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Kunta kehittyy tai taantuu. Näin 
tekevät yrityksetkin, samoin 
toimialat ja alueet. Välimuo-

toja ei ole, joten haluamme varmas-
ti olla kehityksen tiellä. Tämä tar-
koittaa muutamia perusasioita: en-
nakkoluulottomuutta, kokeiluja, oi-
kein ajoitettuja ja rohkeita päätök-
siä sekä yhteistyötä yli rajojen, jos-
kus myös ripeitä käännöksiä.

Seija Junno
Kunnanhallituksen  puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Ajoitus on usein vaikein ja tär-
kein tekijä kehittämisessä. On ol-
tava hereillä aikaisin, jotta osaa ja 
uskaltaa toimia eturintamassa. En-
nakkoluulottomia avauksia ja pie-
niä kokeiluja tarvitaan jatkuvasti. 
Yliopistoyhteistyöllä pysytään etu-
rintamassa ja kokeiluilla raivataan 
tietä läpimurroille. Jos kysyntää ei 
ole tai yleinen ilmapiiri ei ole puo-
lella, niin silloin kannattaa odottaa 
hetki. Kyseenalaistaminen on ter-
veellistä ja kypsyttää ideaa, mutta 
nykytilaan pysähtyminen halvaan-
nuttaa kehityksen.

Rohkea ja oikea-aikainen päätös 
oli aikoinaan laajakaistan rakenta-
minen kuntaan. Kiertotalous on tä-
män päivän sana. Siihenkin meillä 
on herätty jo varhain, jopa kirjoi-
tettuja visioita löytyy vuosikymme-
nen takaa. Myös kokeiluja on teh-
ty. Jahotecin näkymät ovat valoi-

sat, ja juuri saimme rahoituksen 
jäte- ja sivuvirtojen selvittämisek-
si lähialueella. Liiketoimintamah-
dollisuudet sen ympärillä ovat hui-
mat. Liikenne ja energiatuotanto 
ovat muuttumassa nopeasti. Tulee 
uusia materiaalivirtoja, joita Nelos-
tien varrella keskellä Suomea voi-
si hyvin jalostaa kannattavaksi lii-
ketoiminnaksi. Rahoitusta uusien 
avausten tekemiseen on edelleen 
saatavissa, ehkä jopa enemmän 
kuin koskaan ennen. Ajoitus on on-
nistumassa.

Kunta ei voi kehittyä yksin
Olemme oppineet ajattelemaan jo 
seutukunnallisesti, mutta alueelli-
nen näkökulma unohtuu vielä 
usein. Työvoiman saatavuus on yksi 
iso alueellinen haaste, johon mei-
dän tulee tarttua yhdessä. Siinä 

kestävä ratkaisu on yrityselämän 
tarpeista lähtevä koulutus, niin toi-
sen asteen kuin korkea-asteenkin 
koulutus.

Raja-aidat madaltuvat lukiokou-
lutuksen ja ammatillisen koulutuk-
sen väliltä opetusministeriön linja-
uksen mukaisesti. Ennen pitkää ra-
jat poistuvat kokonaan ja saadaan 
joustavia opintopolkuja työelämän 
tarpeisiin joko suoraan tai kor-
kea-asteen kautta. Meillä lukion si-
joitus yhteisiin tiloihin oli askel 
kohti yhteistä tulevaisuutta. 

Avataan lisää ovia ja hyödynne-
tään alueen osaamista. Alueen yri-
tysten ja korkeakoulujen kytkemi-
nen kehittämiseen voisi olla seu-
raava vaihe. Kokeiluja on tehty, 
mutta oltiin ehkä etuajassa. Perus-
osaaminen saatiin kuitenkin raken-
netuksi kehittämiskeskukseen. Täs-
sä meillä on edelleen mahdollisuus 

olla kehityksen kärjessä, vaikkapa 
ministeriön pilottina. Digitaalisuus 
ja virtuaalisuus ovat tässä ja nyt, ei-
vät enää tulossa. Ajoitus on liipai-
semisella. 

Tehdään ja hyväksytään vaikeat 
päätökset yhdessä. Kyselyt ja ää-
nestämiset ovat hyviä keinoja laa-
jentaa päätöksentekijöiden jouk-
koa. Päätöksiä tulee ja menee, eikä 
niihin auta jäädä kuopimaan. Käy-
tetään energiamme edessä olevien 
todella isojen mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen. 

Siikalatvan valoisa tulevaisuus 
vaatii päätöksiä ja tekoja. Tehdään 
ne yhdessä ja positiivisella mielel-
lä.

Yhteiselle matkalle kutsuen

Seija Junno
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tie auki kehitykselle

Siikalatvan kunta kutsuu   
IDEOIMAAN PIIPPOLAN 
KULTTUURI- JA  
ASUKASTALOA    sivu 3

Kutsu juhlaan!
ITSENÄISYYSPÄIVÄ  
SIIKALATVALLA 
6.12.2021     sivu 3

Siikalatva siirtyy  
Liikuntapaikkojen 
MAKSUTTOMUUTEEN 
sivu 2
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KIRJASTOPALVELUTLIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI

INBODY – KEHON KOOSTUMUS MITTAUS 
(syksy 2021)
Kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen mm. lihas-, luu- ja rasva-
kudoksen määrän ja jakautumisen kehossa sekä aineenvaihdunnan- ja ravitse-
muksen nykyisen tilan. Mittaus on loistava motivoija; se kannustaa huolehtimaan 
riittävästä liikunnasta ja terveellisistä ravintotottumuksista. Tasapainoisella ke-
hon koostumuksella ehkäiset riskiä sairastua diabetekseen, nivelrikkoon, sydän- 
ja verisuonisairauksiin, verenpainetautiin jne.

TEHDÄÄN SEURAAVASTI vko 47 ilman ajanvarausta: 

• ma 22.11. klo 8.00–16.30 Pulkkila, kunnantalo

• ti 23.11. klo 8.00–16.00 Piippola, koulutuskeskus JEDU  
sisäänkäynti liikuntasalin puoleinen ovi 

• to 25.11. klo 9.00–16.30 Kestilä, valtuustosali

• pe 26.11. klo 9.00–15.00 Rantsila, kirjasto, monitoimitila

• la 27.11. klo 10.00–14.00 Rantsila, liikuntahalli, joulumarkkinat

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! Raajaprotee-
si 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

Huom!  Hei sinä siikalatvalainen nuori, iältään 16 –18 vuotias,  
joka opiskelet muualla kuin Siikalatvan yläkouluissa, oletko kiinnostunut nuoriso-
valtuustotoiminnasta?  Ota yhteyttä Sinikka Lehtosaareen puh. 044-5118672 
tai facen kautta. 

Hei sinä Rantsilan liikuntahallille joskus avaimen lunastanut,  
jos sinulla ei ole vuoroa varattuna kaudelle 2021 -kevät 2022, niin olisitko  
ystävällinen ja palauttaisit avaimen.     

!

!

Siikalatva siirtyy  
LIIKUNTAPAIKKOJEN MAKSUTTOMUUTEEN 

Sivistyslautakunta päätti 20.10., että kunta ei peri vuonna 2022 kuntosa-
lien ja liikuntahallien käytöstä maksuja kuntalaisilta ja kunnassa toimivil-
ta yhdistyksiltä. 

Maksuttomuuden on tarkoitus kannustaa kaikkia liikkumaan ja seuroja jär-
jestämään toimintaa kunnan liikuntatiloissa. Maksujen tuotot ovat olleet 
kunnassa pienet, joten talousarvion valmistelussa todettiin, että maksu-
jen kerääminen ei ole välttämätöntä. 

Avainpoletista maksetaan maksu edelleen sekä myös kunnan ulkopuolis-
ten tai kaupallinen käyttö on maksullista. Liikuntatoimi tiedottaa liikun-
tahallien varaamisesta ensi vuodelle erikseen ja seuraa maksuttomuu-
den vaikutuksia. 

Lisätietoja: Siikalatvan kunnan nettisivuilta  
Hallinto -> Esityslistat ja kokouspöytäkirjat ->  
Sivistyslautakunta 20.10.2021 § 77.

http://dynasty.siikalatva.fi/djulkaisu/cgi/ 
DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20211244-8

SIIKALATVAN OMATOIMIKIRJASTOT  
ovat avoinna joka päivä klo 7−21. Tervetuloa!
Kirjaudu kirjastoon sisään omatoimiaikana kirjastokortilla ja pin-koodilla. Alle 
15-vuotiaat voivat käyttää omatoimikirjastoa vain huoltajan erillisellä kirjalli-
sella suostumuksella. Suostumus on kuntakohtainen, eikä päde muissa Joki-kir-
jastojen omatoimikirjastoissa. Omatoimiasiakas sitoutuu käyttämään kirjastoa 
itsepalveluna Joki-kirjastojen omatoimikirjaston käyttösääntöjen mukaises-
ti. Omatoimiaikana kirjaston tiloja valvotaan kamera- ja kulunvalvonnan avul-
la. Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa samalla oven avauksella sisään tul-
leiden käyttäytymisestä kirjaston tiloissa. Aineistoa palauttaessa ja lainates-
sa tulee noudattaa automaatin ohjeita. Lisätietoa ja opastusta saa kirjastosta.

Olemme siirtyneet varausten itsepalvelunoutoon. Otathan varauksia nou-
taessasi mukaan noutoilmoituksessa saamasi henkilökohtaisen noutonumeron 
ja pidäthän yhteystietosi (sähköposti tai puhelinnumero) aina ajan tasalla nou-
toilmoituksia varten. Sähköposti on nopein tapa saada automaattinen ilmoitus 
saapuneesta varauksesta. Varausten noutoaika on 7 vrk.

Kirjastojen normaalit aukioloajat (henkilökunta paikalla) ovat edelleen voi-
massa. Pentti Haanpään museo (Piippola) ja Asiointipisteet (Kela-palvelut) 
ovat avoinna ainoastaan normaalien aukioloaikojen puitteissa.

JOULUINEN YHTEISLAULUILTA
TORSTAINA 2.12. KLO 19 KESTILÄN KIRJASTOSSA.  
Glögi- ja piparitarjoilu. Tervetuloa! Järj. Siikalatvan kunta

POIKKEUKSIA AUKIOLOAJOISSA:

 − Itsenäisyyspäivänä 6.12. Rantsilan ja Piippolan kirjastot ovat kiinni.  
Omatoimikirjastot avoinna.

 − Maanantaina 13.12. Rantsilan kirjastossa ei asiakaspalvelua.  
Omatoimikirjasto avoinna.

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

TIEDOTE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
ASIAKASMAKSULAIN MUUTOKSESTA JA 
LASKUTUKSESTA
Asiakasmaksulaki on muuttunut 1.7.2021. Lakimuutoksen myötä sosiaali- ja 
terveydenhuollon laskutus on siirtynyt Siikalatvan kunnan hoidettavaksi. Asi-
akkaita pyydetään varautumaan syksyn 2021 aikana viivästyneeseen laskutuk-
seen. Pahoittelemme laskutuksen viivästymistä.

MIKÄLI TEILLÄ ON OLLUT SUORAMAKSUSOPIMUS MEHILÄISEN KANS-
SA, PYYDÄMME OLEMAAN YHTEYDESSÄ OMAAN PANKKIINNE JA TEKE-
MÄÄN VALTUUTUKSEN KUNNALLE. Suoramaksut eivät toimi ennen valtuu-
tusta, vaikka lasku näyttäisi suoramaksuna veloitetulta.

Lisätietoja asiakasmaksuista voi kysyä toimistosihteeriltä  
p. 044-5118 689 ma-pe klo 12-14

SOSIAALITOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Väänänen Tiia, johtava sosiaalityöntekijä ...........................044-5118 700

Sarala Outi-Mari, lastensuojelun sosiaalityöntekijä,  
lastenvalvoja ...................................................................................  040-7591 604

Päätalo Salla, sosiaaliohjaaja  (työikäiset ja vammaispalvelut,  
toimeentulotuki) ............................................................................040-6233 162

Paakkari Tanja, sosiaaliohjaaja (ikäihmisten palvelut) ...044-5118 333

Repo Helena, työllisyyspalvelut ..............................................044-5118 407

Toimistosihteerit ...........................................044-5118 689, 040-6500 831 
Sihteerien soittoaika ma-pe klo 12-14
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KULTTUURIPALVELUT

Siikalatvan kunta hakee palvelukseensa

MAATALOUSLOMITTAJAA
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen (vakituinen). 

Mahdollisuus halutessasi myös määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Lomituspalveluiden Siikalatvan paikallisyksikön toimialueeseen kuuluvat 
 Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin Vuolijoki.

Siikalatvan paikallisyksikkö yhdistyy Muhoksen kunnan hallinnoimaan  
koko Pohjois-Suomen kattavaan paikallisyksikköön 1.1.2023 alkaen. 

Pätevyysvaatimuksena maatalouslomittajan toimeen on karjatalousalan  
koulutus tai tehtävään sopiva muu maatalousalan koulutus ja/tai hyvä  
käytännön kokemus.

Tehtävässä edellytetään myös suomen kielen taitoa ja mahdollisuutta  
käyttää omaa autoa. Työaika on keskim. 32,5 h/vk. Palkkaus määräytyy  
työehtosopimuksen mukaan. Toimeen valitun tulee ennen toimen  
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus  
terveydentilastaan (T-lomake). 

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 
30.11.2021 klo 15.00 mennessä kuntarekryn kautta osoitteessa  
kuntarekry.fi tai kirjeitse osoitteella: Siikalatvan kunta, kunnanjohtaja  
Pirre Seppänen, Pulkkilantie 4, 92600 PULKKILA. Kuoreen merkintä 
 ”maatalouslomittajan toimi”. 

Lisätietoja: lomituspalvelujohtaja Merja Koistinen, p. 044-5118236 

Siikalatvan kunta, kunnanjohtaja

MAASEUTUPALVELUT

YMPÄRISTÖKORVAUS, KANSALLISET  
PELTOTUET JA ELÄINTEN HYVINVOINTI- 
KORVAUS MAKSETAAN MARRASKUUSSA
Ruokavirasto maksaa marraskuussa maatiloille keväällä 2021 haettujen ympäris-
tökorvausten ja eläinten hyvinvointikorvausten ennakot sekä kansalliset pelto-
tuet. Ympäristösitoumusten mukaiset korvaukset ja alkuperäisrotujen kasvatta-
minen -ympäristösopimukset maksetaan 18.11. alkaen. Eläinten hyvinvointikor-
vauksen ennakot sekä kansalliset peltotuet maksetaan 25.11. alkaen.

Joulukuussa maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen loppumaksu, perustu-
ki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki (EU), peltokasvipalkkio, EU:n lypsy-
lehmäpalkkio ja EU:n nautapalkkio sekä alkuperäiskasvien ylläpitosopimukset.

PETOVAHINGOT
Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista vilje-
lys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahin-
ko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jot-
ta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon 
mahdollisimman nopeasti.

TOIMISTOJEN AUKIOLO

Toimipisteiden aukiolot 1.11.2021 alkaen

Vaala  maanantai 
Kestilä  tiistai 
Pulkkila keskiviikko 
Haapavesi  keskiviikko ja torstai

Rantsilan ja Pyhännän toimistot ovat auki ajanvarauksella. Myös muissa toimis-
toissa voi asioida muuna kuin edellä ilmoitettuna ajankohtana sovittaessa.

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

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
SIIKALATVALLA  
6.12.2021
Seppeleenlaskut  
sankarihaudoille

• Kestilässä 10:00

• Rantsilassa 10:00, jonka jälkeen  
yhteiskuljetus Piippolaan

• Pulkkilassa 10:30, jonka jälkeen  
yhteiskuljetus Piippolaan

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 
Piippolan kirkossa 11:00, jonka jälkeen 
seppeleenlasku ja siirtyminen juhlapai-
kalle, Keskustie 29. 

Itsenäisyyspäivän juhlaan ovat  
kaikki tervetulleita!

Tarkempi juhlaohjelma 2.12. ilmesty-
vässä Siikajokilaakso -paikallislehdessä.
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PULKKILAN RINTAMAVETERAANIT RY
Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n YLEINEN KOKOUS pidetään tiistaina 
 23.11.2021 alkaen klo 13.00 kunnantalon Pulkkila-salissa.   
Kokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus kuluneelta  
vuodelta sekä päätetään osaston purkautumisesta toisen kerran. 

TERVETULOA! Johtokunta

SIIKALATVAN SUOPURSUT RY.  
PIKKUJOULU 13.11.2021 alk. klo 12.00 Pulkkilan hiihtomajalla

Tilaisuuden aluksi on yhdistyksen yleinen kokous, jossa päätetään   
yhdistyksen lakkauttamisen päivämäärä. Toisena asiana voidaan keskustella   
perinteisen kaupparetken tekemisestä Zeppeliiniin.

Pikkujoulussa lauletaan perinteisiä joululauluja Sepon johdolla ja nautiskellaan kokkien 
tarjoamia perinteisiä jouluruokia. Lahjoja ei tarvitse tuoda.  Hallitus

PULKKILAN KIRKONKYLÄN  
MAA- JA KOTITALOUSSEURA  
TUPAKAHVITILAISUUS 15.11.21 klo 12.00,  Vesalassa Viitastentie 389   

Kahvitarjoilu!  TERVETULOA!

PULKKILAN ELÄKELIITTO
Loppuvuoden tapahtumat 22.11.2021 kerho seurakuntatalolla klo 13.00.   
Vieraaksi saamme muistikoordinaatti Anniina Mattilan. (kahvi ja arpa 3 €)

JOULURUOKAILU SIPOLAN ROSENBERGILLÄ
ti 7.12.2021 klo 13.00 omavastuu osuus 10 € peritään kun tulet ruokailuun.

Ilmoita osallistumisesi 30.11. mennessä Sinikalle puh. 040 7669529.  
Mennään Sipolaan kimppakyytein.

Hyvää joulunaikaa tavataan kevätkaudella

RANTSILA-SEURA
Rantsila-seuran yleinen SYYSKOKOUS torstaina 18.11.2021 klo 19 Tietopaluksella 
(Sandelsintie 12). Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!   Johtokunta kokoontuu jo klo 18. 

 SIIKALATVAN JYTY RY  
SYYSKOKOUS pidetään 30.11.2021 klo 17.30  
maalaiskartano Pihkalassa.  

Esillä sääntömääräiset asiat mm. yhdistyksen talousarvio ja hallituksen jäsenten,  
puheenjohtajan sekä nuorisovastaavan valinnat vuodelle 2022. 

Kokouksen jälkeen klo 18.30 yhdistys tarjoaa jäsenilleen jouluruoan. Puolisot voivat 
osallistua ruokailuun maksamalla itse 30 € yhdistykselle. Sitovat ilmoittautumiset ja 
erityisruokavaliot Hanna Knuutiselle 19.11.2021 mennessä. Yhdistykseltä laskutetaan 
ateriat ilmoittautuneiden mukaan. Mikäli sinulle tulee esteitä, muistathan perua ajois-
sa. 044-3640418 tai hanna.knuutinen@pyhanta.fi . Voit osallistua vain ruokailuun. 

SPR SIIKALATVAN OSASTO 
SYYSKOKOUS to 25.11.2021 klo 19.00 Pulkkilassa.   
Kokoonnumme Osaston Kammarilla, Pulkkilantie 13.  
Käsitellään sääntömääräiset asiat.     TERVETULOA!     Hallitus kokoontuu klo 18.00.  

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS
PIKKUJOULU 20.11.2021 klo 17.00  
Pulkkilan Hiihtomajalla. 

Sitovat ilmoittautumiset Pj. Aune Lappalaiselle puh. 044 2860713 tai Kaija Niskaselle 

puh. 040 5043584 viimeistään 15.11.2021. Hinta 10 €/hlö vain jäsenille, olethan otta-
nut rokotteen. Ken lahjan tuo hän lahjan saa.

RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYS
Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki on paikalla TORILLA 27.11.2021,  
myydään arpoja ja tuotto käytetään Omaishoitajien virkistäytymiseen.  
Lahjoituksia arpavoittoihin otetaan vastaan torilla.

Terveisin Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki pj. Helena Tuomaala

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
PUUROJUHLA Pulkkilan hiihtomajalla torstaina 16.12.2021 kello 18.00.

Riisipuuro, torttukahvit, yhteislaulua, jutustelua …            TERVETULOA!

PULKKILAN AA-RYHMÄ
Pulkilantie 25, Pulkkila, sunnuntaisin 18:00 

Alkoholiongelma? Haluamme auttaa! 046 895114

RANTSILAN RAIKAS RY
YLEINEN SYYSKOKOUS torstaina 25.11.2021 klo 18.00      
Tietopaluksen kokoustilassa osoitteessa: Sandelsintie 12, 92500 Rantsila 

Esillä sääntömääräiset asiat.    Tervetuloa!  Johtokunta

SIIKALATVAN JHL 713  
Sääntömääräinen SYYSKOKOUS 25.11. klo 17.30   
Rantsilassa Gananderin koululla (Sandelsintie 4, 92500 Rantsila). Tervetuloa.

Pikkujouluruokailu Maalaiskartano Pihkalassa 9.12. klo 17.00. 

Siikalatvan JHL maksaa jouluruoan jäsenelle ja yhdelle avecille. 
Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat 29.11. mennessä joko sähköpostilla tai  
tekstiviestillä paivi.helander@siikalatva.fi / 044-5934 407

PIIPPOLAN NUORISOSEURALLA TAPAHTUU
Näytelmämuistoja vuosien takaa!

TEATTERI-Pubi -iltamat Piippolan Nuorisoseuralla  
la 4.12.2021 klo 20-24 

Vieläkö muistat tukkilaiset tai Laimin, Valtin ja Kikan? Entäpä Anna-Liisan ja Pertun? 
Tule katsomaan välähdyksiä esityksistämme eri vuosikymmeniltä!

Liput 10 € HOX!! Myös päivänäytös su 5.12. klo 14

Puffetti väliajalla  - liput 10 € Tiedustelut p. 044 5311 081

RANTSILAN RIISTAMIEHET RY
HIRVIPEIJAISET To 18.11.2021 klo 10.00-18.00  
Rantsilan Seurakuntatalolla     

Tervetuloa! 

KONEKARHU JOKKE JA KUMPPANIT 
RANTSILASSA LA 20.11.2021 
”Haluatko tietää, kuinka koirasi toimii tositilanteessa, kun se kohtaa karhun,  
hirven, suden tai ilveksen? Nyt se on mahdollista! 

Konekarhu, konehirvi, konesusi sekä koneilves ovat oiva tapa testata se helposti ja 
ilman vaaroja! Testi tapahtuu valvotusti ja sopivalla ripauksella huumoria, joten kai-
kenlaiset koirat metsästyskavereista sohvaperunaan voivat tulla petoeläimiämme 
haukkumaan.

Annamme koiralle lisää aktiviteetteja ja käytämme testissä hajujälkiä ja ääntä.  
Työskentely kuvataan omistajan halutessa ja hyväksytystä suorituksesta kirjoite-
taan arvosteludiplomi. Testin kesto on noin 10-20 minuuttia.”

• Haukutus 50 €/koira
• Saman omistajan toinen koira 25 € 

• Uusintahaukutus 20 €/koira

Maksu käteisellä/kortilla paikan päällä. 

Lue lisää: www.konekarhu.fi  ja 
ilmoittaudu mukaan!

Laita tekstiviesti/whatsapp  
Millalle 045 8724359.  Kirjoita viestiin:

 − ilmoitettavan koiran nimi ja rotu
 − omistajan nimi
 − tieto siitä, testataanko konekarhua, -sutta, -hirveä vai -ilvestä.

Ilmoittautumistiedot poistetaan heti tapahtuman jälkeen.   Järj. Rantsilan Koirakerho

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

TYÖTOIMINNAN JOULUMYYJÄISET  
25.11.2021 klo 11.00-14.30
Koivulehdon palvelukeskuksessa 
Työtoiminnan tiloissa

Osoite: Pakkalantie 9, Pulkkila

MYYNNISSÄ ERILAISIA KÄSITÖITÄ.  
TULETHAN PAIKALLE VAIN TERVEENÄ.  
EDELLYTÄMME MASKIN KÄYTTÖÄ.

JOULUMYYJÄISET  
RANTSILAN TOIMINTAKESKUKSESSA 
ent. kunnantalo  KE 8.12. KLO 13 – 16
Myytävänä mm.  VALOKRANSSEJA  • KUIVAKAKKUJA  
  • JOULUISIA KORISTEITA  • ARPOJA

BUFFETISTA TORTTUKAHVIT 2,50€!

TERVETULOA!    PUH. 040 1719164
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Siikalatvan kunta toivottaa sinut yhdistystoimija tervetulleeksi 

YHDISTYSTOIMIJOIDEN 
ILTAAN 
ke 8.12.2021 
KLO 18.00–21.00 
Maalaiskartano Pihkalaan 
Kestiläntie 1426, 92700 Kestilä 
Aiheet: 

• Leader-rahoituksen ajankohtaiset yhdistyksille
• Yhdistysten toiveet ja tarpeet tulevaisuutta varten

(Keskipiste-Leader ry, hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen) 
• Siikalatvan vaellusreittien kunnostaminen ja ylläpito

(elinkeinojohtaja Jorma Kangas)
• Kunnan ja kolmannen sektorin välinen yhteistyöasiakirjamalliin

tutustuminen / keskustelu / kommentointi
(kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut) 

Kahvitarjoilu ja  
Kaikkien tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvotaan kinkku 

kyselyihin vastaa Sanna Toppinen puh: 044–5118 339 

järj. Keskipiste Leader ry, Maalaiskartano Pihkala, Siikalatvan kunta 

RANTSILAN JOULUMARKKINAT
Lauantaina 27.11.2021 klo 10–14  
Liikuntahallilla ja piha-alueella
Myyntipaikkojen varaus: 044-3492484

Pöytäpaikan hinta 10 €/pöytä.

Myyntipaikan varmistaaksesi pöytäpaikan tulee olla maksettuna 
Rantsilan Raikkaan tilille keskiviikkoon 24.11.2021 mennessä. 

Raikkaan tilinumero FI57 5384 0040 0052 04.

Järj. Rantsilan Raikas ja Siikalatvan kunta

Joulupostia ikäihmisille -kampanja  
kutsuu Siikalatvan asukkaat lähettämään 
joulukortteja ikääntyneille
Joulun iloisin korttikampanja alkaa nyt! Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Si-
mot järjestää yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 11.11.–
7.12.2021. Tähän mennessä joulukorttikeräykseen on ilmoittautunut jo 90 paikka-
kuntaa. Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikään-
tyneille asiakkaille. Siikalatvalla joulukortteja kerätään Siikalatvan kirjastoissa.

– Lähettämällä joulukortin voi tuottaa yksinäiselle ikäihmiselle tunteen siitä, et-
tä häntä on ajateltu. Kortilla voi koskettaa ja tuottaa iloa lähimmäiselle, Siskot ja 
Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo. Siikalatvaset haluavat tuottaa 
ikäihmisille iloa joulutervehdyksin.

Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kan-
salaisareena ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö.

Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa

Kampanjaan voi osallistua tekemällä joulukortin ja toimittamalla sen keräyspis-
teeseen 11.11.–7.12.2021. Kirjoita korttiin hyvän joulun toivotukset. Merkitse saa-
jan kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja Siskot ja Simot. Pudota 
kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon. Ethän sulje korttia kirjekuoreen.

Siikalatvan keräyspisteet ovat Siikalatvan kirjastoissa. 

Kaikki keräyspisteet löytyvät myös kampanjan verkkosivuilta:  
siskotjasimot.fi/joulupostia

Kampanjan verkkosivut: siskotjasimot.fi/joulupostia

Seuraa kampanjaa somessa: #kosketakortilla #joulupostia #berörmedkort #julpost

Lisätiedot: Kaisa Louet, viestintä- ja hyvinvointipäällikkö

Siskot ja Simot ry, toiminnanjohtaja Eero Väisänen  
eero.vaisanen@siskotjasimot.fi / 0505453145

Siskot ja Simot ry, kampanjakoordinaattori Nonna Lemola-Palm  
joulupostia@siskotjasimot.fi / 044 244 3267
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Apuja uraohjaukseen chatistä! 
 Kysy ammatinvalinnasta,  uudelleen 

koulutuksesta/ koulutuksesta nimettömänä! 

Chat on avoinna torstaisin  
klo 14.- 15.00 osoitteessa: 

https://haapavesi-siikalatva.fi/chat-palvelu/ 

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 9.12.2021
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  

toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa,  
kun asioita tulee,  kuitenkin viimeistään 1.12.2021.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Jokihelmen opiston  
KEVÄÄN 2022 KURSSITARJONTA  
julkaistaan 1.11.2022. 
Kurssit ovat nähtävillä internetissä sekä oppaat selattavissa kirjastoissa. 

Voit ilmoittautua Internetissä www.jokihelmenopisto.fi ma 1.11. klo 9 alkaen 
tai puhelimitse ma 1.11. klo 10 alkaen, puh. 044 7591 999.  

Sähköinen ilmoittautuminen nyt helppoa ja sujuvaa uudistuneella hallinto-oh-
jelmalla, ohjeet löytyy www.jokihelmenopisto.fi. Painetun esitteen voi tilata 
opiston toimistosta. Seuraa ilmoitteluamme kuntatiedotteissa, internetissä se-
kä facebookissa. Opintosetelihakemukset on toimitettava 30.11. mennessä os. 
Jokihelmen opisto, Vanhatie 45, PL 62, 86601 Haapavesi. Hakemuslomakkeita 
on saatavilla kunnantalojen neuvonnasta, kirjastoista sekä opiston toimistoista 
ja se on tulostettavissa  www.jokihelmenopisto.fi – Opiskelijalle - Opintoseteli. 

Syysterveisin

Jokihelmen opiston väki

LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO SIIKALATVALLA
Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n 
mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen 
otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavi-
en pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tila-
päisen hoidon järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän 
ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti. Jos 
etsintä ei tuota tulosta se joudutaan mahdollises-
ti lopettamaan.

Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti 
os. Raahentie 812 92600 Pulkkila, puh. 040 562 1731, 040 522 2185.


