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Puoli vuotta on vierähtänyt ri-
peästi kunnan palveluksessa. 
Joulukuussa päätöksenteossa 
on niin ensi vuoden budjetti 
kuin kouluverkkoratkaisu – mo-
lempien eteen on kulut useita 
työtunteja ja molemmat osoit-
tavat suuntaa kunnalle vuodel-
le 2021. Perinteisestihän maa-
ilma tehdään valmiiksi jouluk-
si, että on lupa hetki rauhoit-
tua läheisten kanssa.
 
En kuitenkaan lähde kertaile-
maan budjetin tunnuslukuja, 
vaan ajattelin kirjoittaa lähi-
viikkojen ajatuksistani. Aika 
useasti minulta kysytään ystä-
vällinen kysymys: Miten olet 
viihtynyt Siikalatvalla? Ensin-
näkin kysymys kertoo paljon 
kunnan lämpimästä tunnel-
masta, ihmiset ovat lähes poik-
keuksetta aitoja ja vilpittömiä. 

Kesällä Siikalatvalle oli mahta-
va tulla, koska luonnon keskel-
lä Suomen kesässä ei voi valit-
taa kukaan. Sen jälkeen kieltä-
mättä hirvitti vähän miltä tääl-
lä pohjoisemmassa tuntuu syk-
syn pimeys. Lapsuudesta on jo-
tenkin painunut mieleeni, kun 
isä kertoi aina, että muutet-
tuaan pääkaupunkiseudulle 
Vaalasta kamalinta oli oikean 
talven puuttuminen. En oikein 
ymmärtänyt miksi joku kaipa-
si talvea yhtään sen enempää 
mitä sitä Suomessa oli jo saa-
tavilla. Lahdessa oli kylmää ja 
talvea ihan riittämiin – lunta-
kin, ainakin silloin 90-luvulla.

Ehdin asua kymmenen vuotta 
Helsingissä, jonka talvet ovat 
tunnetusti melko vesisateisia 
ja täynnä keinovaloa. Kaikkeen 
tottuu enkä edes tajunnut kai-

Oikea talvi kullan kallis 
vata sitä oikeaa talvea ennen 
kuin viime viikolla, kun katse-
lin keittiönpöydän ääressä ulos 
ikkunasta ja tuntui kuin olisi 
siirtynyt ajassa taaksepäin jon-
nekin lapsuuden mummolaan. 
Lumi ja valo piristivät mieltä 
valtavasti. Lisäksi tietenkin hiih-
täminen tuppaa olemaan vä-
hän vaikeaa ilman lunta. Oikea 
talvi on siis aikamoinen valtti. 
Mitä harvinaisemmaksi se tu-
lee, sitä enemmän ihmiset ta-
juavat sen upeutta. Ilmaston 
lämpeneminen ei valitettavas-
ti ole satua tai tulevaisuuden 
uhka, vaan sen näkyy ja tuntuu 
jo vuodenajoissamme.

Yksinkertaisuudessaan olen siis 
viime aikoina ollut onnellinen 
siitä mahdollisuudesta, että tä-
mä talvi olisi minullekin oikea 
talvi ja saisin hiihtää yltäkyllin. 

Nyt vaan kädet ristiin, että het-
keksi poistunut oikea talvi löy-
tää takaisin Siikalatvalle pian 
ja saa voiton pimeydestä. 

 
Tunnelmallista joulun odotusta 
kaikille siikalatvalaisille ja 
toivottavasti valkoista joulua!

Kunnanjohtaja
Siikalatvan kunta

Pirre Seppänen
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PÄIVITETYT KORONA -SUOSITUKSET 
SIIKALATVAN KUNNASSA 30.11.2020

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi 
edeltävän viikon aikana. Alueellinen koordinaatioryhmää toteaa, että Pohjois-Poh-
janmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Koordinaatioryhmän suosituk-
set koko Pohjois-Pohjanmaalle.

Suositukset noudattavat 24.11.2020 SMT ohjeistusta.
https://stm.fi/documents/1271139/38741790/STM+ohjeet+ja+suositukset+uusimaa+-
ja+leviämisvaihe+24112020.pdf/b2815096-0e12-5b9c-54bd-2c77ab867420/
STM+ohjeet+ja+suositukset+uusimaa+ja+leviämisvaihe+24112020.pd-
f?t=1606222155098

Yleisötilaisuudet

– Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 
henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä

Julkiset tilat

– Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat 
julkiset 

tilat, mutta kuitenkin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

– Kunnantalolla asiointi vain puhelimitse tai sähköpostitse 3.1.2021 asti. Kunnan-
virastot Kestilässä ja Piippolassa suljetaan.

– Nuorisotilat suljetaan 1.12.-18.12.2020.

– Kirjastoissa vain lainaus- ja palautustoiminta, ei kokoontumisia tai tilaisuuksia 
1.12.-18.12.2020.

– Liikuntasalit ja -hallit, kuntosalit sekä hiihtomajat suljettu 1.12.-18.12.2020.

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

– Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, myös takseissa.

– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen 
testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

– Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopis-
teeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin 
aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

– Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös 
potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

– Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja 
oppilaitokset yläkoulusta alkaen, yläkouluissa maskisuositus alkaa 2.12.

– Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

– Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

– Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset 
muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

– Ryhmäharrastustoiminta, myös lasten harrastustoiminta, keskeytetään 
1.12.-18.12.2020. Yksityisten ja yhdistysten oletetaan toimivan samoin.

– Vapaan sivistystyön kurssit keskeytetään 1.12. alkaen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

– Vierailuja vältettävä riskiryhmien palveluissa. Ajantasaiset vierailuohjeet 
ikäihmisten luona suoraan Mehiläisen palveluyksiköistä.

Opetuksen järjestäminen

– Siikalatvan lukio siirtyy etäopetukseen 1.12. Jedu Piippola siirtyy etäopetukseen 
1.12.

Etätyösuositus

– Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

– Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla 
että vapaa-ajan kokouksissa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin 
nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää 
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan

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 

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2020 EU:n suorien tukien maksamisen torstaina 10.12. 
Perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea ja peltokasvipalkkiota 
maksetaan joulukuussa noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

EU-nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio maksetaan 17.12 alkaen nautojen ruokintapäi-
vien perusteella ajanjaksolta 1.1.–15.9.2020.

MUUTOKSIA VUODEN 20121 TUKIEN HAKUAIKOIHIN

Alkuvuoden 2021 tukihakujen aikatauluihin on tulossa muutoksia. Seuraavien tukien 
hakuajat siirtyvät helmi–maaliskuulle samaan ajankohtaan:

• pohjoisen kotieläintuen ennakko
• sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
• sokerijuurikkaan kuljetustuki
• kasvihuonetuotannon tuki.

Haut päättyvät aikaisemmin kuin vuonna 2020. Tiedotamme hakuajoista tarkem-
min, kun ne ovat varmistuneet.

Eläinten hyvinvointikorvauksen haun ja eläinmääräilmoitusten päättymisajat 
pysyvät ensi vuonna ennallaan.

HEVOSTEN PITOPAIKAT OLTAVA REKISTERISSÄ VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ
Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on 
päättymässä. Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tulee tiedot 
ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä. 
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.    

VUONNA 2021 SYNTYVIEN VASIKOIDEN TOISEN KORVAMERKIN OLTAVA 
ELEKTRONINEN

Nautaeläinten sähköinen korvamerkki tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien 
(maa- ja metsätalousministeriön asetus 413/2020). Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen 
jälkeen syntyviä vasikoita. 

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan 
päämerkki, joka on tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan apumerkki, joka 
on elektroninen merkki (ns. eMerkki).

Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautaeläinten apumerkkiä ei tarvitse vaihtaa eMerkkiin, 
vaan ne voivat jatkossakin olla merkittynä tavanomaisilla korvamerkeillä. Näille 
nautaeläimille voi myös tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai 
elektronisen korvausmerkin.

Muuttuneen lainsäädännön noudattamista tullaan valvomaan. Mikäli valvonnassa 
todetaan, että vuonna 2021 syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa tavan-
omainen korvamerkki, tulee apumerkki vaihtaa eMerkiksi.

KUNNANTALO SULJETTUNA KORONATILANTEEN VUOKSI 
Kunnantalo on suljettuna toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Kunnantalon 
henkilökunta 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 rakennustar-
kastajaan puhelimitse tai sähköpostitse. Postin toimittamisesta kuntaan ko. asioissa 
tulee sopia puhelimitse rakennustarkastajan kanssa. 

10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa 
noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 2.12. – 18.12.2020. Tämä päätös korvaa aiemman 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.11.2020 antaman päätöksen (PSA-
VI/8974/2020).
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SIIKALATVAN KIRJASTOTOIMI TOIVOTTAA 
KAIKILLE RAUHAISAA JOULUA JA HYVÄÄ 
UUTTA VUOTTA!
Poikkeuksia joulun ja uudenvuoden ajan aukioloissa: 

Piippolan kirjasto on kiinni jouluaaton aattona 23.12. ja muut 
kirjastot palvelevat klo 10-14 (arkipyhän aatto).
Kirjastot ovat kiinni 24.12.−3.1.
Kirjastot palvelevat 5.1. klo 10-14 (arkipyhän aatto) ja ovat kiinni loppiaisena 6.1.

SIIKALATVAN KIRJASTOISSA JÄRJESTETÄÄN 1.−18.12.2020 AUKIOLOAIKOJEN 
PUITTEISSA VAIN LAINAUS- JA PALAUTUSTOIMINTA:  kirjastopalvelut ja tilojen 
käyttö on rajattu välttämättömään pikaiseen asiointiin, eli varausten noutoon, 
aineiston lainaamiseen ja palauttamiseen. Kirjastoissa ei järjestetä kokoontumisia 
tai tilaisuuksia, ja mm. lehtilukutilat eivät ole käytössä. Asiakaspalvelun tavoittaa 
aukioloaikoina myös sähköpostitse ja puhelimitse. Verkkokirjasto ja eKirjasto 
palvelevat etänä 24/7.

Tulethan kirjastoon vain terveenä ja asioithan pikaisesti noudattaen turvavälejä, 
hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä muita yleisiä ohjeistuksia. Käytäthän asioi-
dessasi kasvomaskia.

Seuraa tiedotusta, koronasuosituksiin liittyvät muutokset ovat mahdollisia.

Yhteystiedto 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

TOIMISTOJEN AUKIOLO 
Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoilla 
ainoastaan välttämättömissä asioissa 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 osoitteeseen maaseutupalvelut@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

Siikalatvan maaseutuhallinto toivottaa hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille!

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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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.

YRITTÄJIEN LOUNASTILAISUUS SIIKALATVAN KUNNANTALOLLA 
10.12.2020 on peruttu vallitsevan koronatilanteen takia.                                               
YHDISTYSTOIMIJOIDEN ILTA 8.12.2020 siirretään myöhemmin ilmoitettavaan 
ajankohtaan.

SIIKALATVAN PYÖRÄSUUNNISTUKSEN PALKIN-
NOT ARVOTTIIN 2.12.2020 

Arvontaan osallistui ja palautti korttinsa 95 henkilöä.  
Palautettujen korttien yhteismäärä oli 404 kappaletta.

Osallistujat jakautuivat kylittäin seuraavasti:

Kestilä: 29 osallistujaa, kortteja 169 
Piippola: 13 osallistujaa, kortteja 94 
Pulkkila:  21 osallistujaa, kortteja 64
Rantsila:  32 osallistujaa, kortteja 77. 

Palkintoja arvottiin kaikkien palautettujen korttien kesken ja kyläkohtaisesti.

Kyläkohtaisissa arvonnoissa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
 
1. Suklaarasiat: Heikki Niiranen Kestilä, Raija Asikainen Piippola, Teuvo Karjalainen 
Pulkkila, Helena Pitkänen Rantsila
2. Heijastava kassi ja juomapullo: Sara Tuomaala Kestilä, Sinikka Kärki Pulkkila, Lea 
Tenkula Piippola, Terttu Lehto Rantsila 

Kaikkien palautettujen korttien kesken palkinnot jakautuivat seuraaville:
Kalevala koru: Martti Suorsa, retkisarja: Vesa Still, sammutuspeite: Päivi Helander, 
saunasetti Anna-Liisa Hankonen, Heikki Niiranen, sukat: Eeva Helenius, Raija Asikai-
nen, Lea Tenkula

Kiitos kaikille pyöräsuunnistukseen osallistuneille.  

Siikalatvan kunta sähköistää rakennuslupa-asioinnin

LUPAPISTE ON UUSI LUVANHAKEMISEN PAIKKA 
KAIKILLE RAKENTAMISEN TAHOILLE
 
Siikalatvan rakennusvalvonta on ottanut Lupapisteen käyttöön 26.10.2020 alkaen.  
1.12.2020 alkaen hakijat ohjataan tekemään hakemus sähköisesti. 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 sähköisesti. 
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 sujuvoittaa lupakäsitte-
lyä 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 neuvontapyyn-
tökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä 
pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

https://www.lupapiste.fi

Lupapisteen prosessikuvaus löytyy osoitteesta:  
https://www.lupapiste.fi/wp-content/uploads/2014/10/Lupapiste_Infograafi_Prosessi.pdf

SIIKALATVAN KUNTA 
KOKOUSKUTSU   10/2020      
KUNNANVALTUUSTO
 

Kokousaika KESKIVIIKKO 16.12.2020 klo 19.00 

Kokouspaikka Ensisijaisesti Teams/Gananderin koulu, Rantsila 
  
Käsiteltävät asiat:

  1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3   Esityslistan hyväksyminen kokouksen käsittelyjärjestykseksi
  4   Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
  5 Siikalatvan kouluverkkopäätös
  6 Pulkkilan vuokratun alakoulun rakennuksen lunastaminen
  7 Rantsilan Tuohimaan asemakaavan muutos ja vähäinen laajennus
  8 Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
  9 Ilmoitusasiat
 10 Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat 
 kysymykset

Pöytäkirjan nähtävänä pito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pidetään 
yleisesti nähtävänä Siikalatvan kunnantalolla, Pulkkilantie 4 ja kunnan www-sivuilla.

Siikalatvalla,               8.12.2020 
Puheenjohtaja         MERK.  Kaisa Louet-Similä

KOKOUS PIDETÄÄN POIKKEUSOLOJEN VUOKSI JA YLEISÖN TURVAVÄLIEN 
TURVAAMISEKSI GANANDERIN KOULULLA. KOKOUSTA EI NAUHOITETA.
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KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT RY / OMAISOIVA

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston koronaohjeistus-
ten mukaisesti joudumme keskeyttämään kaikki ryhmämuotoiset toiminnat ja 
tapahtumat 18.12.2020 saakka. Myös pöllöauton OmaisOiva-kioskit keskeyte-

tään.
Olemme tavoitettavissa etätyössä puhelimitse arkisin klo 9-15. Otathan yhteyt-
tä, jos haluat jakaa ajatuksiasi, tarvitset apua arjessa jaksamiseen tai omaishoi-

don tilanteisiin. 

OmaisOiva-ohjaajat
Suvi 044 2991385

Jaana 044 3868363

Toivotamme kaikille Lämmintä Joulumieltä ja Onnenhetkiä Vuodelle 2020!

KIDDIEJAM
ti 12.1.-13.4.2021
Pulkkilan peruskoulu, liikuntasali
3-4 -vuotiaat taaperot klo 15.45- 16.15 (20 €)
5-6 -vuotiaat tenavat klo 16.30- 17.15 (30 €)

Kurkistamme eri tanssilajien maailmaan kuten showtanssi, street, paritanssi, kansantanssi ja 
baletti, unohtamatta luovuutta ja leikkiä. Tanssimme leikinomaisesti lastenlauluihin ja loruilemme. 
Jammailemme lasten ehdoilla.

Opettajana Paula Madetoja.

Ilmoittaudu 8.1. mennessä www.jokihelmenopisto.fi, p. 044 7591 999.

Kiitos kuluneesta vuodesta asiakkaille, kuntapäättäjille ja 
yhteistyökumppaneille!
Rauhallista Joulua & Hyvää Uutta Vuotta 2021!

HYVÄÄ JOULUA!

Haluamme kiittää Sinua kuluneesta syksystä! Virtuklubi-hankkeella on ollut 
monipuolinen ja mielenkiintoinen vuosi, johon on kuulunut useita hienoja 
kohtaamisia, koulutuksia ja seminaareja. 

Olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet tehdä merkityksellistä ja tuloksekas-
ta yhteistyötä kanssanne. Toivottavasti sinulla ja yritykselläsi on ollut oikein 
onnistunut ja antoisa vuosi! 

Joulu lähestyy ja mekin Virtuklubilla alamme hiljentymään joulun tunnelmiin. 
Virtuklubi-hankkeesta haluamme toivottaa Sinulle rauhallista ja hyvää joulua.

Virtuklubi -hankkeen ensi vuoden koulutuksia

Tässä muutamia ensi vuoden puolella tulossa olevia koulutuksia ja seminaareja. 
Tarkemmat ajankohdat täsmentyvät ja ilmoittelemme niistä vielä erikseen. 
Kannattaa siis seurailla ilmoittelua. Muistathan, että palvelumme ovat yrityksille 
maksuttomia mutta kerryttävät vähämerkityksellistä deminimis -tukea.

• 20.1.2021 3D -tulostamisen seminaari, Piippola
• 25.1 ja 27.1.2021 Markkinointi ja sosiaalinen media -Etäseminaari

Toivotamme sinulle tunnelmallista ja rentouttavaa joulua 
sekä onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta!

Toivottavat Arja, Juuso ja Janne Virtuklubi-hankkeesta

Arja Hankonen-Säärelä
Projektipäällikkö
Virtuklubi-hanke
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Keskustie 29,92620 Piippola
p. 050 477 2870
---
Janne Laitinen
Hankekoordinaattori
Virtuklubi-hanke
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Keskustie 29, 92620 Piippola
p. 050 520 3117
janne.laitinen@siikalatva.fi
virtuklubi.fi 

Asiointiohjeistus Vestia Oy:n toimipisteissä 
koronavirusaikana

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on 29.11. antanut 
Vestia Oy:n toimialueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämi-
sen hillitsemiseksi. Näiden suositusten mukaisesti Vestia Oy on tarkenta-
nut ohjeistustaan toimipisteillä asioiville ja pyrkii siten hillitsemään 
viruksen leviämistä ja varmistamaan työntekijöidensä sekä asiakkaidensa 
turvallisuuden. Ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi. 

Ohjeistus hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla 
asioiville: 
• Vältä tarpeetonta asiointia. 
• Yhtä aikaa voi asioida enintään 10 asiakasta. 
• Käytä kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan. 
• Muista säilyttää turvaväli muihin henkilöihin. 
• Vältä asioimista ruuhkaisimpaan aikaan, eli juuri toimipisteen avaudut-
tua. 

Asiakaspalvelun, kierrätysneuvonnan ja toimiston 
toiminta koronavirusaikana 

Vestia Oy:n asiakaspalvelu palvelee asiakkaita normaalien aukioloaikojen 
mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.30. Asiakaspalvelu 
hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Ylivieskan jätekes-
kuksessa toimisto- ja palvelurakennusten ulko-ovet ovat lukittu ja henkilö-
kunnan ulkopuolisia vierailijoita ei oteta vastaan. Kierrätysneuvojan 
vierailut muualle ja ulkopuolisten ryhmien vierailut jätekeskukseen ovat 
tällä hetkellä myös kielletty. 

Lisätietoja:  
asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

UUDENVUODEN 
ILOTULITUSNÄYTÖS

Uudenvuoden ilotulitusnäytös ammutaan 
Uljuan järven jäältä voimalaitoksen 

edustalta 31.12. klo 19 
yhteistyössä Siikalatvan kunnan, 

Uljuan Kahvilan ja Siikalatvan Yrittäjien toimesta. 

Katselualueena on Uljua patopenkat 
turvavälejä noudattaen.
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JÄRJESTÖT

VUOSIKOKOUS

Ke 13.1.2021 klo 12.00 Piippolan kunnantalolla hallituksen 
kokoushuoneessa.
Hallitus kokoontuu klo 11.30.
Esillä yhdistyksen lakkauttamiseen liittyvät asiat, toinen kokous.

Hallitus

Piippolan Sotaveteraanit ry

Joulujuhla El Kestilän yhdistyksen 
joulujuhla ke 16.12. klo 10.00 srk-talossa on 
PERUUTETTU. 

Lämmin kiitos kiitos kuluneesta vuodesta kaikille yhteistyökumppaneille ja 
vapaaehtoisille avustajille. Jokainen tehtävä on arvokas ja tarpeellinen. Kiitos, että 
olet ollut mukana.
Kiitos eri työryhmille, vastuuhenkilöille ja hallituksen jäsenille kuluneesta toimikau-
desta.

Joulurauhaa ja Siunausta vuodelle 2021

Puheenjohtaja 

Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen syyskokous pidettiin 9.11.2020, jossa valittiin 
vuoden 2021 hallitus
Tämän vuoden lopussa hallituksesta erovuorossa ovat: Kiiskinen Miika, Pikkarainen 
Sinikka ja Puurunen Elvi. Uusiksi jäseniksi valittiin: Keskitalo Tapio, Kuusipalo 
Marjatta ja Kylmäaho Kaisu. Entisinä jäseninä jatkavat: Alasalmi Tapani, Keihäskoski 
Raija, Kilpelänaho Helena ja Määttä Anni.  
Puheenjohtajaksi valittiin Kesti Elma.
 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri      
KANNANOTTO

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri perään kuuluttaa päättäjiltä inhimillisyyt-
tä ja ylisukupolvista elämän arvostusta.

Maksajaryhmänä eläkeläiset tuovat joka viidennen euron yhteiskuntamme tulove-
rokertymään. Tämän lisäksi he tekevät työtä omaishoitajina, lastenlastensa hoitajina 
ja monenlaisissa vapaaehtoistöissä. Tämän työn arvo on euroina mitattuna miljoo-
nia.
Iso osa eläkeläisistä pystyy asumaan itsenäisesti kotonaan elämänsä loppuun 
saakka, jos he saavat ennalta ehkäisevää ja varhaista tukea, kuten perusterveyden-
huollon, lähipalveluja ja kuntoutusta. Sosiaalisen elämän mahdollistamiseksi he 
tarvitsevat maksuttomia kokoontumis-, liikunta- ja virkistystiloja.
Vanhusneuvostojen roolia tulee vahvistaa päätettäessä ikäihmisiä koskevista 
asioista kunnissa ja maakunnissa.
Sivistyneen yhteiskunnan on huolehdittava heikoimmistaan. Samoin kuin lasten-
suojelua pidetään itsestään selvänä velvollisuutena, niin myös elämänsä ehtoopuo-
lella apua ja hoivaa tarvitsevien tulisi saada asiallista kohtelua ja hoivaa.

Piirikokouksessa 12.11.2020

Eläkeliiton Kestilän yhdistys ry

Kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Hyvää joulua ja uutta vuotta 2021!

Siikalatvan Kuuloyhdistys

Rantsilan syöpäkerho

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.

Rantsilan Syöpäkerho kiittää menneistä vuosista kerholaisia ja yhteistyö kumppa-
neita. Tänä vuonna ei perinteistä puurojuhlaa pidetä. 

Hyvää Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2021.

Vallitsevan tilanteen vuoksi perinteistä Uudenvuoden vastaanottoa ei järjestetä. 
Myös Vuoden piipposen valitseminen jätetään sopivampaan ajankohtaan. 
Toivotaan, että ensi vuoden aikana tilanne muuttuu normaalimpaan päin, ja 
toivotamme kaikille rauhallista joulunaikaa! Kiitämme joulupolulle 
osallistuneita ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta tapahtumasta.

Piippolan Kyläyhdistys

Joululahjavihje!

Vielä saatavilla Kestilän sotaveteraanien kirjaa 
”Muistamme sankarit seudun tään” hintaan 25€ 
kirjastosta p. 044 5118 270 ja Sepolta p. 0400 798 953.
  

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 28.1.2021
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-

vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 19.1.2021.

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

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

HYVÄÄ JOULUNAIKAA!

Kyvyt käyttöön -hanke toivottaa 
asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen 
rauhaisaa joulun odotusta 
ja onnea vuodelle 2021. 
Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi 
Annamari Similä, ohjaaja, 050 470 1476, annamari.simila@siikalatva.fi

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

Olemme joulutauolla 24.12.-4.1.2021


