3 Upea talkootyösuoritus! 

Ilokseni olen myös seurannut 
Rantsilan aktiiviparkin käyt-
töastetta. Lasten äänet kantau-
tuvat aivan kylän pintaan saak-
ka. Toivon, että nämä ilon ää-
net kantautuvat yli kuntarajo-
jen tuoden uusia asukkaita kun-
taamme. Lähiseutujen kunnat 
kilpailevat veronmaksajista. 
Olemme erittäin kilpailukykyi-
nen kunta muiden joukossa, jo-
ka puhaltaa yhteen hiileen ja 
toivottaa jokaisen uuden kun-
talaisen tervetulleeksi enem-
män, kuin mielellään!

Tunnelmallista syksyn aikaa! 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Kaisa Louet-Similä
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SIIKALATVAN KUNTA SÄHKÖISTÄÄ 
RAKENUSLUPA-ASIOINNIN
LUPAPISTE ON UUSI LUVANHAKEMISEN PAIKKA KAIKILLE 
RAKENTAMISEN TAHOILLE  
Siikalatvan rakennusvalvonta on ottanut Lupapisteen käyttöön 26.10.2020 alkaen. 
Vielä loka- ja marraskuussa lupahakemuksen voi toimittaa myös perinteisesti 
paperisena, mutta 1.12.2020 alkaen hakijat ohjataan tekemään hakemus sähköises-
ti. Lupapiste ei poista mahdollisuutta kohdata viranomaista kasvokkain, mutta 
tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet 
suosisivat jatkossa sähköistä palvelua.

Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja 
mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköises-
ti. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Päätöksen jälkeen myös rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa 
samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä 
muiden osapuolten, kuten viranomaisen, suunnittelijoiden tai muiden hankkeen 
osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste sujuvoit-
taa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten 
asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä 
poikkeamis-päätösten hakemisen ja palvelu toimii myös sähköisenä neuvonta-
pyyntökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydes-
sä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Lue lisää: https://www.lupapiste.fi

Lupapisteen prosessikuvaus >>       

(Löytyy osoitteesta:  https://www.lupapiste.fi/wp-content/uploads/2014/10/
Lupapiste_Infograafi_Prosessi.pdf)

KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN JOULUN AIKAAN 
Siikalatvan kunnantalo pidetään suljettuna 21.-23.12.,  joulun jälkeiset välipäivät 
28.-31.12.2020 sekä uuden vuoden jälkeen 4.-5.1.2021, jolloin henkilökunta voi pitää 
vuosilomia mahdollisuuksien mukaan.

Kunnanhallitus

MAASEUTUPALVELUT 
VILJELIJÄTUKIEN MAKSAMINEN JATKUU 

Marraskuussa maksetaan keväällä 2020 haettujen ympäristökorvausten ja eläinten 
hyvinvointikorvauksen ennakot.

Ennakoiden maksut alkavat seuraavasti:
• 19.11. ympäristösitoumukset (85 % korvauksesta)
• 26.11. eläinten hyvinvointikorvaus 
• sika- ja siipikarjatilat (noin 50 %)
• nauta-, lammas- ja vuohitilat (1.1.–30.6.)

Joulukuussa maksettavina ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän 
EU-tuki, peltokasvipalkkio ja EU:n eläinpalkkiot sekä luonnonhaittakorvauksen 
loppuosa (15 %). Myös kansalliset peltotuet maksetaan joulukuussa.

TUKIYHTEENVETOTIEDOT VIPU-PALVELUSSA

Tukiyhteenveto sisältää tiedot maatilallesi maksettujen viljelijätukien määristä sekä 
mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. 
Yhteenvedon saat Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. Tiedot näkyvät 
Vipu-palvelussa heti, kun tuki on maksettu.

HEVOSTEN PITOPAIKAT OLTAVA REKISTERISSÄ VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

Hevosten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on 
päättymässä. Jos hevosten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tulee tiedot 
ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä. 
Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on 
väliaikaisesti suljettuna ja avautuu uudelleen vasta vuonna 2021. Toistaiseksi 
eläintenpitoa ja pitopaikkoja koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeella kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, 
ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä.
Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta 
tehdään eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintoviras-
tolle ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä 
ilmoitusta.  

AJANKOHTAISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA

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

PETOVAHINGOT 

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, 
eläin- ja irtaimistovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömäs-
ti vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  
Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:
• viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
• eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä 
eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
• irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
Maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi vahingon paikan päällä mahdollisimman 
nopeasti. Vahingoista kannattaa ilmoittaa aina, vaikkei hakisikaan korvausta.

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

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

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSESTA 
HAETTAVANA AVUSTUKSIA

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin 
tarkoituksiin:

• rakennusperinnön hoitoon (aiemmasta poiketen myös kunnat ja kuntayhtymät)
• saariston ympäristönhoitoon
• pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
• vesistöjen kunnostukseen ja vesien- ja merenhoitoon
• vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
• maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (valtakunnallinen haku)

Lisäksi Lapin ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Pohjanmaan alueella 
toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin, Kainuun ELY-keskuksesta avustuksia haitallisten 
vieraslajien torjuntaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea 
avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja –valistushankkeille.
 
Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia 
myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrära-
hat.  

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

• Rakennusperinnön hoito: Touko Linjama, p. 0295 038 558 ja Sirpa Lehtola, p. 0295 038 368
• Saariston ympäristönhoito: Jorma Pessa, p. 0295 038 398
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Maria Ekholm-Peltonen, p. 0295 038 597, 
Hanna Hentilä p. 0295 016 312
• Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Henri Vaarala p. 0295 038 020, Arto Iwendorff, 
p. 0295 038 367, Jukka Tuohino, p. 0295 038 426
• Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Tero Väisänen, puh. 0295 038 434
• Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, Eeva Nuotio 
p. 0295 028 025
• Kalataloudelliset kunnostukset: Jarno Turunen p. 0295 037 058, Jouni Hiltunen 
p. 0295 037 046
• Haitallisten vieraslajien torjunta: Reima Leinonen, p. 0295 023 799
Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, 
p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

KUNNANTALO SULJETTUNA KORONATILANTEEN VUOKSI 
Kunnantalo on suljettuna toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Kunnantalon henkilö-
kunta on etätyössä ja 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 rakennustarkastajaan 
puhelimitse tai sähköpostitse. Postin toimittamisesta kuntaan ko. asioissa tulee sopia 
puhelimitse rakennustarkastajan kanssa. 
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SIIKALATVAN KIRJASTOPALVELUT

Asiointipisteet (Kelan yhteispalvelu), kunnan palvelupisteet ja 
Pentti Haanpään museo (Piippolan kirjasto) ovat avoinna 
kirjastojen aukioloaikoina. 
Tulethan kirjastoon terveenä ja noudatathan asioidessasi 
edelleen turvavälejä, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, pikaisen asioinnin 
periaatetta sekä muita yleisiä ohjeistuksia. Asiakaskoneet ovat toistaiseksi 
käytössä pyydettäessä, 1 hlö kerrallaan.
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 Instagramis-
sa @siikalatvankirjastot

KULTTUURITOIMI 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIETTO SIIKALATVALLA 

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Pulkkilan kirkossa 6.12. klo 10.00
Seppeleenlasku sankarihaudoille Piippolassa, Pulkkilassa, Kestilässä ja Rantsilassa 
klo 11.00

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Kestilän sotaveteraanit ry, Piippolan sotaveteraanit ry, Pulkkilan rintamaveteraanit ry 
ja Rantsilan sotaveteraaniyhdistys ry, Siikalatvan kunta ja Siikalatvan seurakunta

SIIKALATVAN KUNNAN TYÖPAJAT
www.siikalatvantyopajat.fi

PIIPPOLAN PAJA Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus)

Tällä hetkellä meiltä:

• kalusteiden entisöinti 
• kopiointipalvelu 
• polkupyörien huolto 
• luistintenteroitus 
• kenkien ilmainen nastoitus

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 
• kenkien ilmainen nastoitus

Avoinna:  •  ma – to klo 8.00 – 16.00  •  pe klo 8.00 – 14.00 

    puh: 044 5118 243/Ari-Pekka

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 10.12.2020
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 2.12.2020.

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

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

MUKAVAA TALVENODOTUSTA!

LABORATORIONÄYTTEIDENOTTO PIIPPOLASSA 
Mehiläinen ottaa Piippolassa laboratorionäytteitä Piippolan kunnantalolla 

(Keskustie 9).

Siikalatvan kunta
toivottaa sinut tervetulleeksi

YHDISTYSTOIMIJOIDEN 
ILTAAN
8.12.2020 KLO 18.00 – 21.00
Maalaiskartano Pihkalaan
Kestiläntie 1426, 92700 Kestilä

Aiheet:
• Leader-rahoituksen ajankohtaiset yhdistyksille
• Yhdistysten toiveet ja tarpeet tulevaisuutta varten
(Keskipiste-Leader ry, hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen)
• Siikalatvan vaellusreittien kunnostaminen ja ylläpito
(elinkeinojohtaja Jorma Kangas)
• Kunnan ja kolmannen sektorin välinen yhteistyöasiakirjamalliin 
tutustuminen / keskustelu / kommentointi / jatko
(kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut)

Puurotarjoilu (noin 50 ensimmäistä paikalle saapunutta), lisäksi kahvit

kyselyihin vastaa Sanna Toppinen puh: 044-5118 339

järj. Keskipiste Leader ry, Maalaiskartano Pihkala, Siikalatvan kunta
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Jokihelmen opiston johtokunta päätti kokouksessaan 29.10.2020:

* peruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä
* ilmoittautumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään klo 
15 mennessä
* viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, ennen kurssin alkamista tehdyistä 
peruutuksista peritään 50 % kurssimaksusta
* kurssimaksua ei palauteta, jos osanottaja keskeyttää kurssin
* kaikki anomukset kurssimaksun alennuksesta osoitetaan rehtorille kirjallisesti. 
Rehtori voi myöntää kurssimaksuhuojennuksia lääkärintodistuksella tai muulla 
erityisellä perusteella (esim. paikkakunnalta muutto).
* kurssitunnit voidaan koronan vuoksi siirtää tai soveltuvin osin pitää etänä. Jos 
kurssin tunneista on pidetty 2/3, kurssimaksusta ei tule palautusta. Muussa 
tapauksessa maksua palautetaan pitämättömien tuntien suhteessa. jos palau-
tettava summa jää alle 15 euroa, palautusta ei suoriteta.
* Siikalatvan edustajat Jokihelmen opiston johtokunnassa ovat Mikko Hyvärinen 
ja Ira Toppinen.
Kaikissa kirjastoissa ja kunnantalolla on saatavissa kevään 2021 
kurssioppaita (Siikalatvan kurssit). Muista ilmoittautua kevään kursseille!
Muistathan hakea opintoseteliä marraskuun loppuun mennessä.
                                                                                                   
JOULUKORISTEITA KAISLASTA 
SYKSY RANTSILA
su 22.11.2020 klo 10-18
Rantsila, Gananderin koulu 
Opettajana Johanna Riepula
Kurssimaksu 21 €.
Valmistamme joulukoristeen kaislasta; pukki, sydänkranssi tai 
enkeli. Kaislat voit ostaa kurssilta. Ilmoittaudu 13.11. mennessä 
p. 044 7591 999, jokihelmenopisto.fi. 

LUSIKKAKORUT 
SYKSY RANTSILA
pe 4.12. klo 17-20
la 5.12. klo 10- 16
Rantsila, Gananderin koulu
Opettajana Johanna Riepula
Kurssimaksu 27 €.
Valmistamme hopealusikoista ja -haarukoista persoonallisia koruja sahaamalla, 
taivuttamalla ja juottamalla. Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen 
kurssin alkamista. Ilmoittaudu 27.11. mennessä p. 044 7591 999, jokihelmenopis-
to.fi.

KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT RY / OMAISOIVA

Ke 25.11. klo 11-15 Omaishoitajien viikon tapahtumapäivä OmaisOivan toimis-
tolla, Vanhatie 53, Haapavesi. Taukokankaan kuntoutusjaksojen esittelyä, 

Omaishoitajaviikon pääjuhlan videoesitys, Kukkakauppa Pitsilehden arvonta ja 
opastusta kukka-asetelman tekemiseen. Keskipisteen Omaishoitajat ry tarjoaa 

riisipuuroa ja kahvihetken. Tervetuloa!

To 26.11. klo 17.30 Erityislapsiperheiden Joulujuhla Kopsan kylätalolla, Haapa-
vesi. Sitovat ilmoittautumiset 19.11 mennessä Suville 044 2991385

To 3.12. Iloa ja Energiaa-ryhmä Rantsilan Rommilla. Muistisairaiden ja läheisten 
yhteinen toimintahetki.

Ke 9.12. Infokioskit: klo 11-12 Piippolassa. Pöllöauto kirjaston parkkipaikalla. Klo 
13-14 Pyhännällä. Pöllöauto Liikekeskuksen parkkipaikalla.

Ti 15.12. klo 12 Siikalatvan ja Pyhännän nykyisten ja entisten omaishoitajien 
Joulujuhla Laakkolan kylätalolla Pulkkilassa. Sitovat ilmoittautumiset 7.12. 

mennessä Jaanalle 044 3868363.

Seuraamme terveysviranomaisten korona-ohjeistuksia. Huomioimme osallistu-
jamäärien rajoitukset ja mahdolliset tapahtumien peruuntumiset.

OmaisOiva-ohjaajat
Suvi 044 2991385     Jaana 044 38683631

INBODY – KEHON KOOSTUMUSMITTAUS (syksy 2020)
kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen mm. lihas-, luu- ja rasvakudok-
sen 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

Ilmoittautumislinkki 
löytyy kunnan 

nettisivuilta 
Ajankohtaista 

- Siikalatvan uutiset

YRITTÄJIEN LOUNASTILAISUUS 
PULKKILASSA 10.12.2020
Siikalatvalaisten yrittäjien lounastilaisuus (joulupuuro / 
glögi) torstaina 10.12. klo 11.00 – 13.00 Pulkkila salissa.

Vapaamuotoinen tilaisuus muutamalla lyhyellä teemalla: 
• Paula Pihlajamaa, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät: hankin-
noista ja yritysbarometri
• Timo Kähkönen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayh-
tymä: ”Digimuutoksen johtamishanke”, mahdollisuus 
yrityksille saada koulutusta edullisesti yritys- tai yritysryh-
mäkohtaisesti
• Hannu Komu, Tekninen johtaja: tulevat kunnan hankinnat 
sekä katsaus vireillä olevista tuulivoimahankkeista

Tervetuloa!



 5

LÖYTÖELÄINTEN 
VASTAANOTTO 
SIIKALATVALLA

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

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.

JÄRJESTÖT

Ylimääräinen kokous

ke 18.11.2020 klo 12.00 Piippolan kunnantalolla hallituksen kokous-
huoneessa.

Esillä yhdistyksen lakkauttamiseen liittyvät asiat.

Hallitus

Piippolan Sotaveteraanit ry

Syyskokous Kestilän seurkuntatalossa, 
maanantaina 16.11. klo 10.00. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen 
jälkeen kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus

Kerho, seurakuntatalossa ma 30.11. klo 10.00 Aihe: Tasapainoa ja leikkimieltä. 
Ohjaajana fysioterapeutti Marika Jarva.

Jouluinen matka Runnin kylpylään 3.-5.12. Vielä jokunen paikka jäljellä, joten varaa 
paikka pian Marjatalta 040 7783567. Jäsenhinta 158 e, sisältää majoituksen 2 hh, 
ruokailu, johon sisältyy jouluateria. Yhdistys maksaa linja-autokuljetuksen. Muistat-
han, että ilmoittautuminen on sitova! Matka maksetaan 16.-20.11. Eläkeliiton Kestilän 
yhdistyksen tilille FI12513808 50058375 

Eläkeliiton Kestilän yhdistys ry

SPR Siikalatvan osaston syyskokous 
ma  30.11.2020  klo 19.00 Pulkkilassa. 
Kokoonnumme Osaston Kammarilla, Pulkkilantie 13. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.   TERVETULOA!                        
Hallitus kokoontuu klo 18.00.   

Punainen Risti

Siikalatvan seurakunta ja Suopursut osallistuvat itsemur-
han tehneiden muistoksi järjestettävään kynttilätapahtu-
maan 15.11.2020. Kokoonnumme Suopursujen tiloihin 
vanhalle kunnantalolle ja lähdemme kävellen vanhalle 
hautausmaalle klo 13.00. Hautausmaalla pidetään lyhyt 
hartaushetki. Tilaisuus päättyy kahvitteluun ja hartaushet-
keen Suopursuilla.

21.11.2020 Suopursut tekee perinteisen ostosretken Zeppeliiniin. 
Lähtö on Suopursujen edestä klo 08.30 ja Rantsilan Salen edestä klo 08.50.
Matka on ilmainen. Ilmoittautumiset puh. 050 340 4636.
28.11.2020 pidetään Suopursujen pikkujoulu perinteisesti Pulkkilan hiihtomajalla. 
Tule joulumielellä mukaan klo 13.00 alkavaan kuusijuhlaan nauttimaan perinteisiä 
jouluherkkuja. Tuo mukanasi pikkulahja ja ota vastaan samanlainen.
     
KOKOUSKUTSU
Ennen pikkujoulun alkua pidetään samassa tilassa Siikalatvan mielenterveysyhdis-
tyksen kokous 28.11.2020 alkaen klo 12.30
Esillä: toiminnantarkastajan hyväksyminen vuodelle 2020 sekä yhdistyksen 
purkamista koskevat toiminnat. 

Hallitus

Siikalatvan Suopursut ry

Kinkku Bingo Pyhännän seurakuntatalolla
13.11.2020 klo 12.00.
Arvontaa, kahvia ja torttuja.
Tervetuloa kaikki mukaan.

Siikalatvan Kuulouhdistys

Kokouskutsu 
Mulkuan kalastuskunta Toivottaa osakkaat tervetulleeksi ylimääräiseen kokoukseen 
28.11.2020 klo 12.00 Vuolijoentie 1953 Aiheena sääntömuutos. Kokouksesta laadittu 
ja tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä kolme viikkoa kokouksen jälkeen. 
Lisätietoja kokouksesta antaa Satu 040 6388575.

Mulkuan kalastuskunta

Rantsila-seuran yleinen syyskokous torstaina 19.11. klo 19.00 Rauhalan kerhotilassa 
(Keinontie 10). Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Johtokunta kokoontuu 
tuntia ennen samassa paikassa.

Rantsila-seura ry

RANTSILAN RAIKKAAN YLEINEN SYYSKOKOUS
torstaina 26.11.2020 klo 18.30 Rantsilan wanhalla meijerillä
osoitteessa: Paavolantie 10, 92500 Rantsila
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Rantsilan Raikas Ry

Tervetuloa aistimaan jouluista tunnelmaa Tervetuloa aistimaan jouluista tunnelmaa 

Piippolan Vaarin joulupolullePiippolan Vaarin joulupolulle  

ihastuttavaan Alijarvan pihapiiriin ihastuttavaan Alijarvan pihapiiriin 

(Jarvankuja 9, Piippola)(Jarvankuja 9, Piippola)

Lauantaina 28.11.2020Lauantaina 28.11.2020

Klo 16-19 välisenä aikanaKlo 16-19 välisenä aikana

Joulupolun varrella jouluista Joulupolun varrella jouluista 

ihmeteltävää ja tekemistäihmeteltävää ja tekemistä

Lapset voi tuoda joulupukin Lapset voi tuoda joulupukin 

postilaatikkoon kirjeen tai piirustuksenpostilaatikkoon kirjeen tai piirustuksen

Glögi- ja piparitarjoiluGlögi- ja piparitarjoilu

ArpajaisetArpajaiset

Ulkoilmatapahtuma, säävaraus!

Noudatetaan koronaohjeistusta ja huolehditaan turvaväleistä. Sisätiloihin 

ei tänä vuonna kokoonnuta. Ethän tule sairaana paikalle.

Huom! Parkkitilaa rajallisesti. Lähiparkkialue varataan liikuntarajoitteisille. 

Toivomme käytettävän lähialueen p-paikkoja (Vaarintalo, kirjasto ja kirkko).

Tapahtuman järjestää Piippolan kyläyhdistys

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen perinteistä Joulujuhlaa ei 
pidetä. Omaishoitajille ja läheisille ja kaikille kanssa kulkijoille 
”Kuuntele kuisketta tuulen, sillä Joulun taika ja rauha luokses 
tulossa on”  Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2021.
Toivottaa Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki pj. Helena Tuomaala

Rantsilan omaishoitajien yhdistys ry




