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Syksyisiä kuulumisia

 
 
 
 
 
 
 

               Tervetuloa tutustumaan, miten Siikalatvan kunnan strategia 
vuosille 2021 - 2025 tehdään yhdessä 

 
Suuren kysynnän vuoksi järjestämme vielä yhden työpajan kaikille kuntalaisille, jossa voit osallistua vapaaseen 
keskusteluun ja jakaa omat ideasi siitä, miten rakennamme Siikalatvan yhteistä tulevaisuutta. Mietimme yhdessä 
mm. miten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, luontomatkailua, asumisviihtyvyyttä ja palveluita voitaisiin 
tulevaisuudessa kehittää. 

 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja arvonta, jossa voi voittaa Siikalatva-aiheisia  tuotteita! 

 
Tilaisuudessa osallistutaan pöytäryhmissä tapahtuvaan pienryhmätyöskentelyyn, jossa sinulla on mahdollisuus 
keskustella tarkemmin näistä aiheista. 

Kestilän kunnantoimistolla 29.9.2021 
 

Tilaisuuden  ohjelma: 
16.45 Kahvitarjoilu 
17.00 Pienryhmät ja vapaa osallistuminen 
19.30 Tilaisuus päättyy 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

ä 

Siikalatvan kunta | Pulkkilantie 4 | 92600 Pulkkila | puh. 08 811 8411 

Aloitin uutena Siikalatvan 
valtuuston puheenjohtaja-
na tänä syksynä. On ollut 
hienoa päästä uutena luot-
tamushenkilönä mukaan 
kunnan päätöksentekoon, 
sillä meidän jokaisen elämi-
sen ja toiminnan ympäristö 
on kuitenkin kunta. Kunta-
laiset muodostavat kunnan 
ja valtuustossa valtuutetut 
edustavat kuntalaisia. Pää-
töksenteossa valtuutettui-
na joudumme jatkuvasti 
puntaroimaa kuntalaisten 
toiveita ja niihin käytettävis-
sä olevia resursseja, se on 
selvää. Siikalatva on meille 
kaikille valtuutetuille tärkeä 
paikka, sitäkään ei kiistä ku-
kaan. Luotan siihen, että 
vaikka valtuutettuina tulem-
mekin eri puolilta Siikalat-
vaa, pystymme yhdessä ke-

hittämään kuntaa kokonai-
suutena ja niin kuin valtuus-
ton ensimmäisessä kokouk-
sessa totesin, kylvämään 
hyvän siemenet Siikalatval-
le. Senhän me teemme yh-
dessä!

Olemme aloittaneet kun-
tastrategian työstämisen 
kuntalaistyöpajoilla. Osal-
listuin kuntalaisten työpa-
joihin Rantsilassa ja Pulkki-
lassa. Kolmaskin työpaja-
han on vielä tulossa. Oli ilo 
huomata jo näissä kahdes-
sa tilaisuudessa, että kun-
talaisilla on aito halu osal-
listua ja vaikuttaa oman 
kunnan tulevaisuuteen. Yh-
teisöllisyys on arvokas voi-
mavara kunnassamme. Yh-
teisöllisyyden kautta konk-
retisoituu myös kunnan vas-

tuu alueensa ja asukkai-
densa tulevaisuudesta. Sii-
henhän me kuntastrate- 
gialla tähtäämme. Mistä tu-
lemme, missä olemme ja 
mihin haluamme mennä? 
Ennakoida haluttua tule-
vaisuutta kuntalaisten hy-
vinvoinniksi ja kunnan elin-
voiman parhaaksi. Työs-
tämme kuntastrategiaa 
loppuun tämän syksyn ai-
kana, jonka jälkeen se tuo-
daan valtuustolle hyväk-
syttäväksi. Kuntastrategi-
an sisällöllisten seikkojen 
lisäksi on yhtä merkityksel-
listä, että sen sisältämät 
pääasiat omaksutaan laa-
jasti kunnan poliittisessa 
sekä ammatillisessa työs-
sä. Strategia on se, mitä 
kunta tahtoo ja tekee, ei 
vain asiakirja.

Syksy tulee olemaan val-
tuustolle vilkasta aikaa. Tie-
dossa on strategiatyötä ja 
iltakouluja varsinaisten ko-
kousten lisäksi. Koen nämä 
tärkeiksi foorumeiksi. Yhtei-
set päätökset syntyvät eri-
laisten arvojen ja näkemys-
ten yhteensovittamisen, 
keskustelujen kautta. Jotta 
voimme säilyttää kunnan 
elinvoiman, uudistumisky-
vyn ja toiminnan tulokselli-
suuden, osallisuuteen ja vai-
kuttamiseen on luotava 
areenoita. Uutena valtuus-
tona, joudumme siis aidos-
ti käärimään hihat ja tarttu-
maan työn touhuun. Osal-
listutaan, kuunnellaan, kes-
kustellaan ja päätetään. Sii-
nä meidän eväät alkaneel-
le valtuustokaudelle.
Valtuustotyön ulkopuolella 

taan luonnon antimista se-
kä kylvetään hyvän sieme-
niä Siikalatvalle kukin tyy-
lillämme. Kunta on yhtä 
kuin me, kunnan asukkaat.

Syksyisin terveisin

kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Pilvi Härmä

ja arjen haasteiden lisäksi, 
olen ottanut hetkiä itselle-
ni. Minulle se tarkoittaa ul-
koilua ja liikkumista luon-
nossa. Milloin yksin, milloin 
ystävän kanssa. Toisinaan 
vauhdilla, toisinaan vaan 
hetkestä nauttien.  Luonnos-
sa liikkuminen on oiva tapa 
lisätä omaa hyvinvointia, ei-
kä vaadi isoja investointeja. 
Mikä sen parempi tapa 
unohtaa arjen huolet. Jos et 
vielä ole kokeillut, suositte-
len lämpimästi. Meillä on Sii-
kalatvalla upeita ulkoilu-
maastoja ja ulkoilureittejä, 
joihin kannattaa tutustua. 
Raskaampaa fyysisempää 
suoritusta kaipaavallekin 
olemme saaneet kuntopor-
taita kylille, joten niitäkin on 
mahdollisuus hyödyntää. 
Nautitaan ulkoilun ja puh-
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KUNTA TIEDOTTAA
MAASEUTUPALVELUT
TEE YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 28.10.2021

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

• lietelannan sijoittaminen peltoon 
• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
• pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.     

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella nro 465. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, lähetä Vipu-palvelun kautta molemmista 
lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti ja rahti- tai 
kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen 
esimerkiksi lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai 
paperiliitteenä kuntaan viimeistään 28.10.2021.   

VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA

Rahoituskurin palautusten maksaminen alkaa syyskuun lopulla. Saat palautuksen, jos 
sinulle myönnetty viime vuonna yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, 
nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota.

Lokakuussa maksetaan lisäksi luonnonhaittakorvauksen ennakko (85%) ja luomun 
ennakko (85%)

VILJAVUUSTUTKIMUSTEN JA LANTA-ANALYYSIEN VOIMASSAOLO

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

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

PETOVAHINGOT

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, 
eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko 
välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta 
maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon 
mahdollisimman nopeasti.

HIRVIVAHINGOT

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhir-
veä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Ilmoita havaitsemasi 
vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, 
jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahin-
gon mahdollisimman nopeasti.

RAUHOITETTUJEN ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

Rauhoitettujen eläinten viljelyksille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta 
Ely-keskuksesta 31.12.2021 saakka. Maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee arvioida 
vahinko, joten näistäkin tulee ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

TOIMISTOJEN AUKIOLO

Asiointi toimistoilla sopimuksen mukaan. Meidät saa kiinni puhelimitse ja sähköpos-
titse:

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

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY 
TO 11.11.2021

Järjestöt ja  yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote
vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 3.11.2021.

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

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

SIIKALATVAN KIRJASTOT:

Siikalatvan kirjastojen omatoimiasiointi alkaa ma 4.10.

Omatoimikirjastojen aukioloajat: ma-su 7−21

Kirjaudu kirjastoon sisään omatoimiaikana kirjastokortilla ja pin-koodilla. Pin-koodin 
saa kirjaston asiakaspalvelusta. Alle 15-vuotiaat voivat käyttää omatoimikirjastoa vain 
huoltajan erillisellä kirjallisella suostumuksella. Omatoimiasiakas sitoutuu käyttä-
mään kirjastoa itsepalveluna Joki-kirjastojen omatoimikirjaston käyttösääntöjen 
mukaisesti. Omatoimiaikana kirjaston tiloja valvotaan kamera- ja kulunvalvonnan 
avulla. Lisätietoa ja opastusta saa kirjastosta.

Siirrymme omatoimen myötä varausten itsepalvelunoutoon. Otathan jatkossa 
varauksia noutaessasi mukaan noutoilmoituksessa saamasi henkilökohtaisen 
noutonumeron ja pidäthän yhteystietosi (sähköposti tai puhelinnumero) ajan tasalla 
noutoilmoituksia varten. Sähköposti on nopein tapa saada automaattinen ilmoitus 
saapuneesta varauksesta.

Kirjastojen normaalit aukioloajat (henkilökunta paikalla) pysyvät ennallaan. Pentti 
Haanpään museo (Piippola) ja Asiointipisteet (Kela-palvelut) ovat avoinna vain 
normaalien aukioloaikojen puitteissa.

OMATOIMIKIRJASTOJEN AVAJAISET KAIKISSA  
SIIKALATVAN KIRJASTOISSA:

Maanantaina 4.10.:
Pulkkilan kirjasto klo 10-13
Kestilän kirjasto klo 15-18
Perjantaina 8.10.:
Piippolan kirjasto klo 10-13
Rantsilan kirjasto klo 15-18

Tule opettelemaan omatoimikirjaston ja itsepalvelun käyttöä sekä tutustumaan 
omatoimen käyttösääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Kirjaston henkilökunta neuvoo 
ja opastaa. Kahvitarjoilu! Muistathan julkisten sisätilojen kasvomaskisuosituksen. 
TERVETULOA!

SEURAA AJANTASAISTA TIEDOTUSTA VERKKOSIVUILLAMME JA SOMESSA:
Aukioloajat ja yhteystiedot: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut/
Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut & 
Instagram: @siikalatvankirjastot
Verkkokirjasto: joki.finna.fi                       eKirjasto 24/7: joki.finna.fi/Content/ekirjasto
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MAALAUSMATKA MAISEMAAN
Alkaen pe 1.10.2021 klo 17

Rantsila, Gananderin koulu

Maisemamaalauksen lyhytkurssi, jonka aikana toteutetaan yksi tai useampi versio 
maisemasta akryyli- ja/tai öljyväreillä. Malliksi teokseen sopii niin luonnoskuva, 
valokuva kuin muistikuvakin. Tutuiksi tulevat muun muassa kertamaalaus-, kerros-
maalaus- ja impasto-tekniikat. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja ennen 
kurssin alkamista. Voit käyttää omia materiaaleja tai ostaa kuvataidekoululta. 
Materiaalit laskutetaan kurssin päätyttyä. Opettajana Juho Yli-Posso. 40 €.

. 

TEATTERIKURSSI Pulkkila
Alkaen ti 12.10.2021 klo 17.30

Pulkkilan peruskoulu, ruokasali

Teemme erilaisia ilmaisu-, keskittymis-, vuorovaikutus- ja improvisaatioharjoituksia. 
Valmistamme Uljua- esityksen heinäkuulle 2022. Opettajana Ritva Ikola. 22 €.

Ilmoittaudu kursseille www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA: 

Mathias Sandberg Trio – konsertti 
3.10. klo 18, ROM Rantsila, Paavolantie 10
Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg, jota amerikkalaisessa musiikkilehdessä 
Jazziz Magazine on kutsuttu “yhdeksi Suomen parhaiten varjelluista salaisuuksista”, 
kuuluu maamme aktiivisimpiin jazzmuusikoihin. Sandberg tekee vuosittain satakun-
ta jazzkonserttia ja on kiertänyt sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

Mathias Sandberg Trio;
Mathias Sandberg, kitara
Zacharias Holmkvist, basso
Stefan Brokvist, rummut
www.sandbergmusic.com

Liput 10 euroa
myydään ovelta 17:30 alkaen käteismaksu.

Järjestää Siikalatvan kunta
Lisätietoja: 044 511 8340

Juhlapäivä kirjailija Pentti Haanpään muistoksi 
Pentti Haanpää seura ja Siikalatvan kunta ovat järjestäneet viiden vuoden välein 
tilaisuuden kirjailija Pentti Haanpään muistoksi.  Koronaepidemia muutti vuosijärjes-
tystä, joten vuoden 2020 sijaan tapahtuma järjestetään nyt 16.10.2021.

Tapahtuman ohjelma:
klo 14  käynti Haanpään haudalla, jonka jälkeen   
 lähtö omilla kyydeillä Korpelaiseen. 
 Säävaraus!
klo 16-17.30 Pentti Haanpään museo avoinna
klo 18.00  tilaisuus JEDU Piippolan auditoriossa, 
 ohjelmassa mm. Haanpää-luento, kirjailija ja 
 teatteriohjaaja Juha Hurme. Kaikki 
 tilaisuuteen osallistuvat saavat Hurmeen 
 Finlandia-palkitun teoksen Niemi

Lisätietoja: 044 511 8340  Tervetuloa!

Tilinumero FI47 5362 0520 0371 52 (Bic OKOYFIHH)
Saaja Piippolan kyläyhdistys ry
Viite 1009

• Keräysaika 13.9. – 13.12.2021
• Keräysalue Koko Suomi, Ahvenanmaa poislukien
• Keräyksen järjestäjä Piippolan kyläyhdistys ry, Y-tunnus 3067124-3
• Pienkeräysnumero RA/2021/1079
• Keräyksen käyttötarkoitus:
 o digitaalipianon hankinta Piippolan kirkkoon
 o mahdollinen ylijäämä käytetään Siikalatvan seurakunnan lasten ja nuorten 
  musiikkitoiminnan tukemiseen
• Lisätietoja saa tarvittaessa kyläyhdistyksen sihteeriltä, Katja Haaraniemeltä, 
 puh. 040 514 1769
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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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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.

HEI SINÄ LUOVA JA TAITAVA SIIKALATVANEN!
 

Siikalatvan kunta etsii taitavaa suunnittelijaa sekä liikelahjan tuottajaa. 
Suunnittele meille mallikappale ja toimita se kuntaan 30.11. mennessä!

 
Mikäli tuote soveltuu käytettäväksi liikelahjana, niin kunta sitoutuu 

hankkimaan kilpailun voittajalta tarvittavan määrän liikelahjoja.

LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO 
SIIKALATVALLA

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

Vestian ilmainen biojäteaiheinen 
webinaari ti 28.9. klo 18 

Vestia järjestää toimialueensa asukkaille suunnatun Biojäte – Banaaninkuorista 
polttoaineeksi -webinaarin tiistaina 28.9.2021 klo 18:00. Webinaari on ilmainen ja 
kaikille avoin. Webinaarissa käsitellään ruokahävikin minimoimista arjessa, biojät-
teen oikeaoppista lajittelua sekä biojätteen matkaa keräysastiasta mädättämöön, eli 
banaaninkuorista polttoaineeksi. Lisäksi käsittelyssä on jätelakiuudistuksen tuomat 
muutokset biojätteen keräilyyn. 

Webinaarin kouluttajana toimii Vestian kierrätysneuvoja Satu Hautakoski. Webinaari 
järjestetään verkossa Google Meet -alustalla, joka toimii internetselaimessa. Webinaa-
riin voi siis osallistua ilmaiseksi kuka vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen 
välityksellä. 

Vestia kerää etukäteen ilmoittautumiset webinaariin osoitteessa: https://www.
vestia.fi/biojate-banaaninkuorista-polttoaineeksi-webinaari/ Viimeinen ilmoittautumis-
päivä on 27.9.2021. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkit webinaaripäi-
vän aamuna. Vestia toivottaa kaikki halukkaat tervetulleiksi osallistumaan webinaariin. 

Lisätietoja: 
Vestia Oy:n asiakaspalvelu, p. (08) 410 8700, asiakaspalvelu@vestia.fi

JÄRJESTÖT

Piippolan Iltavirkku ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Väinölän kerhotiloissa, os. Pappilankuja 2 ti 2.11.2021 kello 15 Kahvitarjoilu! 
Tulethan terveenä.

Piippolan Iltavirkku ry:n hallitus

Piippolan Iltavirkku ry

Rantsilan koirakerho

Kokouskutsu
Rantsilan koirakerhon syyskokous

Paikka: Rantsilan Leijonapuistossa (Paavolantie 10 92500 Rantsila)

Aika: Lauantaina 6.11.2021 klo 14.00

Esityslistalla syyskokouksessa sääntöjen mukaan käsiteltävät asiat

Tehdään nuotiopaikalla tulet ja paistellaan makkarat

Tervetuloa!

Rantsilan koirakerhon hallitus

Pulkkilan Rintamaveteraanit  ry:n kahvikerho kokoontuu tiistaina 
5.10. klo 13 kunnantalon Pulkkila-salissa. Arvontaa. Johtokunnan kokous 
kerhon jälkeen. Tervetuloa!

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry

Kerho Pyhännän seurakuntatalolla 27.9.2021 klo 12.00
Vieraana Pyhännän kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen.
Pelataan bingoa, kahvitellaan ja arvontaa.

Siikalatvan Kuuloyhdistys

4H-Kerhoja

4H-sählykerhot: Maanantaisin Pulkkilassa. 1-4 lk klo 15-16 ja 5-9 lk klo 16-17.  
Kerhonohjaajat Eemil Toppila, Jani Oja ja Jeremias Toppila

4H-safkasankarit kokkaus ja leivontakerho alakouluikäisille Piippolan  
nuokkarilla keskiviikkoisin klo 16-18. Ohjaajat Tara Toppinen ja Jenna Ohenoja.

Toivomme että kerholaiset liittyvät jäseneksi. 4h.fi/liity  

Kiitos kaikille marja-asemille marjoja tuonneille. Samalla annoitte tukenne paikalliselle 
nuorisotyölle. Kiitos Sale Kestilä piha-alueen antamisesta marja-aseman käyttöön.

Siikalatvan 4 H-yhdistys

Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Suo as a service esiselvityshanke päättyy syyskuun lopussa. 
Hankkeen toimijat kiittävät mukana olleita yrittäjiä ja 
yhteistyötahoja aktiivisuudesta. 

Yrittäjien tukena jatkaa Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan 
Yritykset edellä – hanke ja Pasi Anttila
puh 041-5012422, s-posti: pasi.anttila@hsp-seutukunta.fi


