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KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA

änä vuonna kunnan toimin-
taan osallistetaan asukkaita 
uudella tapaa. Niin kutsuttu 

osallistuva budjetointi on otettu 
käyttöön Suomessa monissa kun-
nissa, etupäässä kuitenkin isom-
missa kaupungeissa.

Uusi kuntalaisten osallistumi-
sen muoto antaa asukkaille mah-
dollisuuden päättää tietyn raha-
määrän käyttökohteesta.  Kun-
nanhallitus varasi budjetissa tälle 
vuodelle 40 000 € määrärahan 
kuntalaisten ideoiden toteuttami-
seen. Summa on merkittävä, sillä 
Ylivieskassa vastaava raha on 30 
000 € ja Oulussa 50 000 €. Toden-
näköisesti raha voidaan jakaa use-
ampaan kohteeseen ja ideaan.

Osallistuvalla budjetoinnilla on 
toteutettu eri paikoissa erityises-
ti kuntalaisten vapaa-aikaan ja 
viihtyvyyteen liittyviä hankkeita. 
Siikalatvallakin tulisi katseet 

kääntää virkistysmahdollisuuk-
sien ja vapaa-ajan mahdollisuuk-
sien kehittämiseen. 

Meille on parhaillaan rakentu-
massa kaksi upeaa alakoulua, jot-
ka varmasti kiinnostavat uusia 
asukkaita ja parantavat kuntalais-
ten palveluita. Laadukkaiden pe-
ruspalveluiden lisäksi kunnan on 
erottauduttava myös sillä mikä 
saa asukkaat viihtymään täällä. 

Kuntastrategian kyselyissä ja 
työpajoissa korostui, että ihmiset 
arvostavat viihtyisää elinympäris-
töä ja erilaisia harrastusmahdol-
lisuuksia kaiken ikäisille. Kunta-
laiset voivatkin ehdottaa ideoita 
kunnalle toteutettavaksi, joka toi-
si peruspalveluiden lisäksi arkeen 
sitä jotain extraa.

Väitän, että parhaat ideat har-
voin syntyvät kunnantalolla vir-
kamiesten toimesta, vaan ennem-
min yhdessä miettimällä ja toisten 

ajatuksia jalostamalla. Tästä syys-
tä haluamme nyt asukkaiden ide-
at esiin; mitä Siikalatvalle halu-
taan uutta? 

Luonnollisesti summalla ei saa-
da terveyskeskuksia eikä uusia 
maanteitä, mutta paljon tämä 
mahdollistaa. Yksinkertaistetusti 
toteutettavat hankkeet päätetään 
ideoiden keräämisen jälkeen de-
mokraattisesti äänestämällä, mut-
ta tarkka toteutustapa on vielä 
suunnitteilla. 

Muistan, kuinka edellisessä 
asuinkaupungin osassani äänes-
tysvaiheessa oli kova kampanja lä-
hipuiston kunnostamiseksi. Yh-
teisten ideoiden keksiminen luo 
siis myös yhteisöllisyyttä ja innos-
tusta omaa asuinpaikkaa kohtaan. 

Kunta tiedottaa tarkemmin ke-
väällä, miten ideoiden kerääminen 
ja mahdollinen äänestäminen to-
teutetaan, mutta pohdinta siitä 

Pirre Seppänen
kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

Vuonna 2022 kysytään ja 
toteutetaan kuntalaisten ideoita

miten kotikuntaa kehitetään viih-
tyisämmäksi voi alkaa!  

Sitä ennen äänioikeuttaan kan-
nattaa käyttää sunnuntaina hyvin-
vointialueen vaaleissa, koska oi-
keus vaikuttaa yhteisiin asioihin 
äänestämällä on etuoikeus.”

T
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KIRJASTOPALVELUT MAASEUTUPALVELUT

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS  
HAETTAVISSA 13.1.–2.2.2022
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua vuodelle 2022 haetaan säh-
köisesti Vipu-palvelussa 13.1.2022 - 2.2.2022. Sitoumusta ja maksua on mahdollis-
ta hakea myös paperilomakkeella, jolloin lomake 472 on toimitettava kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle. Korvausta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- 
ja siipikarjatilat.

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

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

TEE ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2.2.2022 MENNESSÄ
Tee ilmoitus verkkoasiointipalvelu Vipussa https://vipu.ruokavirasto.fi tai lomak-
keella 461. Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten 
hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2021. Korvauksen määrä las-
ketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

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

Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläin-
määräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläin-
rekistereistä.

EU-ELÄINPALKKIOIDEN HAKU VIIVÄSTYY
EU:n eläinpalkkioiden haku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa aikaisintaan torstai-
na 20.1.2022. Ruokaviraston tavoitteena on ollut, että eläintilat voivat hakea vuoden 
2022 palkkioita 13.1.–2.2.2022. Hakuajan aloitus viivästyy suunnitellusta, sillä haun 
avaamista edellyttävä valtioneuvoston asetus annetaan aikaisintaan 20.1.2022. Palk-
kioiden ehdot varmistuvat asetuksesta.

Eläinpalkkioiden hakuaika päättyy 2.2.2022, vaikka haun aloitus siirtyy suunnitellusta. 
Näin varmistetaan, että palkkiot voidaan maksaa eläintiloille totutussa aikataulussa.

Eläintilojen osallistumisilmoitukset ovat olleet vuoden 2021 loppuun asti voimas-
sa toistaiseksi, mutta jatkossa nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja 
vuohipalkkioita on haettava vuosittain. Ruokavirasto tiedottaa palkkioiden hausta ja 
uusista ehdoista tarkemmin heti, kun ne ovat varmistuneet.

PIDÄTHÄN YHTEYSTIETOSI VIPUSSA AJAN TASALLA
Muistathan, että voit itse muuttaa Vipu-palvelussa puhelinnumerosi, sähköposti-
osoitteesi ja tilinumerosi. Osoitteen- ja nimenmuutokset päivittyvät Vipu-palve-
luun automaattisesti.

TOIMISTOJEN AUKIOLO
Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoilla 
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

Siikalatvan maaseutuhallinto toivottaa Hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille!

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS RY                

Kannanotto kestiläläisten eläkeläisten ja vanhusten puolesta

Toivomme huomioitavan ja mahdollistettavan seuraavia asioita kestiläläisten iäkkäiden 
hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi, erilaisten sairauksien ennaltaehkäisemisek-
si, sekä kotona-asumisen tukemiseksi.

1. Ohjatun liikuntatoiminnan taloudellinen tukeminen, jotta kaikkien iäkkäiden olisi 
 mahdollista  osallistua. Esimerkkinä Fysioksen järjestämät ohjatut jumpat, joita  
 kunta on tähän saakka tukenut.

2. Digitaitojen oppimisen ja ylläpitämisen tukeminen. Esimerkkinä, että koulun tiloissa 
 voitaisiin maksuttomasti järjestää tietokonekursseja koulun laitteita käyttäen.

3. Kunnan tilojen maksuton käyttäminen. Esimerkkinä, että eläkeyhdistys voisi  
 järjestää keväällä 2022 karaokekarsintakilpailut koulun tiloissa.

4. Kunnan järjestämät terveyden ylläpitämisen teemapäivät ja tietoiskut.

 • Erilaiset mittaukset esim. D-vitamiinitaso, B-12vitamiini, verensokeri, verenpaine.

 • Tietoisku fyysisen ja mielenterveyden ylläpitämiseksi, sekä muistiasioissa.

 • Eri järjestöjen omat esittelyt esim. Muistiliitto, Aivoliitto, Sydänliitto jne.  

5. Terveydenhuollon lähipalvelut; terveydenhoitajan ja hammashoitolan (esim. 
 tarkastus ja hammaskiven poisto) kuukausittainen vastaanotto paikan päällä  
 Kestilässä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

6. Esteettömän kotona-asumisen mahdollisuus. 
 Erityisesti ikääntyneille pientaloasukkaille aiheutuu talvisin ongelmia siitä, että  
 aura-autot jättävät lumikinoksia ja reunavalleja pihateiden liittymiin. Nämä kinokset  
 voisi myös aurata tai aurausautot voisivat nostaa tai kääntää auranterää pihaliitty 
 mien kohdalla, niin että lumivalleja ei muodostu.

7. Toivomme kylätalkkarin jatkamista kotona-asumisen mahdollistamiseksi.

Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen syyskokouksessa  8.11.2021

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS             
Tammikuun kerho peruttu koronan vuoksi.
Seurataan tilannetta.

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
Omatoimikirjastot avoinna joka päivä klo 7–21. Tervetuloa! 

Huom! Kirjastossa saa toistaiseksi olla omatoimiaikana yhtä aikaa 5 henkilöä. Mikäli  
käyttäjä omatoimikirjastoon tullessaan havaitsee maksimimäärän ylittyvän, tulee uuden 
käyttäjän odottaa vuoroaan. Muistathan noudattaa annettuja terveysturvalli- 
suusohjeita.

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:

 • to 20.1. Pulkkilan ja Rantsilan kirjastoissa asiakaspalvelu   
     avoinna klo 16-19, omatoimiasiointi normaalisti.

POISTETTUJEN AIKAKAUSLEHTIEN MYYNTI ALKAA KIRJASTOISSA 
VIIKOLLA 5. KAIKKI LEHDET 10 SNT/KPL!

Pohjoispohjalaista kulttuuria, paikallishistoriaa ja perinnetietoa sisältävä tietokan-
ta Kirjastovirma.fi on toistaiseksi pois käytöstä. Sivustoa on käytetty paljon paikal-
lisen kulttuuriperinteen tiedonlähteenä, mutta tietoturvasyistä se odottaa tallennet-
tuna siirtoa uudelle alustalle. Sivusto ei enää täyttänyt saavutettavuusvaatimuksia. 
Ohjelmisto, jolla sivusto on tuotettu, on vanhentunut ja tietoturvan tuki on päättynyt.  
Sivuston ylläpito päättyi 30.11.2021.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjasto muuttui Pohjoisen eKirjastoksi, kun Kainuun,  
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastot aloittivat e-aineistoyhteistyön vuoden 
vaihteessa. Tutustu uuteen kokoelmaan kirjastossa tai verkkokirjastossa.

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

SEURAAVA KUNTATIEDOTE 
ILMESTYY TO 17.2.2022
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  

toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita 
tulee,  kuitenkin viimeistään 9.2.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

TULE MUKAAN JO NYT!
RAKENNETAAN YHDESSÄ LEIKKIPUISTO   
PULKKILAN TAAJAMAAN

PULKKILAN SEURA RY SUUNNITTELEE  
LEIKKIPUISTON TOTEUTUSTA

Puisto on mahdollista toteuttaa LEADER-hankkeena, jossa   
osa kustannuksista katetaan paikallisin voimin.

Mikä olisi luontevin tapasi olla mukana tukemassa hanketta?  
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa mm. kalustehankintoihin ja materiaaleihin  
Me haluamme turvallisen ja viihtyisän vapaa-ajan puiston koko perheelle! 

Yhteyshenkilö Pulkkilan seura ry:

Maria Tihinen p. 0445291444, maria.tihinen@gmail.com  
facebook.com/pulkkilankotiseutuyhdistys/

IDEOIDAAN 
YHDESSÄ!
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Jäteveden siirtoja puhdistusmaksu (pienpumppaamoas.)  2,05 €/m³

Perusmaksu (pienpumppaamoas.) 12,60 €/kk

Pienpumppaamon  vuosittainen pesuhuolto 47,00 €/kerta

Huoltopesu pyritään suorittamaan syksyllä ja useamman 

pienpumppaamon pesukierroksen aikana. 

Sakokaivolietteen vastaanottomaksu  15,00 €/m³

Umpikaivovesien vastaanottomaksu  10,50 €/m³

Rasvanerotuskaivon rasvojen vastaanottomaksu keskuspuhdistamolla 49,00 €/m³

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Sakokaivolietteen ja umpikaivovesien vastaanottopaikat sijaitsevat Siikalatvan kunnassa: 
Siikalatvan Keskuspuhdistamolla, Pulkkilan ent. puhdistamolla ja Kestilän ent. puhdistamolla.  
Pyhännän kunnassa ent. puhdistamolla.

Kuntien taajamien jätevesien tasaus-, siirto- ja puhdistusmaksu

(ns. tukkuhinta).     1,99 €/m³

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Pyhännän Viemärilaitos määrittelee lopulliset jäteveden hinnat taa-
jamien kuluttajille.

LIITTYMÄHINTA JA LIITTYMISEHDOT V. 2022
Kiinteistön liittyessä yhtiön viemäriverkkoon toiminta-alueella, liittymismaksu on 7 500 euroa 
(alv 0 %), maksu sisältää liitostyöt runkojohtoon ja enintään 100 m pituisen paineviemäritontti-
johdon rakentamisen pehO 63-10  ja  pienpumppaamon sähkötöineen ja viettoviemärin raken-
tamisen kiinteistöön.

Liittymismaksu on kiinteistökohtainen

- Kiinteistö(jen)kohtainen pienpumppaamo jää yhtiön omaisuudeksi ja liittyjän(jien) kunnossa 
 pidettäväksi. Vuosittaiset sähkökustannukset jäävät liittyjän maksettavaksi. Liittyjän on vuosittain 
 suoritettava käyntivippojen ja pumppaamon pesu mielellään kuumalla vedellä kts. huolto-ohjeet.

- Kiinteistön omistaja vastaa pienpumppaamon ja kiinteistön välisen viettoviemärin kunnossa 
 pidosta.

- Liittymismaksut ym. sovitaan tapauskohtaisesti liike- ja teollisuuskiinteistöjen, yhteisten pump 
 paamojen osalta, mikäli työ- ja materiaalikustannukset ylittävät liittymän hinnan, niin ylittävä  
 osuus laskutetaan pumppaamoon liittyviltä kiinteistöiltä ja myös mahdollisten kaava-alueiden 
 osalta.

- Liittymähinta voi muuttua seuraavien asioiden vuoksi:

 * joen alitus

 * tien alitus

 * louhinta

Jos em. asioita tulee liittymän rakentamisen suunnittelun yhteydessä esille, liittymähinnasta teh-
dään tarjous liittyjälle. Kun liittyjä hyväksyy yhtiön edustajan tarjouksen, liittymissopimus voi-
daan tehdä.

- Liittymismaksu on palautuskelpoinen ja siten arvonlisäveroton.

- Liittymän rakentaminen aloitetaan, kun liittymismaksu on suoritettu.

- Liittymismaksun palautuksen yhteydessä peritään purkukustannukset liittymän purkajalta.

- Liittyjän on järjestettävä kustannuksellaan kiinteistöön 3 kpl 10 A sulaketta pienpumppaamon 
 sähköistystä varten. Sulakkeisiin ei saa liittää muita laitteita.

Pyhännän kunnassa ei ole 100 m levyistä toiminta-aluetta runkolinjasta.

KESTILÄ 
Uudet kuntosalilaitteet tulevat tammikuussa   
Kestilän salille. Kansalaisopiston kurssit pidetään
Kunnantalon liikuntasali:
Tuolijumppa 11.1. - 12.4. ti 11- 11.45, opettajana Marika Jarva
Kunnantalon kuntosali:
Miesten kuntosali 24.1.–2.5. ma 16.50- 17.50, opettajana Mikko Kaski
Naisten kuntosali 24.1.–2.5. ma 18- 19, opettajana Mikko Kaski
Päiväkuntosali 26.1. - 27.4. ke 12- 13, opettajana Marika Jarva
Senioreiden kuntosali 3.2. - 5.5. to 10-11, opettajana Mika Maaninka

HEDELMÄPUIDEN HOITO JA VARRENNUS
Rantsila 3.5.2022 klo 16.30- 21.15 Gananderin koulu, tekninen luokka.
Opettajana Tuomo Vähäsarja.
Kurssimaksu 18 €.
Opettelemme hedelmäpuiden lisäämistä varrennuksen avulla, istutusta, kasvatusta, 
lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista jyrsijöiltä. Tutustumme laajasti uusiin ome-
na-, päärynä-, kirsikka-, luumu-, makeapihlaja-, aprikoosi-, persikka- ja viinirypälelajik-
keisiin. Varrennamme kaikille opiskelijoille vähintään yhden hedelmäpuun, joka EI si-
sälly kurssimaksuun. Omenapuu 5 €, muut hedelmäpuut 8 €. 
Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä hedelmäpuiden perusrunkojen 
tilauksen vuoksi p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi.

KESKIPISTE RACING RY
VIII Shell Piippola ralli 8.1.2022 saatiin onnistuneesti päätökseen.
Jälkityöt on vielä käynnissä. Pahoittelemme että jouduimme korona-  
rajoitusten takia järjestä-mään tapahtuman ilman yleisöä.
Kovasta pakkasesta huolimatta, reitteille oli sattunut kuitenkin reippaita ulkoilijoita, 
jotka pyyteettömästi olivat auttaneet tieltä ulos suistuneita kilpailijoita eteenpäin.
Mutta nyt se tärkein. Jälleen ISOT ISOT ISOT KIITOKSET kaikille talkoolaisille,  
yhteistyökumppaneille sekä hengessä mukana olleille. KIITOS!

Keskipiste Racing ry

Siikalatvan kunnan liikuntasalit, liikuntahalli ja kuntosalit ovat  
Siikalatvan kuntalaisten käytössä maksuttomasti.

LIIKUNNAN ILOA KAIKILLE!

Vaalipäivän äänestys
    
Aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat:

Äänestyspaikka   Käyntiosoite
Kestilä, kunnantoimisto  Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Piippola, kunnantoimisto  Keskustie 9, 92620 Piippola
Pulkkila, kunnantalo  Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Rantsila, kirjasto   Kunnantie 1, 92500 Rantsila

Vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. 
Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka 
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka 
on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.

Covid-19 pandemiasta johtuen noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja  
hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeistuksia ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän  
äänestyksen järjestelyissä.

Siikalatvalla 7.12.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Jari Oja   Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

SIIKALATVAN KUNTA

ALUEVAALIT 2022

Siikalatvan kunta soveltaa rakentamispalveluiden ostossa nor-
maalia arvonlisämenettelyä 1.1.2022 alkaen

Kunnanhallituksen 22.11.2021 § 292 mukaan 1.1.2022 alkaen Siikalatvan kunta ei ole 
enää rakennusalan käännetyn arvonlisäveron piirissä. Kuntaan sovelletaan normaa-
lia arvonlisäveromenettelyä 1.1.2022 ja sen jälkeen tapahtuvissa työsuorituksissa.

APUJA URAOHJAUKSEEN CHATISTÄ!
Kysy ammatinvalinnasta, uudelleen  

koulutuksesta/koulutuksesta nimettömänä!

Chat on avoinna torstaisin klo 14.- 15.00 osoitteessa:
https://haapavesi-siikalatva.fi/chat-palvelu/

PIIPPOLAN TYÖPAJA
HUOM! Rantsilan paja on lopettanut,
toiminta siirtynyt Piippolaan.

Tällä hetkellä meiltä:
• kalusteiden entisöinti
• kopiointipalvelu
• 3D-tulostus
• luistintenteroitus (6€/pari)
• kenkien ilmainen nastoitus  

Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus) 
Avoinna: ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-14.00
Puh: 044 5118 434 Jarkko, 044 5118 243 Ari-Pekka

HINNASTO v. 2022
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LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI

OHJAAJAA KAIVATAAN
Haemme täysi-ikäistä, iloista, reipasta ja vastuuntuntoista tunti ohjaajaa  
Rantsilan nuorisotilalle.

Tunti ohjaaja työskentelee iltaisin nuorisotilalla noin 10 tuntia viikossa tai  
sopimuksen mukaan. Kokemus nuorisotyöstä on eduksi.

Työ sopii hyvin esim. opiskelijalle. Ota yhteyttä Sinikka Lehtosaareen   
p. 044-5118 672 tai sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi.

KESTILÄ  
Maksinharju: 

ma, ke ja pe klo 9–12 
ti, to ja la klo 19–21 

PIIPPOLA  
kuntorata: 

ma, ke ja pe klo 9–12 
ti, to ja la klo 19–21 

PULKKILA  
Lehtomäki: 

ma, ke ja pe klo 9–12 
ti, to ja la klo 19–21

RANTSILA 
Keinonkangas: 

ma, ke ja pe klo 9–12 
ti, to ja la klo 19–21

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

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

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

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

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

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

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

Älä missään nimessä tuo aggressiivista tai arvaamattomasti käyttäytyvää koiraa ladulle.

Koululaisia saattaa olla hiihtämässä tuolloin klo 9.00–12.00 välisenä aikana, joten eri-
tyistä tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta tuolle ajalle. 

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

SÄÄNTÖJÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA!

Siikalatvan liikunta- ja  
nuorisopalvelut

Sinikka Lehtosaari, 044-5118 672 
Sanna Toppinen, 044-5118 339

 KOIRAHIIHTOA SIIKALATVALLA

SIIKALATVAN HIIHTOKAMPANJA 1.2.–31.3.2022

Suorituskortti

Massaliikuntakampanja Kansanhiihto alkaa Siikalatvalla Siikajoen malliin. 

Siikajokiset haastoivat tänä vuonna meidät kuntien väliseen leikkimieliseen kisaan. 
Suksitaan 1.2. – 31.3.2022 välisenä aikana. Tarkoituksena ”kerätä” mahdollisimman 
paljon kilometrejä kampanjan aikana. 

Suorituskortteja löytyy kirjastojen edessä olevista postilaatikoista ja kunnan net-
tisivulta (Ajankohtaista -osiosta), josta sen voi tulostaa. Kampanja on tarkoitettu 
kaikenikäisille. Muistakaa merkata myös päiväkodeissa ja kouluissa hiihdetyt ki-
lometrit, mikäli lapsia ja koululaisia osallistuu. Ota sinäkin haaste vastaan ja lähde 
keräämään kilometrejä. Palauttamalla suorituslaput, osallistut arvontaan. Korttien 
palautus 14.4.2022 mennessä joko Siikalatvan kirjastoihin tai jotain muuta kautta. 
Korttien palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja, joista ilmoitetaan toukokuun 
kuntatiedotteessa. Hyviä hiihtoja ja liukkaita kelejä!
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Kilometrit yhteensä Nimi 

Osoite

PALAUTUS:  Siikalatvan kirjastot ja Pulkkilan kunnantalon postilaatikko 14.4. mennessä.  
Palkinnot ilmoitetaan toukokuun kuntatiedotteessa. Lisätietoa Siikalatvan liikunta-  
ja nuorisopalvelut; puh 044–5118 672/Sinikka ja 044–5118 339/Sanna

SIIKALATVAN HIIHTOLADUT

-ryhmä
Ladunajaja ilmoittaa mm. seuraavia asioita:  

milloin lähtee ja missä on, ryhmässä voi asialli- 
sesti kysyä ja antaa myös positiivista palautetta.

Jos haluat liittyä kyseiseen ryhmään,  
ilmoita puhelinnumerosi jotain kautta  

Sanna Toppiselle 044–5118 339

RAKASTU HIIHTOON! 
Rakastu hiihtoon -kampanja kutsuu kaikki ladulle! Kampanjan tavoitteena on  
innostaa hiihtoon, jakaa helppoja vinkkejä sekä edistää hyvää latuetikettiä.   
Kampanjan aikana tullaan jakamaan tietoa hiihdosta, välineistä ja varusteista,  
voitelusta, helppoja tekniikkavinkkejä ja vinkkejä laturetkien järjestämiseen.

Rakastu hiihtoon -kampanjaa vietetään 29.1.-27.2.2022. Kampanja alkaa Kan-
sallisena hiihtopäivänä 29.1.2022, jolloin järjestetään laturetkiä ympäri Suomen! 

https://www.suomenlatu.fi/rakastu-hiihtoon/etusivu.html

#kaikkiladulle #rakastuhiihtoon


