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Hyviä uutisia meille kaikille: Siika-
latvan väkiluvun lasku on taittunut. 

Kunnan väkiluku on ollut pitkään 
laskussa, usein 120-140 henkilöä 
vuodessa. Vuonna 2019 laskua oli 
72 ja viime vuonna 23 henkilöä. Näin 
pientä laskua ei ole nähty Siikalat-
van kunnan historiassa. Jos tämä 
kehityssuunta ja -vauhti saadaan 
pidetyksi, niin tänä vuonna voim-
me päästä jo kasvun puolelle.

Laajan kunnan palveluverkko 
on kallis, mutta se tuo pitovoimaa 
ja vetovoimaa. Se mahdollistaa väl-
jän, maaseutumaisen asumisen, jo-
ka on nyt arvossaan. Panostukset 
varhaiskasvatukseen, kouluihin, 
kulttuuriin ja vapaa-aikaan ovat in-
vestointeja tulevaisuuteen. Uudet 
koulut tulevat olemaan merkittävä 
markkinointivaltti maaseutuasu-
mista pohtiville. Toki jatkuvasti jou-
dutaan taiteilemaan lähipalvelujen 
kustannustehokkuuden kanssa, jo-
ten uusia ennakkoluulottomia rat-
kaisumalleja tarvitaan. Opetuksen 
sisältö ja hyvinvointipalvelujen saa-
vutettavuus ratkaisevat.

Toisen asteen koulutus ja sen 
kehittäminen yrityselämän tarpei-
den mukaiseksi on meille elineh-
to, sillä työvoimapula rajoittaa nyt 
monen yrityksen kasvua. Kiinteäm-
pi yhteistyö lähikuntien, oppilai-
tosten ja yrityselämän kanssa on 
käynnistymässä. Tästä keväästä 

lähtien meidän on myös huoleh-
dittava siitä, että kukaan nuoris-
tamme ei jää vaille toisen asteen 
koulutusta. Tämä on kaikkein tär-
keintä nuorelle, mutta tärkeää 
myös yhteiskunnalle. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn kas-
vattaminen nousee kunnissa yhä 
tärkeämpään rooliin. Pienten kun-
tien ei kannata kilpailla keskenään 
vaan hakea yhteiskehittämisellä 
laajempaa ja pitkäaikaisempaa vai-
kuttavuutta. Kehittämisen tuomat 
uudet tukijalat, erikoistuminen ja 
notkeus antavat paremmat mah-
dollisuudet selviytyä yllättävistä ti-
lanteista. Tästä kertoo sekin, että 
Pohjois-Pohjanmaa on selviytynyt 
korona-ajasta muuta maata parem-
min. Yhdeksi tärkeäksi selittäjäksi 
on nostettu alueen vahva tutkimus- 
ja kehitystoiminta.

Kuntien yhteistyö on luonteva 
alusta laajemman kehittämistoi-
minnan edistämiseen. Seutukunnat 
voivat toimia aktiivisina verkoston 
kokoajina. Nyt meillä on historialli-
nen tilaisuus, sillä rahoitusta kehit-
tämiseen on saatavilla enemmän 
kuin koskaan. Pohjois-Pohjanmaa 
on saamassa noin 30 M€ ns. 
React-rahoitusta koronasta toipu-
miseen. Summasta yli kolmannes 
on suunnattu pienten ja keskisuur-
ten yritysten tukemiseen. Myös maa-
seuturahoitukseen on tulossa oma 

Nokka nousuun

KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA

koronaelvytysosuus. Lisäksi turve-
toimijoille suunnattua oikeuden-
mukaisuusrahaa on luvassa kym-
meniä miljoonia. Siihen hakuun 
saammekin lentävän lähdön juuri 
käynnistyneen suoprojektin myötä. 

Syksyllä ovat tulossa vielä EU:n 
varsinaisen elvytystukipaketin va-
rat. Kaikissa rahoituksissa kohteik-
si haetaan uusia ideoita, uuden-
laista liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. 
Yritykset ja yhteisöt voivat saada 
tukea kehittääkseen omia tuottei-
taan, toimintaansa ja osaamistaan. 
Kehittämistapa voi olla vaikkapa 
kokeiluja, ohjausta, neuvontaa tai 
vertaisoppimista. Nyt on kehittä-
misresurssien puolesta mahdolli-
suus, joka tuskin toistuu aivan pian, 
ehkä ei koskaan.

Siikalatvan tarpeista ja aloit-
teesta lähteneitä hankkeita on seu-
tukunnassa käynnistymässä usei-
ta. Ne liittyvät turpeeseen, vesistöi-
hin, suomatkailuun, uusiin liiketoi-
mintamalleihin ja kiertotalouteen. 
Jopa uusia liiketoimintoja on nä-
köpiirissä. Asuntotuotanto on yksi 
ennakkoluulottoman kehittämisen 
kohde, johon nyt haetaan aivan uu-
denlaisia avauksia. Olemmekin saa-
neet rahoittajilta kiitosta siitä, että 
mukaan on kutsuttu myös yliopis-
tojen asiantuntemusta.

Uusiin rahoitusmahdollisuuk-
siin tartumme innolla. 

Seutukunnan ja naapurikun-
tien kanssa mietimme yhdessä pa-
nostuskohteita. Tavoitteena on se-
kä yksittäisten yritysten tukeminen 
että alueen elinkeinoelämän kehit-
täminen. Kiinteä yhteistyö yritys-
ten, myös maa- ja metsätalousyrit-
täjien, kanssa auttaa suuntaamaan 
kehittämisen juuri tämän alueen 
tarpeisiin. Näin voimme vauhdit-
taa yritysten selviytymistä ja kas-
vamista tässä ja nyt. 

Kutsun kaikkia yrityksiä ja yrit-
täjiksi haluavia mukaan luomaan 
Siikalatvan kasvutarinaa. Kohtaa-
mismahdollisuudet ovat toistaisek-
si rajatut, mutta ideat lentävät lan-
goillakin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Seija Junno
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OPISKELIJASTIPENDIT VUODELTA 2020 NYT HAUSSA 
STIPENDIRAHASTOT KESTILÄN JA PIIPPOLAN OPISKELIJOILLE

KESTILÄN OPISKELIJOIDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNTÖ

Stipendirahastoa on tarkoitus käyttää Kestilän kylästä kotoisin olevien eri alojen 
opiskelijoiden tukemiseen.

 1. Rahaston nimi: Kestilän opiskelijoiden stipendirahasto

 2. Rahastoa valvoo Siikalatvan kunnanhallitus

 3. Stipendit myöntää Siikalatvan kunnanhallitus.

 4. Stipendejä voidaan myöntää kestisille opiskelijoille tunnustuksena  
  menestyksellisesti suoritetuista eri alojen opinnoista

PIIPPOLAN OPISKELIJOIDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNTÖ

 1. Siikalatvan kunnalla (alkuperäinen Piippolan kunnalla) on Aino ja Heikki  
  Hankosen lahjoituksen nojalla saaduista varoista muodostettu stipendirahasto.

 2. Rahaston tarkoituksena on em. lahjoittajien toivomuksen mukaisesti jakaa  
  stipendejä ensisijaisesti lahjakkaille ja varattomille opiskelijoille, joiden koti 
  paikka on Piippola. Opiskelija, jolle stipendi voidaan myöntää, voi olla korkea 
  koulussa, opistossa tai ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa päätoimisesti  
  opiskeleva.

 3. Stipendit myönnetään vuosittain hakemusten perusteella 2 §:n mukaiset  
  ehdot täyttävälle. Sen voi saada, kun saaja on aloittanut päätoimisen opiskelun  
  oppilaitoksessa. Stipendi on käytettävä opiskelun rahoittamiseen.

 4. Rahastoa hoitaa Siikalatvan kunnanhallitus. Kunnanhallitus julistaa stipendit  
  vuosittain haettavaksi siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta on  
  päätetty sekä hakemusten perusteella myöntää ne. Kunnanhallitus päättää  
  vuosittain stipendien suuruuden ottaen huomioon käytettävissä olevan  
  tuoton ja myönnettävien stipendien lukumäärän.

 5. Hakemusten perusteella 4 §:n 1 momentin mukaan myönnettävät stipendit  
  maksetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun hakija on toimittanut Siikalatvan  
  kunnalle korkeakoulun tai oppilaitoksen antaman todistuksen päätoimisesta  
  kokopäiväisestä opiskelusta

Täytettävä hakulomake löytyy kunnan nettisivuilta  
https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Voit hakea stipendiä itse, tai joku muu voi myös esittää stipendiä tietylle opiskelijalle.

Stipendihakemukset vuodelta 2020 on toimitettava 31.3.2021 klo 15.00  
mennessä osoitteeseen:

Siikalatvan kunta, kirjaamo 

Siikalatvan kunnanhallitus / Opiskelijastipendit, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

TARTUNTATAUTILAIN MUKAISET RAJOITUSTOIMENPITEET JA 
SUOSITUKSET SIIKALATVAN KUNNASSA JATKUVAT 28.2.2021 ASTI
Yleisötilaisuudet 
• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on  
rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat 
• Kunnan tilat pidetään pääasiassa suljettuina. Kirjastoissa voi asioida  
lainaamassa ja palauttamassa kirjoja. Nuorisotilat, työpajat ja kunnantalo  
pidetään suljettuina 28.2.2021 asti. 

Liikuntatilojen käyttö mahdollistetaan alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnalle. 
Maanantaina 25. tammikuuta avautuivat Siikalatvan kunnan liikuntasalit ja -hallit alle 
18-vuotiaiden kerho- ja ryhmäharrastustoimintaan. Niitä ryhmiä (+perheliikunta) ja 
kerhoja, jotka haluavat aloittaa toimintansa em. kunnan tiloissa pyydetään ottamaan 
yhteyttä Sanna Toppiseen p. 044 5118 339 tai Sinikka Lehtosaareen p. 044 5118 672.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita) 
• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testi- 
 tuloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä 
  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
• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

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

Ryhmäharrastustoiminta 
• 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytettynä. Mahdolli-
suuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.

• alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta on sallittua. Toimin-
nanjärjestäjien tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että 
osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

 Opetuksen järjestäminen 
• Lukio jatkaa etäopetuksessa pääasiassa. Abien lähiopetus mahdollisestaan.

 Etätyö- ja kokoussuositus 
• Etätyö- ja kokoussuositus jatkuu.

 

 

KESTILÄ  
Maksinharju: 

ti, to ja la  
klo 19.00–21.00

PIIPPOLA  
kuntorata: 

ti, to ja la  
klo 19.00–21.00

PULKKILA  
Lehtomäki: 

ti, to ja la  
klo 19.00–21.00

RANTSILA 
 

ti, to ja la  
klo 19.00–21.00

ETIKETTI/SÄÄNNÖT KOIRALADULLE:
Varaudu aina yllättäviin tilanteisiin. Koirahiihto on vauhdikas laji. Pidä turvavälit 
äläkä jää seisoskelemaan mutkiin tai alamäkiin. Pysähtyessä pidä koira lähelläsi 
ladun reunassa tai jalkojesi välissä.

Koirahiihtoladulla koiran tulee olla aina kytkettynä, eikä kävely laduilla ole 
sallittua.

Jos edelläsi on koirakko, ilmoita ohitusaikeesi ajoissa ja kuuluvasti.  
Kerro, kummalta puolelta tulet ohi (yleensä vasemmalta). Anna ohitettavalle 
aikaa ottaa oma koiransa halutessaan lähemmäs tai kokonaan ladun sivuun. 

Jos olet ohitettavana, siirry ladun laitaan (yleensä oikean reunaan), hidasta 
vauhtiasi ja tarvittaessa pysähdy, jotta koirasi on varmasti hallinnassasi.

Koirille sallituilla ladulla on usein myös koirattomia hiihtäjiä. Ilmoita myös heille 
ohitusaikeesi ajoissa ja ohita riittävän kaukaa ja turvallisella vauhdilla. Kiitä!

Pyri pitämään koirasi pois perinteisen hiihtotyylin latu-uralta. Ura rikkoontuu ja 
epätasaisella alustalla kovissa vauhdeissa koiran nyrjähdysvammojen riski 
kasvaa.

Anna koirasi tehdä tarpeensa jo ennen hiihtolenkkiä, ja korjaa ehdottomasti 
jätökset aina pois ladulta!

Älä missään nimessä tuo aggressiivista tai arvaamattomasti käyttäytyvää  
koiraa ladulle.

Lisää tietoa löytyy mm. osoitteesta: https://www.traildog.fi

SÄÄNTÖJÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA! 

Siikalatvan liikunta- ja  
nuorisopalvelut

Sinikka Lehtosaari, 044-5118 672

Sanna Toppinen, 044-5118 339

 KOIRAHIIHTOA SIIKALATVALLA
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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

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.

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

 

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.

Kunnanjohtajan tervehdys

SIIKALATVALAINEN YRITTÄJÄ

Yritystoiminta, yritysten menestyminen ja kasvu sekä uusien yritysten 
perustaminen ovat Siikalatvalle tärkeitä asioita. Paikkakunnan elinvoi- 
maisuus, työllisyys, hyvinvointi ja suuri osa verotuloista perustuvat  
yritysten menestymiseen.  

Siikalatvan kunta tukee kaiken kokoisia yrityksiä toimialasta riippumatta 
antamalla tietoa, hakemalla tietoa tai välittämällä yhteyksiä tarvittaviin 
asiantuntijoihin. Pyrimme löytämään yritystoiminalle kiinteistöjä, tontteja  
ja rahoituskanavia tukien näin yritysten toimintaa, kasvua ja kehitystä. 
Voimme myös toimia sparraajana yritysten strategisessa suunnittelussa. 
Kaikki tämä on luonnollisesti luottamuksellista. 

Olethan yhteydessä kuntaan niin pienissä kuin suurissakin asioissa  
mikäli kaipaat apua, tukea tai tietoa. Kunnan elinkeinojohtaja on juuri 
yrityksiä varten. Koronan sallimissa rajoissa ja sen hellittäessä tulemme 
mielellämme molemmat vierailemaan ja tutustumaan toimintaanne  
paikan päälle. Kaikki yhteydenotot ja tapaamiset ovat tervetulleita.

Elinkeinojohtajan yhteystiedot:

Jorma Kangas 
040 846 4105 
jorma.kangas@siikalatva.fi

Terveisin, 
kunnanjohtajanne Pirre

SIIKALATVAN KIRJASTOT
Kirjastoissa järjestetään koronarajoitusten ajan 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 puhelimit-
se. Verkkokirjasto ja eKirjasto palvelevat etänä 24/7. Tulethan kirjastoon terveenä ja 
asioithan pikaisesti noudattaen turvavälejä, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä 
muita yleisiä ohjeistuksia. Käytäthän asioidessasi kasvomaskia.

Seuraa tiedotusta. 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

Aikuisten lukudiplomin 2020 suorittaneiden ja arvontaan osallistuneen joukosta 
onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Katja S. (Pulkkila), Veera L. (Piippola), Maritta S. 
(Rantsila) ja Elina A. (Kestilä). Onnea! Voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti 
ja kirjapalkinnot voi noutaa kirjastosta.

NÄYTTELY #sanoistaviis KIRJASTOISSA
Siikalatvan kirjastoissa kiertävä valokuva- ja runonäyttely 19.1.–11.3.

Kierros alkaa Pulkkilasta ja jatkuu sieltä Kestilään, Piippolaan ja Rantsilaan.

Näyttelyn kuvat ja runot ovat maistiaisia oulaistelaisen Esko Vanhalan kirjasta 
#sanoistaviis.

MAASEUTUPALVELUT 
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS HAETTAVISSA 17.2.2021 SAAKKA 
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa Vipu-palvelussa https://vipu.
ruokavirasto.fi 17.2.2021 saakka. Vaihtoehtoisesti hyvinvointikorvausta voi hake Mainos-
vedos tarkistettavaksi (Kaleva 361968 28.01.2021) a paperilomakkeella 472. Korvausta 
voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen haussa voit valita eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluat 
sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun 
muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

TEE ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 17.2.2021 MENNESSÄ 
Tee ilmoitus verkkoasiointipalvelu Vipussa https://vipu.ruokavirasto.fi tai lomakkeella 461. 
Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointi- 
korvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun 
eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, sika-  
ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luonnonmukaisen tuotannon 
kotieläinkorotusta. Jos halutaan käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheys- 
laskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. 

Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmäärä- 
ilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

MUUTOKSIA VUODEN 2021 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 tarkemmin, kun 
ne ovat varmistuneet.

HEVOSTEN PITOPAIKKOJEN REKISTERÖIMINEN 
Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on 
päättymässä. Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tuli tiedot 
ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä. Hevosten pitäjien tulee lisäksi 
rekisteröityä eläintenpitäjäksi. 

Ellet ole ilmoittanut pitopaikkaa ja rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi määräaikaan 
mennessä, tee ilmoitukset mahdollisimman pian.
Ilmoitukset tehdään oheisilla lomakkeilla

   Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta        Ilmoitus eläinten pitopaikoista

Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on väliaikai-
sesti suljettuna. 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. Aluehallintovirastolle 
ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

v. 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.

PIDÄ YHTEYSTIETOSI VIPUSSA AJAN TASALLA 
Muistathan, että voit itse muuttaa Vipu-palvelussa puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja 
tilinumerosi. Osoitteen- ja nimenmuutokset päivittyvät Vipu-palveluun automaattisesti.

TOIMISTOJEN AUKIOLOT 
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 alkanutta vuotta 2021 kaikille!
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ESR-rahoitteinen Virtuklubi-hanke järjestää yritysten toivomia koulutuksia ja seminaare-
ja. Seuraavaksi järjestämme 3D -tulostamiseen keskittyneen etäseminaarin. 

Etäseminaarin aiheena on 3D -tulostaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet alueen 
toimijoille. Seminaari päivän aikana käydään monipuolisesti tulostamisen prosessia ja 
työvaiheita. Seminaarissa esitellään 3D -kalustoa, materiaalitekniikoita, katsotaan 
mallitulosteita, sekä perehdytään tulosteiden jälkikäsittelyyn. Seminaari pidetään 
turvallisesti etäyhteyksillä. 

Asiantuntijat: Jani Laine, Protech Oy ja Arto Urpilainen, Savonia AMK

AIKA 16.2.2021 tiistai klo 9.00–15.30, sisältää väliajan

HINTA Seminaari on osallistujille maksuton. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: janne.laitinen@siikalatva.fi, p. 050-5203117.  
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 10.2.2021 mennessä. 

Meidät löydät www.virtuklubi.fi sekä Facebookista: https://www.facebook.com/virtuklubi 

MUUTOKSIA VESTIA OY:N JÄTEHUOLLOSSA VUODELLE 2021

Jäteastioiden tyhjennysviikko vaihtuu osalla asiakkaista 1.1.2021 alkaen

Vestia Oy:n kotitalouksien ja taloyhtiöiden vuonna 2020 parillisilla viikoilla teh-
dyt jäteastiatyhjennykset vaihtuvat parittomille viikoille ja päinvastoin 1.1.2021 
alkaen. Muutos koskee kotitalouksia ja taloyhtiöitä, joissa jäteastioiden tyhjen-
nysväli on kahden, neljän, kuuden, kahdeksan, kymmenen tai kahdentoista vii-
kon tyhjennysvälillä. Tyhjennysrytmissä ei tapahdu muutoksia kummassakaan 
tapauksessa.

Syy jäteastioiden tyhjennysviikon vaihtumiseen johtuu siitä, että vuonna 2020 
viikkoja on 53, kun niitä normaalisti on 52. Vestian asiakaspalvelusta saat tarvit-
taessa lisätietoa ja voit vaihtaa tyhjennysrytmiä lyhyemmäksi tai pidemmäksi.

Pulkkilan hyötyjäteasemalle lisää aukioloaikoja

Pulkkilan hyötyjäteaseman aukiolopäiviä lisätään tulevalle vuodelle. Pulkkilan 
hyötyjäteasema palvelee vuonna 2021 parittomien viikkojen perjantai-iltapäi-
visin ja parillisten viikkojen tiistai-iltapäivisin, jolloin asema on auki talvikau-
della klo 14-17 (1.10.-30.4.) ja kesäkaudella klo 14-18 (1.5.-30.9.). Aiemmin Pulkki-
lan hyötyjäteasema on palvellut vain parittomien viikkojen perjantaisin.

Muut aukioloajat vuonna 2021
Rantsilan hyötyjäteasema palvelee myös ensi vuonna totuttuun tapaan paril-
listen viikkojen perjantaisin, talvella klo 14-17 (1.10.-30.4.) ja kesällä klo 14-18 (1.5.-
30.9.).

Ylivieskan lajittelupiha ja vaaka-asema palvelevat totuttuun tapaan maanan-
taista perjantaihin klo 8-17. Lajittelupiha on auki lisäksi touko- ja lokakuun lau-
antaisin klo 8-13. Jätekeskuksessa sijaitseva Vaihtori on auki lajittelupihan au-
kioloaikojen mukaisesti. Vestian asiakaspalvelu ja laskutus palvelevat tuleva-
nakin vuonna maanantaista perjantaihin klo 8-15.30.

Kaikki aukioloajat löytyvät myös Vestian verkkosivuilta: www.vestia.fi sekä Ves-
tian vuoden 2021 vuosikalenterista. Vuoden aikana mahdollisesti tulevista hyö-
tyjäteasemien ja lajittelupihojen aukioloaikamuutoksista tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:  

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

Lisätietoa hankkeesta ja
tapahtumasta löydät osoitteesta
www.nuoristayrittäjiä.fi
tai olemalla yhteydessä
yrittäjyysasiantuntija Soila Nymanniin,
Puh. +358 (0)50 3380 306
soila.nyman@siikalatva.fi

Hanketta hallinnoi Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja
osatoteuttajina ovat Haapaveden-Siikalatvan seudun
kuntayhtymä, Raahen kaupunki, Nivala-Haapajärven
seutu Nihak ry ja Ylivieskan teknologiakylä Ytek.

Uskalla yrittää ja
lähde mukaan, NYT! 

Tarjoamme tukea ja valmennuksia
yrittäjyyden polulle, joka mahdollistaa
siirtymisen kohti unelmien työelämää!

NYTi4.0-hankkeessa tarjoamme nuorille
monipuolisia ja innostavia valmennuksia,
joissa keskitytään muun muassa
liiketoiminnan suunnitteluun, myynnin ja
markkinoinnin taitojen kehittämiseen sekä
uusimpien tuotantoteknologioiden
hyödyntämiseen. Valmennukset 
ovat ilmaisia. Ensimmäinen starttitilaisuus
pidetään 11.2.2021 Motimessut-
verkkotapahtuman yhteydessä.

 

Oletko nuori yrittäjä, joka
kaipaa hieman lisää sparrausta
ja tukea yrittäjyyden polulle.
Kiinnostaako yrittäjyys, mutta
et ole vielä löytänyt itsellesi
sopivaa liiketoimintaideaa.
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Whelton Activity Center | June 12, 2019 at 2:00 PM

Venue is accessible by wheelchair.

Virikevieraat ja kylätalkkarit -hanke auttaa
ikäihmisiä asumaan kotona mahdollisimman
pitkään. Talkkarimme voivat auttaa mm.
puulämmityksen ja puiden pilkkomisen kanssa,
sekä  pienimuotoisissa lumitöissä. Voimme tarjota
tällä hetkellä myös keskusteluseuraa puhelimitse
sitä kaipaaville. 

Olethan rohkeasti yhteydessä:

Projektityöntekijä                         Projektipäällikkö
Terhi Kauranen                             Leena Törmälehto
0447591159                                   0447591010
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Virikevieraat ja kylätalkkarit -hanke auttaa 
ikäihmisiä asumaan kotona mahdollisim-
man pitkään. Talkkarimme voivat auttaa 
mm. puulämmityksen ja puiden pilk-
komisen kanssa, sekä  pienimuotoisissa 
lumitöissä. Voimme tarjota tällä hetkellä 
myös keskusteluseuraa puhelimitse sitä 
kaipaaville. 

Olethan rohkeasti yhteydessä:

KOHTI UUTTA  
– Virtuklubi tarjoaa  
3D -tulostamisen  
etäseminaarin

OULU SOUTH GOES GLOBAL -hanke  
houkuttelee kansainvälisiä investoreita 
OULU SOUTH GOES GLOBAL, EAKR-hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun eteläisen alueen 
elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä houkuttelemalla uusia yrityksiä seudulle.  Hankkeen to-
teutusaika on 1.1.2020–31.12.2022, ja sen päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

OSGG-hanke on apuna ja jakaa tietoa ulkomaisille investoijille liiketoiminta- ja inves-
tointimahdollisuuksista hankealueella.   Hankkeen toimenpiteinä on houkutella yrityk-
siä sijoittumaan Oulun eteläiselle alueelle ja olla mukana koordinoimassa kansainvä-
listen investointien hankintatyötä.  Koronaviruksen vuoksi Suomi tarvitsee ulkomaisia 
investointeja nyt enemmän kuin koskaan.

Yhteistyömuodoiksi   hankealueen eri toimialan yritysten kanssa voidaan suunnitella 
kansainvälistä lisensiointia, franchising-yhteistyötä, tytäryhtiötä ja yhteisyritystä, ali-
hankintaa, sopimusvalmistusta, projektioperaatioita, strategisia alliansseja ja verkos-
toitumista. Yhteistyö voi pitää sisällään myyntiä tai markkinointia tietyllä alueella, tuo-
tekehittelyä, yhteisostoja, tuotantoa tai varastointia ja jakelua. Pienille ja keskisuurelle 
yritykselle todennäköisempää on perustaa yhteisyritys rajallisten resurssien vuoksi.

Lisätietoa hankkeesta:   
Hillevi Ylitorvi 
Kansainvälistymispäällikkö/International Business Manager 
+358 40 830 3185 • hillevi.ylitorvi@raahe.fi 
Raahen seudun kehitys / Raahe Region Development 
Rantakatu 5 D, 2. krs./floor, FI- 92100 Raahe

Ari Alakangas 
Vientiasiantuntija/Export Manager 
+358 40 684 6400 • ari.alakangas@nihak.fi 
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. 
Pajatie 5, FI-85500 Nivala
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JÄRJESTÖT

Kestilän Sotaveteraanien vuosikokous pidetään Pekka ja Helena 
Helanderilla 15.2.2021 klo 10.00. 

Esillä yhdistyksen lakkauttamisesta johtuvat asiat.

Hallitus

Kestilän Sotaveteraanit ry

Mäläskän Erä ry

Mäläskän Erä ry:n vuosikokous sunnuntaina 7.2.2021 klo 13.00  
metsästysseuran lahtivajalla.

Toivotamme yhdistyksemme jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen vuosikokoukseem-
me. Kokous pidetään metsästysseuran lahtivajalla, Ohenojantiellä su 7.2.2021 klo 13.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat. Hallitus kokoontuu klo 12.00.

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 25.2.2021
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-

vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 17.2.2021.

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

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

Talviset terveiset Kyvyt käyttöön -hankkeesta! 
Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön -hanke tarjoaa 
henkilökohtaista palvelua työttömille ja rekrytointiapua yrityksille sekä tietoa 
tuetun työllistämisen mahdollisuuksista. Tarjoamme myös työllisyyttä 
tukevia lyhytkoulutuksia asiakkaillemme ja hankkeen kohderyhmälle. 

Poikkeusaikana tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden suorittaa 
verkkokoulutuksena esim. työturvallisuuskortin. 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin laitamme rattaat pyörimään! 

Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi 
Annamari Similä, ohjaaja, 050 470 1476, annamari.simila@siikalatva.fi.

                                    LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO SIIKALATVALLA

Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia irrallaan 
tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pieni- 
kokoisten 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.

Kansalaisopisto viestii asiakkaille  
pääsääntöisesti sähköpostilla.  
Ilmoitathan opistoon  
sähköpostiosoitteesi. Kiitos. 
Sähköpostiosoite: kansalaisopisto@haapavesi.fi

Vatula Rasan YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI 14.2. klo 18.00 
livestriimattuna https://www.facebook.com/kulttuurisiikalatva

Yhteistyössä Vatula Rasa, Studio Valoaho ja Siikalatvan kunta

Kerhoa ei voida aloittaa, eikä muutakaan toimintaa korona epidemian  
vuoksi. Seurataan ja noudatetaan yleisiä ohjeita. Toivotaan, että  
korona hellittää ja päästäisiin normaaliin toimintaan ja rytmiin.

Pitäkää huolta omasta terveydestä, läheisistä ja ystävistä.  
Jaksamista ja hyvää vuoden jatkoa.

Hallitus

Eläkeliiton Kestilän yhdistys

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

Koronaepidemiankin aikana otamme rajoitetusti töitä vastaan,  
mutta pyydämme välttämään turhaa asiointia pajoilla ja  

olemaan yhteydessä ensisijaisesti puhelimitse.


