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Pirre Seppänen

Uudella strategialla yhteisiä tavoitteita kohden
Kuntalaki velvoittaa kunnat teke-
mään kuntastrategian joka neljäs 
vuosi ja määrittelee, mitä osa-aluei-
ta siinä on otettava huomioon. Stra-
tegia on kuitenkin enemmän kuin 
pelkkä velvoite tai tietyillä kritee-
reillä tehty asiakirja. Parhaimmil-
laan strategian laatimisprosessi on 
antoisin osa kaikesta. Vahvuuksien, 
heikkouksien ja mahdollisuuksien 
pohtiminen yhdessä on tällaisessa 
yhteisössä tärkeää. Strategia voi sa-
nanakin kuulostaa kaukaiselta ja 
enemmän liiketoimintaan liittyväl-
tä, mutta kyse on loppupeleissä yh-
teisten tavoitteiden asettamisesta. 
Koen kunnanjohtajana, että tarvit-
semme kuntalaisten, henkilöstön 

ja luottamushenkilöiden kanssa nyt 
yhteiset tavoitteet. 

Uusi kuntastrategia tullaan teke-
mään kaikkia osallistaen. On tär-
keää, että jokainen tietää mitä ta-
voittelemme ja jokainen löytää it-
selleen tärkeät asiat strategiasta. 
Tämä edistää yhteenkuuluvuutta, 
työntekijöiden motivaatiota, yritys-
ten sitoutumista sekä yhteistyön 
asennetta läpi kunnan. Kunnan tu-
levaisuutta tullaan pohtimaan eri-
laisissa tilaisuuksissa ja kaikkien 
ideat ovat tervetulleita. Uusi val-
tuusto hyväksyy lopullisen strate-
gian, mutta strategia koskettaa kaik-
kia kuntalaisia, joten kuntalaisten 
kädenjälki tulee siinä näkyä. 

Vaalit virittävät aina hyvin kes-
kustelua siitä, mikä meillä toimii ja 
mikä ei. Aina on varaa parantaa ja 
ehkä nostaa myös kunnianhimon 
tasoa. Pieni kunta ei voi kuitenkaan 
tarjota kaikkea, joten valintojakin 
on pystyttävä tekemään. Pienen 
mahdollisuus on aina erikoistumi-
nen ja näin ollen voimme päättää 
panostaa valitsemiimme tavoittei-
siin täysillä. Huomioitava asia on 
myös, että meitä varjostaa viime 
vuoden huono talousvuosi, joten 
strategia kytkeytyy myös kestävään 
kuntatalouteen.

Vuoden vaihteessa Siikalatva te-
kikin jo merkittävän strategisen va-
linnan, eli jatkossakin turvataan ala-

koulut kullakin kylällä. Olemme ky-
lien ja kyläkoulujen puolella. Elin-
keinoissa Siikalatvalla on myös mo-
nia vahvuuksia ja kunta tekee stra-
tegiansa myös mitä suurimmissa 
määrin parantamaan yritysten toi-
mintaedellytyksiä.

Kunta tiedottaa strategian työpa-
joista, kyselyistä ja etenemisestä 
vuoden mittaan. Meillä on kuiten-
kin mahdollisuudet käydä erinomai-
nen keskustelu kunnan tulevaisuu-
desta ja saada kaikkien ääni kuulu-
viin. Haaveissani on siikalatvalais-
ten näköinen strategia, johon voim-
me kaikki nojata ja josta ammen-
taa uutta seuraavat neljä vuotta. 
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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 
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koronaepidemian aikana.

Business Finland
•  tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta 
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 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
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TARJOUSPYYNTÖ 
SIIKALATVAN KUNNAN 
LIIKUNTA-ALUEIDEN 
HOIDOSTA
Siikalatvan kunnan tekninen toimi pyytää 
tarjouksia kunnan liikunta-alueiden 
hoidosta ajalle 1.7.2021 – 30.6.2024 ja 
lisäksi voidaan sopimukseen lisätä optiona 
ajanjakso 1.7.2024 – 31.5.2026. 

Tarjouspyyntöaineisto löytyy Siikalatvan 
kunnan internetsivuilta 

Ajankohtaista -> Tarjouspyynnöt

SIIKALATVAN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUKSET
Kunta osoittaa taloudellisen tilanteensa mukaan vuosittain talousarviossaan eri 
toimialoille määrärahan jaettavaksi avustuksina. Avustusten myöntäminen on 
harkinnanvaraista ja avustuksista liikuntatoimen perusavustukset, kulttuuritoimen 
perusavustukset ja urheilijan stipendit myöntää sivistyslautakunta.  Liikuntatoimen ja 
nuorisotoimen kohdeavustuksista, joiden myöntämisperiaatteet ovat tarkasti 
määritelty, päättää hallinto- ja talousjohtaja. Myöntämiseen vaikuttaa muualta 
samaan tarkoitukseen saatu tuki.  Tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhan-
kinnassa ei ole avustusta vähentävä tekijä.

URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET

Urheiluseurojen perusavustusmääräraha haettavana vuoden 2021 toimintaan. 
Jaettava summa on 9 000 euroa. Perusavustusta myönnetään siikalatvalaisille, 
rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikka on Siikalatva. 
Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpää-
tös- ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee 
liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.

Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran;

- toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilai-
suuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä)

- toiminnan laatu ja laajuus (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja 
saavutetut   tulokset)

- jäsenmäärä

- muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä sekä niiden osanottajamäärät

Perusavustuksen lisäksi urheiluseurat, tai muut siikalatvalaiset yhdistykset sääntö-
jensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta voivat hakea vuoden 2021 aikana KERTA-
LUONTEISTA KOHDEAVUSTUSTA. Tällaisia avustuksia voivat olla mm. jonkin erityisen 
ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan liikuntatapahtuman toteuttamiseen 
myönnettävä avustus, koulutusavustus, toimitila-avustus tai ohjaaja-avustus. Ohjaa-
ja-avustus myönnetään kahdessa osassa kevät- ja syyskaudelta, muut kohdeavustuk-
set non stop-periaatteella.  

NUORISOYHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUKSET

Kohdeavustusta myönnetään ns. non-stop-periaatteella kunnan nettisivuilta tulostet-
tavan tai kirjastoista saatavan kirjallisen hakemuslomakkeen pohjalta. 

Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai muiden yhdistysten sekä 
nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä 
tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden jäsenistä vähin-
tään 2/3 on alle 29-vuotiaita.  Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiai-
siin Siikalatvan kuntalaisiin.

Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ, edellytetään toiminnan 
osalta seuraavaa:
 - kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa
 - päihteettömyyttä
 - tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Siikalatvan nuorten saavutettavissa
 - leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa 
toiminnasta
Kohdeavustuksia voi saada:

- kerhotoimintaan
- leiritoimintaan
- kurssi- ja koulutustoimintaan
- erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille
- tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille
- esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin
- kansainväliseen toimintaan
- muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan

KULTTUURIAVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA YKSITYISILLE

Kulttuuriavustusten myöntäminen:

Siikalatvan sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustusta kulttuuritoimintaa 
edistäviin ja monipuolistaviin tarkoituksiin. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimin-
taa, jolla edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja 
käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä (laki kuntien kulttuuri-
toiminnasta 166/2019). Avustustoiminta on aina harkinnanvaraista ja kohdennettua. 
Kulttuuriavustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat seikat:
• kulttuuritoimintaa järjestetään eri puolilla kuntaa
• kulttuuritoimintaa on eri ryhmille
• tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä
• toiminnan tai tapahtuman laatu ja vaikuttavuus kunnan kulttuuritarjontaan
• yhteistyö eri toimijoiden välillä
• kuntalaisten osallistumista ei rajoiteta yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen 
 näkemyksen, korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella.
• hakijan muualta saatavissa oleva tuki

Ketkä voivat hakea kulttuuriavustusta:

Hakijana voivat olla rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät 
kulttuuritoimintaa harjoittavat vakiintuneet ryhmät. Myös yksityiset aktiivisesti 
kulttuuritoimintaa harrastavat kuntalaiset voivat hakea kulttuuriavustusta. Rekiste-
röidyn yhdistyksen tulee olla ollut yhdistysrekisterissä vähintään vuoden.

Hakuaika vuonna 2021 alkaa maaliskuun 25. päivä ja päättyy huhtikuun 30. päivä.

Hakulomakkeita on saatavilla kaikista Siikalatvan kirjastoista, sähköisen hakemuksen 
voi tehdä kunnan nettisivustolla.  
LINKIT AVUSTUKSIIN
Kulttuuriavustukset: https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kulttuuri-
avustusten-haku/
Nuorisoavustukset: https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/avustus/
Urheilu- ja liikunta-avustukset:
https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/urheiluseurojen-vuosiavustuk-
set/

Paperiset hakemukset palautettava 30.4.2021 mennessä osoitteeseen: Siikalatvan 
kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Lisätietoja urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten vuosiavustuksista

vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari p. 044 5118 672

Lisätietoja kulttuuriavustuksista kulttuurisihteeri Taina Jordan p. 044 5118 340

sähköpostit: etunimi.sukunimi@siikalatva.fi

AURINKOISET TERVEISET KYVYT 
KÄYTTÖÖN -HANKKEESTA! 
Siikalatvan ja Pyhännän kuntien 
yhteinen Kyvyt käyttöön -hanke tarjoaa 
henkilökohtaista palvelua työttömille ja 
rekrytointiapua yrityksille sekä tietoa 
tuetun työllistämisen mahdollisuuksis-
ta. 

Poikkeusaikana tarjoamme asiakkail-
lemme mahdollisuuden suorittaa 
verkkokoulutuksena esim. työturvalli-
suuskortin. 

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
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INBODY – KEHON KOOSTUMUSMITTAUS (kevät 2021)
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 15 Ilman ajanvarausta: : 

·	ma 12.4. klo 8.00 – 17.00 Piippola, koulutuskeskus JEDU, sisäänkäynti 

 liikuntasalin puoleinen ovi
· ti 13.4. klo 8.00 – 16.00 Pulkkila, kunnantalo, sisäänkäynti ABC:n puoleisen 
 päädyn ovi
· ke 14.4. klo 9.00 – 16.30 Rantsila, kirjasto, monitoimitila
· to 15.4. klo 9.00 – 16.30 Kestilä, valtuustosali

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

Kansallinen Veteraanipäivä 
Siikalatvalla
Seppeleenlasku sankarihaudoille 
Kestilässä klo 11.00
Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa klo 12.00

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

HÄTÄMAAN TIETÄJÄ -näyttely esillä koko laajuudessaan 
Kestilän kirjastossa vielä huhtikuun ajan!

Juho Luomajoen (1843 – 1914), eli Hätämaan 
tietäjän elämästä ja työstä kertova näyttely 
toteutettiin vuonna 2020 Siikalatvan 
kunnan toimesta Suomen kulttuurirahaston 
tuella, ja yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus 
Luupin kanssa. Näyttelykokonaisuuteen 
kuuluu kahdeksan rullajulisteen lisäksi 
taulu, johon on painettu Rurik Calamniuk-
sen runo Hätämaan tietäjästä sekä 
Hätämaan omistamia esineitä Piippolan 
kotiseutumuseon, Viitainahon, kokoelmista. 
Lisäksi video, jossa 1960-luvulla nauhoitet-
tuja tarinoita Hätämaan tietäjästä aikalais-
ten kertomana.  Museoesineet nähtävillä 
vain Kestilän kirjastossa!

Paula Moilasen

MÄNNYNKAARNA -HAHMOT
Ennennäkemätön kaarnanäyttely siirtyy kuun vaihteessa Pulkkilan kirjastosta Rantsilan 
kirjastoon huhtikuun ajaksi. 

Tervetuloa!

MAASEUTUPALVELUT
PÄÄTUKIHAKU ALKAA HUHTIKUUN LOPUSSA 
Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa huhtikuun viimeisel-
lä viikolla ja päättyy kesäkuun puolivälissä.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan ruokavirasto.
fi-sivustolla maaliskuun aikana. Opas koostuu tuenhaki-
jan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältä-
västä tukioppaasta.

Vuosina 2015 ja 2016 alkaneet ympäristösitoumukset ja 
-sopimukset sekä luomusitoumukset päättyvät 30.4.2021.

Voit hakea päätukihaussa sitoumuksille ja sopimuksille 
jatkoa, jolloin ne säilyvät ennallaan 30.4.2022 asti.

MUISTA TEHDÄ TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 15.6.2021 
MENNESSÄ 
Tukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2021 on ilmoitettava 
viimeistään 15.6.2021. Tukioikeuksien siirtoilmoitus pitää 
tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija 
vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, 
koko tilan omistuksen siirto, tukioikeuksien ostaminen/
myynti esim. peltokaupan yhteydessä. Tukioikeuksien 
siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkami-
sen yhteydessä, koska tukioikeudet palaavat vuokra-
nantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

VARMISTA SIIPIKARJAN PITOPAIKKOJEN TAUTI-
SUOJAUS 
Ruokavirasto kehottaa tarkistamaan siipikarjan pitopaik-
kojen tautisuojauskäytännöt viipymättä lintuinfluenssan 
leviämisen estämiseksi luonnonvaraisista linnuista 
siipikarjatiloille. Kehotus koskee myös pienimuotoisia 
harrastetoimijoita, kuten harrastekanaloita sekä riistalin-
tujen tarhausta harjoittavia pitopaikkoja. 

Korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on 
todettu Etelä-Suomessa. On mahdollista, että tautia 
esiintyy luonnonvaraisissa linnuissa muuallakin Suomes-
sa. Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista 
linnuista siipikarjaan, jos linnut ovat suorassa tai epäsuo-
rassa kontaktissa. 

Tartunnan leviämistä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä 
on siipikarjan ulkonapitokielto 8.2.– 31.5. Ulkona tarhoissa 
pidettävät linnut tulisi siirtää sisään eläinsuojaan, jos se 
on mahdollista. Jos lintuja pidetään ulkotarhoissa, 

aitauksen tulee olla rakenteeltaan sellainen, että se estää 
mahdollisimman tehokkaasti luonnonvaraisten lintujen 
pääsyn kosketuksiin tarhassa pidettävien lintujen kanssa. 
Esimerkiksi ulkona pidettävien lintujen tarhassa kiinteä, 
umpinainen alaosa ja umpinainen katto, vähintään 
ruokintapaikan kohdalla, estävät sekä suoria että 
epäsuoria kontakteja luonnonvaraisten lintujen ja 
tarhassa olevien lintujen välillä. Lintujen pidosta ulkotar-
hassa ulkonapitokiellon aikana on ilmoitettava kunnan-
eläinlääkärille.

KEHITÄ MAATILAASI NEUVO-PALVELUILLA 
Neuvo – maatilojen neuvontajärjestelmä tarjoaa tilallesi 
mahdollisuuden käyttää asiantuntijapalveluja 15 000 
euron edestä aikaisemman 10 000 euron sijaan vuoden 
2021 alusta lähtien. Vuosina 2014–2020 tehty neuvonta 
lasketaan mukaan enimmäismäärään. Neuvonta jatkuu 
nykyisillä ehdoilla vuoden 2022 loppuun saakka. Neuvon-
taa voit saada mm.

• maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn 
parantamiseen
• maatilan ympäristökysymyksiin
• kasvinsuojeluun
• eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin
• maatilan energian käyttöön
• luomutuotantoon

Vipu-palvelusta voit tarkistaa jäljellä olevan neuvontakor-
vauksen määrän oman tilasi osalta. Vipu-palvelussa voit 
myös antaa palautetta neuvonnasta. Lisätietoja Ruokavi-
raston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/
tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/

AJANKOHTAISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 
Kasvinsuojelututkinto 
Kasvinsuojelututkinto tulee uusia viiden vuoden välein. 
Jos olet suorittanut tentin keväällä 2016 tai aiemmin tai 
olet uusi kasvinsuojeluaineiden ruiskuttaja, tutkinto pitää 
suorittaa ennen kasvinsuojeluaineiden hankintaa. Asiaa 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksesta ja kasvin-
suojelututkinnosta löydät Siikalatvan kunnan www-sivuil-
ta osoitteesta https://www.siikalatva.fi/elinkeinopalvelut/
maaseutupalvelut/ajankohtaista-maaseutupalvelut/

Biokaasun tuotanto 
Jos biokaasun tuotanto kiinnostaa, sinulla on biokaasulai-
toksiin sopivia syötteitä, olet kiinnostunut hyödyntämään 

biokaasua tai asia muuten kiinnostaa, niin vastaa 
kyselyyn. Linkin kyselyyn ja sekä muita ajankohtaisia 
tapahtumia ja koulutuksia löydät Siikalatvan kunnan 
www-sivuilta osoitteesta https://www.siikalatva.fi/
elinkeinopalvelut/maaseutupalvelut/ajankohtaista-maa-
seutupalvelut/

Tuki-info-webinaarit 
Tietolinkki-hanke järjestää huhtikuussa tuki-info-webinaa-
reja sekä kyselytunnin tukihakuun liittyvistä asioista.  
Tarkemmat ohjelmat ja osallistumisohjeet tulossa. Nämä 
ja muita ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia löydät 
Siikalatvan kunnan www-sivuilta osoitteesta https://www.
siikalatva.fi/elinkeinopalvelut/maaseutupalvelut/ajankoh-
taista-maaseutupalvelut/

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

TOIMISTOJEN AUKIOLO  
Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi 
suljettuina. Asiointi toimistoilla ainoastaan välttämättö-
missä 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, 91700 Vaala
Haapaveden kaupunki/maaseutupalvelut,  
Tähteläntie 1, 86601 Haapavesi
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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                                   0447591010Whelton 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

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:

PÄÄSIÄISEN POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

to 1.4. kaikki kirjastot auki klo 10-14 (arkipyhän aatto)

pe 2.4. kaikki kirjastot kiinni (pitkäperjantai)

ma 5.4. kaikki kirjastot kiinni (2. pääsiäispäivä)

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!

Kirjastot palvelevat koronarajoitusten puitteissa, seuraathan tiedotusta. 
Olemme auki normaalisti, mutta emme toistaiseksi järjestä kokoontumisia tai 
tilaisuuksia. Asiakaspalvelun tavoittaa kirjastojen aukioloaikoina myös sähköpostitse 
ja puhelimitse. Aineistoa voi varata, lainata ja palauttaa muuhunkin kuin oman 
kotikylän kirjastoon. 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 kasvomas-
kia.

ENNAKKOTIETO! Siikalatvan kirjastot ovat kiinni toukokuussa viikot 19 ja 20 
Oulun Eteläisen alueen yhteisen kirjastoryhmän, Joki-kirjastojen yhdistymistöi-
den vuoksi. Tänä aikana kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto eivät ole käytössä. Mm. 
verkkokirjasto, käyttösäännöt ja -maksut uudistuvat yhdistymisen myötä. Tiedotam-
me asiasta lisää kevään aikana.

Kirjastojen 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

Siikalatvan varhaiskasvatus ja alakoulut, ottakaa osaa suureen Luetaan! 
-lukukilpailuun:

• kilpailualue Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 
• kilpailuaika 15.3.-15.5.2021
• sarjat: päiväkotiryhmät, eskarit, 1.-2. luokat, 3.-4. luokat ja 5.-6. luokat 
• Lukumittari seuraa kilpailun edistymistä, www.lukumittari.fi, #luetaanlukukilpailu, 
 #lukuiloaliikkeellä

Lukukilpailussa voi lukea mitä vain, kaunokirjallisuutta, tietokirjoja ja sarjakuvia. Voi 
lukea paperikirjaa, e-kirjaa tai kuunnella äänikirjaa. Jokaisen sarjan eniten sivuja 
lukenut ryhmä ja luokka saa palkinnoksi kassillisen kirjoja yhteisiin lukuhetkiin sekä 
yllätyslaatikon, jossa on kivaa puuhaa koko porukalle. Lukukilpailun ohjeet ja säännöt 
sekä kilpailun edistymistä seuraava Lukumittari löytyvät kilpailun verkkosivuilta: 
www.lukumittari.fi

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
Siikalatvan kunta työllistää nuoria kesän aikana 

• kahdeksi viikoksi omiin yksiköihin tai
• tukee kesätyösetelillä nuorten omatoimista työllistymistä  
 Siikalatvan alueella yrityksiin, yhdistyksiin tai  
• tukee 4H-yrityksen perustamista kesäyrittäjyysrahalla.

Kesätyöpaikat kunnan omiin yksiköihin on haettava 26.4.2021 klo 15.00 men-
nessä.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähintään 
peruskoulun päättämistä. Työsuhteen kesto on 10 päivää ja 6 h/päivä. Palkka on noin 
300 euroa.

Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin: päiväkotiin: 
Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila; Gananderin talolle, Rantsila; museoihin: Kestilä ja 
Pulkkila; Koivulehdon pesulaan, Pulkkila

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella  https://www.siikalatva.fi/
lomake/kesatyopaikkahakemus. 

Toisena vaihtoehtona siikalatvalaisilla nuorilla on hakea itselleen kesätyöpaik-
ka kesätyösetelin avulla.  HUOM! Kesätyösetelin avulla voi työllistyä v. 2007 
syntyneet tai sitä vanhemmat.
Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse ja täyttää kesätyötä tarjoavan työnanta-
jan kanssa kesätyösetelilomakkeen. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa. Seteleitä saa 1 
kpl/hlö. Työpaikka voi olla yritys tai yhdistys (Siikalatvan alueella toimiva). Työnanta-
jana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö.  Kesätyöseteleitä myönne-
tään 1 – 5 kpl / yritys tai yhdistys. Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren 
kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. 
Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa kesätyöllistä-
misestä työnantajalle 300 euroa kesätyöseteliä vastaan.
Kesätyösetelilomaketta on saatavilla  kirjastoilta, kouluilta, kunnantoimistolta 
(Pulkkila) ja kunnan nettisivuilta.  Kesätyöseteli  tulee palauttaa kirjastoihin, tai 
sähköpostilla sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi  tai Siikalatvan kuntaan os. 
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila 28.5.2021 mennessä.
Kolmantena vaihtoehtona Siikalatvan kunta ja 4H-yhdistys järjestävät vaihtoehdok-
si  siikalatvalaiselle 13 – 28-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 
kesäyrittäjyysrahan (300 €) tuella. 
Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla mm. 
tehdään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. 
Kurssin käyneelle liiketoimintasuunnitelma ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 
tehneelle nuorelle Siikalatvan kunta maksaa alkurahoituksen 150 € ja vuoden lopussa 
150 €, kun toimintakertomus / raportti kesäyrityksestä saadaan.  Työnantajana ei voi 
toimia oma perhe tai perheen omistama yritys.
Lisätietoja 4H:n kesäyrittäjyydestä saa toiminnanjohtaja Kaarina Männiköltä puh. 
040-5200065 tai kaarina.mannikko@4h.fi
HUOM! kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on ottanut vastaan kunnan 
kesätyöpaikan tai työllistänyt itsensä kesätyösetelillä.   

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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POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLISEN COVID-19 KOORDINAATIORYHMÄN SUOSITUKSET
Koordinaatioryhmä kokoontui 23.3.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Etelä-Suomen huonontuva 
epidemiatilanne, virusmuunnosten leviämisen uhka ja pääsiäiseen liittyvä matkustelu aiheuttavat riskin tilanteen huononemiselle myös Poh-
jois-Pohjanmaalla. Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset. 

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle 
Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 25.4.2021 asti. 

Suositukset viranomaisille 
Yleisötilaisuudet 
o Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 6 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä. 
Julkiset tilat 
o Kuntien hallinnoimat, STM:n määritelmän mukaiset korkean tautiriskin julkiset tilat suljetaan. Turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja 
asiointiin sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumiseen. 
Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita). 
o Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa 
o Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
o Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen 
karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
o Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. 
o Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen 
o Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.) 
o Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa 
o Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista 
Yksityistilaisuudet 
o Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 6 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyk-
sistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista. 
Ryhmäharrastustoiminta 
o 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. 
o 12–18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua, jos siinä pystytään huomioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
THL:n ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan 
jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan. 
Ikääntyneet ja riskiryhmät 
o Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean 
sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. 
o Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-tau-
dinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoi-
don-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana 
o Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää 
käsihygieniaa. 
Opetuksen järjestäminen 
o Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätön-
tä lähiopetusta. Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositukset huomioiden. 
Etätyösuositus 
o Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti 
Etäkokouskäytännöt 
o Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa 
Ravitsemusliikkeet 
o Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 
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Massaliikuntakampanja Kansanhiihto 
alkaa Siikalatvalla Siikajoen malliin. 
Samalla haastetaan Siikajokiset kuntien 
väliseen leikkimieliseen kisaan. 

Suksitaan 1.2. – 31.3.2020 välisenä aikana. 
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan tarkoitus 
jokaisen ”kerätä” mahdollisimman paljon 
kilometrejä. Suorituskortteja löytyy 
kirjastojen edessä olevista postilaatikois-
ta ja kunnan nettisivulta (Ajankohtaista 
-osiosta), josta sen voi tulostaa. Kampan-
ja on tarkoitettu kaikenikäisille  

Muistakaa merkata myös päiväkodeissa 
ja kouluissa hiihdetyt kilometrit, mikäli 
lapsia ja koululaisia osallistuu. Ota 
sinäkin haaste vastaan ja lähde kerää-
mään kilometrejä. Palauttamalla suori-
tuslaput, osallistut arvontaan. 

Korttien palautus 12.4. 2021 mennessä 
Siikalatvan kirjastoihin. Korttien palautta-
neiden kesken arvotaan palkintoja, joista 
ilmoitetaan toukokuun kuntatiedottees-
sa. Hyviä hiihtoja ja liukkaita kelejä!

Kansanhiihto Siikalatvalla 
 
Massaliikuntakampanja Kansanhiihto alkaa Siikalatvalla 
Siikajoen malliin. Samalla haastetaan Siikajokiset kuntien 
väliseen leikkimieliseen kisaan. 
Suksitaan 1.2. – 31.3.2020 välisenä aikana. Kyseessä ei ole 
kilpailu, vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahdollisimman paljon kilometrejä. Suorituskortteja 
löytyy kirjastojen edessä olevista postilaatikoista ja kunnan nettisivulta (Ajankohtaista -osiosta), 
josta sen voi tulostaa. Kampanja on tarkoitettu kaikenikäisille  

Muistakaa merkata myös päiväkodeissa ja kouluissa hiihdetyt kilometrit, mikäli lapsia ja 
koululaisia osallistuu. Ota sinäkin haaste vastaan ja lähde keräämään kilometrejä. Palauttamalla 
suorituslaput, osallistut arvontaan.  

Korttien palautus 12.4. 2021 mennessä Siikalatvan kirjastoihin. Korttien palauttaneiden kesken 
arvotaan palkintoja, joista ilmoitetaan toukokuun kuntatiedotteessa. Hyviä hiihtoja ja liukkaita 
kelejä! 

- -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Siikalatvan hiihtokampanja 1.2. – 31.3.2021 
suorituskortti  

pv/ 
helmikuu 

km pv/ 
helmikuu 

km pv/ 
maaliskuu 

km pv/ 
maaliskuu 

km 

1.2. 17.2. 1.3. 17.3. 
2.2. 18.2. 2.3. 18.3. 
3.2. 19.2. 3.3. 19.3. 
4.2. 20.2. 4.4. 20.3. 
5.2. 21.2. 5.3. 21.3. 
6.2. 22.2. 6.3. 22.3. 
7.2. 23.2. 7.3. 23.3. 
8.2. 24.2. 8.3. 24.3. 
9.2. 25.2. 9.3. 25.3. 
10.2. 26.2. 10.3. 26.3. 
11.2. 27.2. 11.3. 27.3. 
12.2. 28.2. 12.3. 28.3. 
13.2. 13.3. 29.3. 
14.2. 14.3. 30.3. 
15.2. 15.3. 31.3. 
16.2. 16.3. 

          Nimi___________________________________________ Kilometrit yhteensä_______________

Osoite__________________________________________ 

Palautus: Siikalatvan kirjastot ja Pulkkilan kunnantalon postilaatikko 12.4. mennessä. Palkinnot ilmoitetaan huhtikuun 
kuntatiedotteessa. Lisätietoa Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut; puh 044-5118 672/Sinikka ja 044-5118 339 

HIIHTOKAMPANJA KANSANHIIHTO SIIKALATVALLA

MUUTOS. Jos pystymme vallitsevassa 
tilanteessa aloittamaan 

Pulkkilan joogakurssin, niin se siirtyy 
1.4. alkaen torstai-illalle klo 19-20.30 
Piippolan Jedun saliin. Opettajana on 
joko Marja-Kirsi Ohayon tai Juha Sarviaho. 

Rantsila, Kehonhuolto: fascia method aikataulu muuttuu. 
Kurssi pidetään 30.3. alkaen tiistaisin ja torstaisin klo 17-18 
Aleksanterin koululla.

Muistathan ilmoittaa opistolle voimassa olevan sähköpostiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi.

Viestit lähetetään opistolta pääsääntöisesti sähköpostilla.

JÄRJESTÖT

Yhdistyksen kevätkokous seurakuntatalossa keskiviikkona 31.3. 
2021 klo 13.00

Kokouksessa tarkastetaan edellistä vuotta talouden ja toiminnan 
kannalta ja päätetään hallituksen ja tilivelvollisten vastuuvapaudesta.

Koronarajoitusten vuoksi paikalla voi olla vain määrätty määrä osallistujia, jonka 
vuoksi ilmoittautuminen viimeistään maanantaina, Anni Määttä 050 3372 885. 
Kokoukseen osallistujien tulee käyttää kasvomaskia ja toteuttaa turvaväli ja käsihygie-
nia.

Hallitus

www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

Eläkeliiton Kestilän yhdistys

Mäläskän Erä ry:n vuosikokous sunnuntaina 25.4.2021 klo 13.00 metsästysseuran 
lahtivajalla.

Toivotamme yhdistyksemme jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen vuosikokouk-
seemme. Kokous pidetään metsästysseuran lahtivajalla, Ohenojantiellä su 25.4.2021 
klo 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat. Hallitus kokoontuu 
klo 12.00.

Mäläskän Erä ry

KOKOUSKUTSU JA JÄSENMAKSUILMOITUS

Järjestämme kevätkokouksen museon toimistolla, Kestilänraitti 1b, pe 
9.4.2021 klo 18.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.  Kokoonnumme 
sen mukaisesti kuin koronarajoitukset sallivat.

Jäsenmaksu (10 € / hlö / v; 20 € / yhteisö / v tai 75 € / ainaisuus) maksetaan yhdistyk-
sen tilille FI07 5138 0840 0108 17.

Kestilän Museoyhdistys ry

Kuuloyhdistyksen kevätkokous siirretään myöhempään 
keväälle koronaepidemian vuoksi.

Kuuloauto -tapahtuma on myös siirrettävä todennäköi-
sesti.

Hyvää kevään jatkoa kaikesta huolimatta.

Terveisin Kaija

Siikalatvan Kuuloyhdistys ry

Millaista on olla aloitteleva yrittäjä? Entä mitä eväitä tarvitaan menestyvän verkkokaupan perustamiseen? 
Virtuklubi järjestää kaikille verkkokaupasta ja yrittämisestä kiinnostuneille avoimen etäseminaarin. 
Monipuolinen päivä sisältää erialojen asiantuntijoiden puheenvuoroja, sekä yhteisiä keskusteluja, jossa 
voi vaihtaa ajatuksia ja kysyä hyviä vinkkejä ja käytänteitä mieltä kiinnostaviin seikkoihin. Etätapahtuma 
pidetään 30.3.2021 kello 9.00–15.30 ja se on osallistujille maksuton. Tervetuloa mukaan!

Asiantuntijat ja aihealueet: 

Virpi Vainio, Mainostoimisto Höyry Oy 
Käsittelee verkkokaupan trendejä, verkkoliiketoiminnan ostoprosessia sekä verkkokaupan kustannusra-
kennetta. Esityksessä perehdytään myös verkkokauppojen alusta- ja maksutapavaihtoehtoihin sekä 
niiden valintaan vaikuttaviin perusteisiin ja ostokokemuksen tehostamiseen. Kouluttaja toimii itse 
sivutoimisena verkkokauppayrittäjänä ja jakaa kokemuksiaan verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksista ja 
haasteista.
Inka Kangasniemi, Pohjalan palvelumuotoilu Oy 
Esittelee palvelumuotoilun ja tuotteistamisen mahdollisuuksia, kuten kuinka tuotteistaa digitaalisiin 
myyntialustoihin, sekä hän jakaa yrittäjyyden kokemuksia.
Yrittäjän puheenvuoro: Satu Somero, Pisa Design Oy 
Millaisia kokemuksia käsityöläisyydestä ponnistavalla Pisa Design yrittäjällä on. Satu on pitkän linjan 
yrittäjä, jolla on myös verkkokauppa kokemusta.
Yrittäjän puheenvuoro: Paula Tuura, PMT-salonki, Alavieskan yrittäjien puheenjohtaja 
Millainen on yrittäjän arki? Paula on värikäs persoona ja pitkän linjan yrittäjä. Omien kokemuksien lisäksi 
hänellä on luottamustehtävien kautta näkemystä erialojen yrittäjyyteen. 
Ilmoittautumiset: 26.3.2021 klo 15.00 mennessä, janne.laitinen@hspseutukunta.fi 
ESR-rahoitteinen Virtuklubi-hanke kehittää Oulun eteläisen alueen mikro- ja pk-yrityksiä koulutuksen, 
yhteistyön ja virtuaaliteknologian avulla. Hankkeen osatoteuttaja on koulutuskuntayhtymä JEDU ja 
hanketta hallinnoi Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.
Virtuklubin löydät: www.virtuklubi.fi ja Facebookista: https://www.facebook.com/virtuklubi

Aloittelevan yrittäjän 
verkkokauppa -etäseminaari 
30.3.2021 
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 29.4.2021
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote-
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 22.4.2021.

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

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

Hyvää Pääsiäistä!

                                    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.

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

Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva -hanke

Omaishoitajien ja hoidettavien sekä läheisten, ikäihmisten, yksinäisten, erityisten 
perheiden sekä etäomaishoitajien apuna ja tukena.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen työntekijöiden ja yhdistystoimijoiden kanssa 
toimistolle, Vanhatie 53, Haapavesi.

Yhdistystoimijat: 
Pj. Taimi 050-3630890, t.maliniemi@gmail.com, 
vpj. Anna-Maria, 040-5769015, mattila.annamaria@gmail.com, 
2. vpj. Kyllikki 040-5782146, kivanoja@gmail.com, 
siht. Orvokki 045-1136513, orvokki.rytky@keskipisteenomaishoitajat.fi.

Työntekijät tavoitat 31.3.2021 saakka puhelimitse arkisin klo 9-15: 

Jaana 044-3868 363,  Suvi 044-2991 385.

Koronarajoitusten mukaisesti ryhmätoiminnat ovat edelleen keskeytyneenä.

Uudelle MeijänTupa-hankkeellemme Stea ei ehdota rahoitusavustusta.  
Yhdistys hakee muita rahoitusvaihtoehtoja hanketoiminnan jatkamiseksi.

Tiedotamme asioista yhdistystiedotteissa, facebookissa ja  
www.keskipisteenomaishoitajat.fi

PÄÄSIÄISEN AJAN JÄTEHUOLTO JA AUKIOLOAJAT 

Pääsiäisen pyhät vaikuttavat Vestian toimipisteiden ja asiakaspalvelun auki-
oloaikoihin sekä jäteastioiden tyhjennyksiin alueella. 

Jäteastioiden tyhjennykset 
Pääsiäisviikkoa varten jäteastioiden tyhjennykset aloitetaan osalla alueesta 1 
pv etukäteen jo keskiviikosta 24.3. lähtien. Maanantaille 29.3. ajoittuvat tyhjen-
nykset hoidetaan jo edeltävän perjantain ja lauantain aikana (26.–27.3.). 
Pääsiäisviikolla (29.3.–4.4.) jäteastiat tyhjennetään 1 pv etuajassa niin, että kaik-
ki tyhjennykset on tehty torstaihin 1.4. mennessä. 
2.pääsiäispäivälle (ma 5.4.) ajoittuvat tyhjennykset hoidetaan jälkikäteen sa-
man viikon perjantaihin 9.4. mennessä. 

Aukioloajat 
Vestian asiakaspalvelu ja kaikki toimipisteet ovat suljettuina 2.-5.4.2021 välisen 
ajan. Verkkosivuillamme voi asioida normaaliin tapaan myös pääsiäisenä. 

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

Maailma muuttuu ympärillämme luoden uusia haasteita ja 
tarpeita. Pystyäksemme vastaamaan niihin, tarvitsemme uutta 
ajattelua, innovaatioita sekä uudenlaisia työkaluja.

Ammattikorkeakoulu Centrian hallinnoimassa NYTi4.0-hankkeessa 
järjestetään 13.4.2021 alueen yrittäjille ja nuorille tekniikkatyöpaja 
3D-skannauksesta.

OHJELMASSA
• 13.00–13.10 Seminaarin avaus, Tomi Pitkäaho
• 13.10–13.30 APL Systems Oy, “Audiomittaukset kunnossa- 
 pidossa”, Ari Suhonen
• 13.30–13.50 Asensiot Oy, “IoT ja tekoäly”, Pauli Hänninen
• 13.50–14.10 MLT Finland Oy, “3D-skannaus kunnossapidossa” 
 Eetu Siitonen
• 14.10–14.30 Promaint ry
• 14.30–14.40 Tauko

• Työpaja “Laser- ja kameraskannaus 3D-mallintamisessa”
• 14.40–15.00 3D mallintaminen, Rensi Wille Härö
• 15.00–15.20 KÄYPI-hanke ja 3D mallintaminen, Sakari Pieskä
• 15.20–16.00 Paneelikeskustelu

Kiinnostuitko? Osallistua voit etänä ja osallistuminen on ilmaista. 
Ilmoittaudu www.nuoristayrittäjiä.fi sivuston kautta tai Soila 
Nymannille p. 050 3380 306, email: soila.nyman@hspseutukunta.fi

Kerttu Saalasti säätiö
Apurahakuulutus 2021
Kerttu Saalasti säätiön rahastosta jaetaan vuosittain 2-5 apurahaa. Tuettavan toiminnan 
kriteereinä ovat opinnäyte- tai tutkimustyön kohdistuminen Oulun Eteläisen alueelle tai että 
hakija on kotoisin Oulun Eteläisen alueelta ja että tutkimus on laadukasta ja vaikuttavaa.

Vuoden 2021 apurahat ovat haettavissa 30.4.2021 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää:
• ansioluettelo (max 2 s.) ja julkaisuluettelo
• kopio viimeisestä tutkintotodistuksesta sekä mahdollinen selvitys jatko-opinto-oikeudesta
• tutkimussuunnitelma ja selvitys siitä tutkimuksen vaiheesta, joka 
 toteutetaan haettavalla apurahalla

Mahdollisia suosittelijoita pyydetään jättämään lausuntonsa suoraan säätiölle hakuajan 
päättymiseen mennessä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Kerttu Saalasti säätiölle 30.4.2021  
mennessä osoitteeseen:
Kerttu Saalasti säätiö, Pajatie 5, 85500 Nivala tai sähköisesti osoitteeseen  
eija.korjonen@oulu.fi


