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KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA

S iikalatvan kunnanvaltuus-
to teki ehkä historiansa 
haastavimpia päätöksiä vii-

meisimmässä valtuuston ko-
kouksessa liittyen kunnan ylä-
kouluverkkoon. Valtuutetut oli-
vat päätöksen äärellä tiedoilla 
varustettuna ja päätöstä tehtä-
essä jokainen valtuutettu joutui 
miettimään kantaansa monen- 
laisien silmälasien läpi. Päätös ei 
ollut helppo, mutta nyt se on 
tehty. Siikalatvan yläkoulu on yk-
sinapainen syksystä 2022 alkaen 
ja yläkoulu sijaitsee Gananderin 
koululla, kunnes kunnanhallituk-
sen nimeämä työryhmä tekee py-
syvän ratkaisun yläkouluratkai-
susta. Muutos ja toimintapa ra-
kentuvat pala palalta.  

Hyvinvointialueuudistus uu-
distaa kuntaorganisaatioita mer-
kittävästi. Sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimen tehtävien siirty-
minen kunnilta hyvinvointialueil-
le vuodesta 2023 alkaen on 
muutos, jonka taloudellisista vai-
kutuksista ei ole vielä varmuut-
ta kuntatalouden näkökulmasta. 
Uusia lakisääteisiä tehtäviäkin 
on kunnille tulossa. Hallituksen 
linjauksen mukaan järjestämis-

vastuulle tulevat TE palvelut 
vuoden 2024 aikana. Tulevaisuu-
dessa korostuu entisestään elin-
voimaan ja työllisyyteen liitty-
vät tehtävät kunnan tehtäväken-
tässä. Yhteiskunnalliset tilanteet 
muuttuvat ja sama ei aina päde. 
Mekin joudumme kuntana uu-
distamaan toimintatapojamme, 
jotta pysymme ydintehtäväs-
sämme vahvoina. 

Kunta menestyy, kun luotta-
mushenkilöiden ja ammattijoh-
don yhteistyö pelaa. Luottamus-
henkilöt päättävät ja kantavat 
poliittisen vastuun, ammatillinen 
johto valmistelee ja toteuttaa. 
Haluan omalta osaltani kantaa 
vastuun tässä kuviossa, mutta 
yksin se ei keneltäkään onnistu. 
Siihen tarvitaan tahtotila niin 
luottamushenkilöiltä, viranhal-
tijoilta kuin kuntalaisilta. Yhteis-
työkyky ja keskustelukyky on 
kullanarvoisia taitoja tässä, meil-
lä jokaisella.  

Siikalatvan kunta on kuntana 
suhteellisen nuori. Nykyisten 
neljän kylän omat vahvuudet 
ovat suuri voimavara, joita mei-
dän tulee hyödyntää jatkossakin, 
vastakkainasettelua välttäen. 

Perinteitäkin on syytä kunnioit-
taa, mutta aina perinteiden kun-
nioittaminen ei tarkoita kaiken 
ennallaan säilyttämistä. Perin-
nekin velvoittaa reagoimaan, 
mitä nykyisin tarvitaan. Toisi-
naan saatamme huomata, että 
asioiden hoitamistavat eivät pal-
vele tätä päivää. Ne ovat kuiten-
kin olleet siihen hetkeen sopivia 
ja nyt niiden pohjalle on hyvä 
luoda uutta. Ymmärretään pe-
rinteet, mutta nähdään myös 
ajan haasteet ja ollaan rohkeita 
vastaamaan niihin. Tähän haas-
teeseen vastaamme myöskin 
pian valtuuston esityslistalle tu-
levalla kuntastrategialla. Strate-
gia on keskeinen osa kuntapoli-
tiikan toimintakenttää. Siinä 
määritellään pidemmän aikavä-
lin tavoitteet ja periaatteet. Se 
ohjaa paitsi viranhaltijoiden val-
mistelutyötä myös meidän val-
tuutettujen päätöksentekoa tu-
levaisuudessa. Lämmin kiitos 
Teille aktiiviset kuntalaiset, vi-
ranhaltijat ja työntekijät sekä 
luottamushenkilöt, jotka olette 
osallistuneet strategiatyön eri 
vaiheisiin. Siikalatva rakentuu 
meistä, kunnan asukkaista.

Pilvi Härmä
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Siikalatvan kunta

Yhteisöllisyyttä rakentamaan

Haastan kaikki omalta osaltaan 
osallistumaan Siikalatvan kunnan 
rakennustalkoisiin ja osaltaan 
miettimään ja ideoimaan kuinka 
voimme kehittää kyliemme elin-
voimaa. Ajatuksia voi tuoda yh-
distyksiin tai vaikkapa luottamus-
henkilöiden kautta lautakuntiin 
ja valtuustoon. Siikalatva luodaan 
yhdessä.



2 3Siikalatvan Kuntatiedote 2/2022 Siikalatvan Kuntatiedote 2/2022

MAASEUTUPALVELUT

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 24.3.2022
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevas-

taavalle sitä mukaa, kun asioita tulee,  kuitenkin viimeistään 16.3.2022.

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

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

TULE MUKAAN  
LEIKKIPUISTO-TIIMIIN!
RAKENNETAAN YHDESSÄ LEIKKIPUISTO   
PULKKILAN TAAJAMAAN

PULKKILAN SEURA RY ON TOTEUTTAMASSA  
LEIKKIPUISTOA ALUEEMME VIIHTYISYYDEN LISÄÄMISEKSI: HANKE-
SUUNNITELMA VALMISTUU HELMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa mm. kalustehankintoihin ja materiaaleihin kaikki 
asiasta kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Me haluamme turvallisen ja viityisän va-
paa-ajan puiston koko perheelle!

Yhteyshenkilö pulkkilan seura ry:  
Maria Tihinen p. 0445291444/ maria.tihinen@gmail.com
facebook.com/pulkkilankotiseutuyhdistys/

IDEOIDAAN 
YHDESSÄ!

EU:N ELÄINPALKKIOIDEN TUKIJÄRJESTELMÄ MUUTTUU  
-HAE ELÄINPALKKIOITA 3.3.2022 MENNESSÄ
EU:n eläinpalkkioiden tukiehdot ovat muuttuneet vuonna 2022. Kaikki EU:n eläin-
palkkioiden osallistumisilmoitukset ovat päättyneet vuoden 2021 lopussa. Hae vuo-
den 2022 EU:n eläinpalkkioita Vipu-palvelussa tai vaihtoehtoisesti lomakkeella 497 
3.3.2022 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet Ruokaviraston sivuilla.

MAATALOUDEN TUKIOIKEUSJÄRJESTELMÄ ON POISTUMASSA 
KULUVAN VUODEN LOPUSSA
Tukioikeudet otettiin alun perin käyttöön vuonna 2006 (tilatukioikeudet). Tukioike-
uksia on tarvittu mm. perus- ja viherryttämistuen saamiseksi. Vuonna 2023 alkaval-
la uudella CAP-kaudella valtioneuvoston hyväksymän CAP-suunnitelman mukaan 
perustulotuki (perustukea vastaava tuki) perustuisi tukikelpoiseen pinta-alaan il-
man tukioikeusjärjestelmää.

Tukioikeuksien ostamisessa, myymisessä ja vuokraamisessa kannattaa ottaa huo-
mioon, että tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022, jos keväällä lausunnolle tuleva halli-
tuksen esitys saa kansallisen hyväksynnän. 

MAATILAT VOIVAT HAKEA VALTIONTAKAUSTA TILAPÄISIIN 
MAKSUVALMIUSONGELMIIN
Viljelijä voi hakea 31.3.2022 asti ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, jo-
ka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viidek-
si vuodeksi luotolle, joka on myönnetty maatalouden tuotantotoiminnan maksuval-
miuden parantamiseksi.

Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Val-
tiontakaus saa olla enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton mää-
rästä eli enintään 50 000 euroa.

Takauksen myöntämisen ehtona on, että maatila on tilapäisissä maksuvalmiusongel-
missa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Maati-
lalla tulee lisäksi olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Viljelijät voivat hakea valtiontakausta lomakkeella 493, joka on saatavilla ruokavi-
rasto.fi-sivustolta. Lomake on palautettava ELY-keskukseen viimeistään 31.3.2022. 
Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa huhtikuun aikana.

TIEDOT VUONNA 2021 MAKSETUISTA VILJELIJÄTUISTA  
SAATAVILLA VIPU-PALVELUSTA
Verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) on nähtävillä vuonna 2021 
maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista kuitatuista takaisinperinnöistä, 
ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Tiedot ovat saatavilla Maatila-va-
likosta kohdasta Maksutapahtumat. Maksutapahtumien näkymässä on eritelty tie-
dot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Samanlainen erittely on myös maksutapah-
tumista saatavalla tulosteella. Ruokavirasto ei postita enää maatiloille yhteenveto-
ja maksetuista viljelijätuista. Tarvittaessa voit pyytää yhteenvedon kuntasi maaseu-
tuasiamieheltä.

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.

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
Siikalatvan kunnan www-sivuilla maaseutupalveluiden osiossa on tietoa ajankohtai-
sista tapahtumista ja koulutuksista. https://www.siikalatva.fi/elinkeinopalvelut/maa-
seutupalvelut/ajankohtaista-maaseutupalvelut/

TOIMISTOJEN AUKIOLO
Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoilla so-
pimuksen 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

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

PULKKILAN ELÄKELIITTO 
Eläkeliiton hallitus 2022 alkaen:

Puh.joht. Kari Kaarinen, jäsenet Antero Hakola, Sirkka Hyytinen, Teemu Moilanen, El-
vi Rantonen, Irma Rantonen, Vuokko Räsänen, Kristiina Viitanen, sihteeri Sinikka Kär-
ki hallituksen ulkopuolelta.

Aloitamme kerhot seuraavasti: 
21.2. klo 12.00 Laakkolan kylätalolla Bingolla Kahvi 2 € ja arpa 1 €.

7.3. klo 12.00 Kevätkokous Pulkkilan seurakuntatalolla mukana piiristä toiminnanjoh-
taja Henna Kuusiniva. Kahvitarjoilu.

21.3. klo 12.00 Laakkolan kylätalolla kahvi 2 € ja arpa 1 €

Kerhot 2 viikon välein, mikäli tilanne sallii vuoroin Laakkolan kylätalolla ja Pulkkilan 
seurakuntatalolla. Tervetuloa kerhoihin!

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS 
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin eteläisen alueen KARAOKEKARSINNAT

Kestilän koululla Kestilänraitti 1 B lauantaina 19.3.2022 klo 10.00. Järjestää: Eläkelii-
ton Kestilän yhdistys ry. Sarjat: Naiset  50 - 69 ja yli 70 vuotiaat, miehet 50 - 69 ja yli 70 
vuotiaat. Laulajat ilmoittavat kaksi kappaletta ja sävelkorkeuden. Kappaleet löytyvät  
www.laula.se/10152. Karsinnan osallistujamaksu 20 euroa, joka maksetaan tilille: Elä-
keliiton Kestilän yhdistys FI12 5138 0850 0583 75 tai paikan päällä käteisenä. Ilmoit-
tautuminen maanantaihin 14.3. mennessä Miika Kiiskinen 040 5074012 tai Anni Määt-
tä 050 3372885. Yleisön ovimaksu 5 euroa. Tilaisuudessa on mahdollisuus ruokailuun 
ja kahviin. Liput voi ostaa ovelta. Maksu käteisenä. Tervetuloa!

Kerho alkaa ma 14.3.2022 seurakuntakodissa klo 10.00-12.00 
Kuulumiset, keskustelua, laulua ja kahvittelua. Tarjoilu 3 euroa, käteisenä. 
Kotisivut: www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

RANTSILAN PALVELUKOTIYHDISTYS RY
Rantsilan Palvelukotiyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous Rauhalan kerhoti-
loissa, os. Keinontie 10, Rantsila to 10.3.2021 kello 16.30. Tervetuloa terveenä tai etä-
osallistu: soita isännöitsijälle 050 910 7547 

Rantsilan Palvelukotiyhdistys ry:n hallitus 

PIIPPOLAN ILTAVIRKKU RY
Piippolan Iltavirkku ry:n sääntömääräinen vuosikokous Väinölän kerhotiloissa, os. 
Pappilankuja 2, Piippola ti 15.3.2021 kello 16.00. Tervetuloa terveenä tai etäosallistu: 
soita isännöitsijälle 050 910 7547 

Piippolan Iltavirkku ry:n hallitus 

PIIPPOLAN KYLÄYHDISTYS
Piippolan kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Piippolan kylätuvalla (aptee-
kin vieressä) to 3.3. klo 18.30. Kahvitarjoilu! Kokoonnutaan ajankohdan voimassa ole-
vat koronarajoitukset huomioiden. 

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY
KOKOUSKUTSU

Järjestämme yleiskokouksen (syyskokous 2021 - kevätkokous 2022) museon toimistol-
la, Kestilänraitti 1b, pe 25.3.2022 klo 18.00. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.  
- Otamme kokoontumisessa huomioon mahdolliset koronarajoitukset.

Kestilän museoyhdistys ry

PIIPPOLAN NUORISOSEURA RY:N 
VUOSIKOKOUS
maanantaina 14.3.2022 klo 18 alkaen Piippolan Kylätuvalla. 

Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Toimitaan ajankohdan koronaohjeistusta 
noudattaen – varaamme maskeja ja käsidesiä. Tervetuloa!

Johtokunta

LUONNONTUOTTEET JA LUONTOPALVELUT  
KASVUUN POHJOIS-POHJANMAALLA – LUOPPO 
(Metsäkeskus ja 4H)
Siikalatvan alueella kehitetään luonnontuotteiden keruuasemien toimintaa yhteistyössä. 
Kiinnostaako sinua luonnontuotteista lisätienestit? Mm. kuusenkerkän keruuta tulossa!

Ota seurantaan fb @Metsastaluonnontuotteita ja Insta @metsasta_luonnontuottei-
ta ja tule mukaan 1.3. järjestettävään kehittämisiltaan.

Lisätietoja kehittämisillasta tulossa myös Siikalatvan 4H-yhdistyksen facebook ja ko-
tisivut siikalatva.4h.fi

KERHOJA
0-4 luokkalaisten liikuntakerho Pulkkilan liikuntasalissa Maanantaisin klo 16-17. 
Ohjaajat Ronja Selkäinaho ja Noora Peltomäki.

1-4 luokkalaisten sähly Pulkkilan koulun salissa Maanantaisin klo 15-16. Ohjaajat 
Jani Oja ja Eemil Toppila.

Piippolassa nuorisotilalla Safkasankarit kokkikerho alakoululaisille. Keskiviikkoisin 
klo 16-18. Ohjaajat Tara Toppinen ja Jenna Ohenoja.

Kerhojen kuluja katamme jäsenmaksutuloilla. Yksilöjäsenmaksu 35 euroa/vuosi. Ko-
ko perhe 70 euroa/vuosi. Voit liittyä sähköisesti 4h.fi/liity

Kiinnostaako kerhonohjaus? Ota yhteyttä kaarina.mannikko@4h.fi 040 5200 065.
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VAPAA-AIKA

KIRJASTOPALVELUT

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
Omatoimikirjastot avoinna joka päivä klo 7–21.  
Tervetuloa! 
POIKKEUKSIA AUKIOLOAJOISSA:
 • Ma 21.2. Rantsilan kirjastossa ei asiakaspalvelua. Henkilökunnan koulutus.

 • To 24.2. Rantsilan ja Kestilän kirjastoissa asiakaspalvelu klo 15-19.  
  Henkilökunnan koulutus.

 • Kirjastojen järjestelmissä huoltotoimenpiteitä su 13.3. klo 18-24 välisenä aikana.  
  Tänä aikana verkkokirjasto, automaatit, omatoimikirjastot ja kirjautumispalvelut  
  eivät ole käytössä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

 • Ke 16.3. Kestilän kirjastossa ei asiakaspalvelua.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjasto on muuttunut Pohjoisen eKirjastoksi!  
Palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi e-kirjapalvelua, kolme e-lehtipalvelua, kolme mu-
siikkipalvelua ja kaksi elokuvapalvelua:
 • Ellibs - suomenkielisiä e-kirjoja ja äänikirjoja
 • OverDrive - englanninkielisiä e-kirjoja ja äänikirjoja
 • ePress - suomenkielisiä sanomalehtiä
 • eMagz Remote - suomenkielisiä aikakauslehtiä
 • PressReader - kansainvälisiä sanoma- ja aikakauslehtiä
 • Rockway - soiton- ja laulunopetuskursseja
 • Naxos Music Library - taidemusiikkia suoratoistona
 • Medici.tv – klassisen musiikin ja jazzin videotaltiointeja suoratoistona
 • Kirjastokino - elokuvia suoratoistona
 • Viddla - elokuvia suoratoistona

Kaikki palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Niiden käyttämiseen tarvitaan voimas-
sa oleva kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi sekä laite, jossa on nettiyhteys. Tu-
tustu uuteen kokoelmaan kirjastossa tai verkkokirjastossa.

Seuraa ajantasaista tiedotusta verkkosivuillamme ja somessa: Aukioloajat ja yhteystie-
dot: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut. Facebook:  @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuu-
ripalvelut. Instagram:  @siikalatvankirjastot. Verkkokirjasto:  joki.finna.fi 

SIIKALATVAN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUKSET
ON HAETTAVISSA 1.3.-30.4.2022. 
Hakemuksen voi jättää sähköisesti. 

Lisätietoa kulttuurisihteeriltä 0445118340, taina.jordan@siikalatva.fi tai 

www.siikalatva.fi/vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kulttuuriavustusten-haku/

URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET
HAETTAVA 30.4.2022 MENNESSÄ
Urheiluseurojen perusavustusmääräraha haettavana vuoden 2022 toimintaan

Jaettava summa on 9 000 euroa. Perusavustusta myönnetään siikalatvalaisille, rekiste-
röidyille 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.   Hakemus täytetään osoitteessa ht-
tps://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/urheiluseurojen-vuosiavustukset/

Perusavustuksen lisäksi urheiluseurat, tai muut siikalatvaiset yhdistykset sääntö-
jensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta voivat hakea vuoden 2022 aikana KERTA-
LUONTEISTA KOHDEAVUSTUSTA. Tällaisia avustuksia voivat olla mm. jonkin eri-
tyisen 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.  

Hakemus täytetään osoitteessa https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/liikuntapalve-
lut/urheiluseurojen-vuosiavustukset/

Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044-5118 672.

NUORISOYHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUKSET
Kohdeavustusta myönnetään ns. non stop-periaatteella. Hakemus täytetään osoit-
teessa: https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/avustus/

Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai muiden yhdistysten sekä nuor-
ten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoi-
tetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 
2/3 on alle 29-vuotiaita. Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin 
Siikalatvan kuntalaisiin.

Kohdeavustuksia voi saada: Kerhotoimintaan, leiritoimintaan, kurssi- ja koulutus-
toimintaan, erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuoril-
le, tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille, esiintymis-
matkoihin, esiintymistapahtumiin, kansainväliseen toimintaan, muuhun edellä mai-
nitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan

Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh. 044-5118 672

LAULU SUOMAAN KURJISTA – NÄYTTÄMÖTEOS 
23.2.klo 19.00 alkaen 
Piippolan JEDUn auditoriossa.
Esitys on luontokuvaajalegenda  
Hannu Hautalan kurkikuvien 
innoittama teos ja tarina, joka 
koskettaa yhden suon lisäksi koko  
maailmaa ristiriitoineen. Teoksessa 
yhdistyvät tanssin liikekieli, luonto- 
kuvat, video, kuplettimusiikki sekä 
moniaistillinen lavastusmaailma. 
Teos sopii kaikenikäisille. Kesto n. 50 min.
Ohjaus, käsikirjoitus, musiikki, videot ja koreografia: Heli-Maria Latola ja Jukka Ta-
kalo. Esiintyjät: Heli-Maria Latola ja Jukka Takalo. Luontokuvat: Hannu Hautala.  
Design, puvustus ja lavastus: Vuurran Veera Vuorenpää.  LIPUT 15 €, myydään 
ovelta 18:15 alkaen käteisellä. Lippuja rajoitettu määrä!
Noudatetaan tapahtumahetkellä voimassa olevia koronasuosituksia!

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 nuorisovaltuuston jäsenet kaudelle 2022-2023 ovat: Ruska Kerä-
nen, Aslak Katajala, Sami Kemi, Juho-Antti Lötjönen, Eelis Karjalainen ja Reeti 
Kuronen.  Puheenjohtajaksi valittiin Sami Kemi ja varapuheenjohtajaksi Ruska 
Keränen. Sami Kemi toimii Siikalatvan kunnanvaltuustossa nuorisovaltuuston 
edustajana ja varaedustajana toimii Ruska Keränen.

UUTUUS KURSSEJA
KESTILÄ
Keppijumppaa ulkona 18.3.–29.4. Pe 13.45–14.30 
Palolaitoksen pihalla, opettajana Hanna Jantunen

PIIPPOLA
Mieskuoro 22.2.–19.4. Ti 12.30–14.00 Väinölän kerhotila, 
opettajana Hannariina Tölli

Keppijumppaa ulkona 18.3.–29.4. Pe 17.30–18.15 Pentti Haanpään koulun pihalla, 
opettajana Hanna Jantunen

PULKKILA
Tuolijumppa 15.2.–19.4. Ti 14.15–15.15 Pulkkilan seurakuntatalo, opettajana Eli-
sa Arola

Ilmoittautumiset auki kursseille koko ajan, voit tulla mukaan kesken kurssien. Kursseilla run-
saasti tilaa! Opinto-opasta pääset selaamaan nettisivujemme kautta tai soita ja tiedustele!
Otamme myös kurssi toiveita vastaan! Voit laittaa kurssitoiveesi meille somen kautta tai 
kirjoittamalla palautelomakkeen nettisivuillamme.
Ilmoittautumiset www.jokihelmenopisto.fi tai soittamalla numeroon 044 7591 999

Käyhän tykkäämässä meidän somekanavistamme! 

jokihelmenopistoJokihelmen opisto
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KUULUTUS
Siikalatvan Uljuan tuulivoimapuiston osayleis-
kaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille 
ja yhdistetty osayleiskaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten ar-
viointisuunnitelma nähtäville

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kaakkoisosaan, Uljuan alueelle. Han-
kealueelle suunnitellaan enintään 75 uuden tuulivoimalan rakentamista ja hankealue kattaa 
enimmillään noin 7 700 hehtaarin laajuisen pinta-alan. Suunniteltujen voimaloiden kokonais-
korkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja kolmes-
ta tarkasteltavasta vaihtoehtoisesta sähkönsiirtoreitistä. Tarkasteltavana on kolme hankevaih-
toehtoa (VE 1, VE 2 ja VE 3) ja niin kutsuttu VE 0, eli hankkeen toteuttamatta jättäminen. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen 
ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Tuulivoimahanke kokonai-
suutena edellyttää YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Kaa-
va-YVA-yhteismenettelyssä sovelletaan YVA-lain 5 §:ää. Osayleiskaava laaditaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksen 31.3.2021 kokouksessaan, 
khall. 31.3.2021 § 92. Kunnanhallitus on tämän jälkeen päättänyt 25.1.2022 kokouksessaan 
vireille tulosta, 25.1.2022 khall. § 22. 

Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) to-
teutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin 
hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Hankkeesta vastaava on toimittanut kunnalle suunnitelman siitä, miten hankkeen ympäris-
tövaikutukset arvioidaan (MRA 30a §). Suunnitelma on liitetty osaksi kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa (MRL 63 §, MRA 30a §).

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan 
laatima YVA-suunnitelma, on nähtävillä kuulemista varten 3.2. – 4.3.2022 välisenä aikana 
seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:
-  Siikalatvan ja Pyhännän kuntien viralliset ilmoitustaulut ja kirjastot
-  Siikalatvan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.siikalatva.fi/ajankohtaista  
-  Ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/uljuantuulivoimaYVA 

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tu-
lee toimittaa 4.3.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.
fi tai postiosoitteeseen Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila (kuoreen merkintä 
kaavoitus/Hannu Komu). 

Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä (MRA 30a §).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaise-
na, jolle Siikalatvan kunta toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen 
huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lau-
sunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua 
lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on 
nähtävillä verkkosivulla www.ymparisto.fi/uljuantuulivoimaYVA   

Lisätietoja asiasta antavat: 
Kaavoituksesta vastaava: Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu,  
puh. 044 5118 601, hannu.komu@siikalatva.fi 
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristöasiantuntija  
Heli Kinnunen, 0295 038 018, heli.kinnunen@ely-keskus.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy 
Kaava-asiakirjat: projektijohtaja Ville Ahvikko, puh. 050 5720 520, ville.ahvikko@fcg.fi. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely: projektipäällikkö Marja Nuottajärvi,  
041 7302 454, marja.nuottajarvi@fcg.fi 
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, projektijohtaja Esa Eklund, puh. +358 50 43 60 801, 
esa.eklund@abo-wind.fi
Siikalatvalla 25.1.2022
Hannu Komu, tekninen johtaja, puh. 044 5118 601, e-mail: hannu.komu@siikalatva.fi 

Alle 29-vuotias nuori aikuinen, tuuppa juttelemaan ja tutustumaan
HYVINVOINTIRYHMÄÄN

ke 1.3. Rantsilan meijerille tai to 2.3. Pulkkilan hiihtomajalle 
klo 15-17.00 Tarjolla pientä purtavaa! 

Muistathan myös uravalinnan 
CHAT-PALVELUN

Laita viestiä torstaisin klo 14-15 osoitteessa: https://haapavesi-siikalatva.fi/chat-palvelu/
Kirsi Träskelin Jaana Takalo Seuraa meitä somessa:
Projektipäällikkö Ohajaaja Facebook: TYSO_hanke
p. 040 1478 387 p. 050 3253 993 Instagram: @tyso_hanke

etunimi.sukunimi@hspseutukunta.fi  https://tysohanke.wordpress.com

SIIKALATVAN KUNNAN VARHAIS- 
KASVATUSPAIKKOJEN HAKEMINEN  
JA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEEN 
ILMOITTAUTUMINEN 2022

VARHAISKASVATUSPAIKAT
Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan. 
Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lap-
si tarvitsee paikan. Vanhempien työllistyessä tai saadessa opiskelupaikan yllättäen 
hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa. Varhaiskasvatuksessa olevien las-
ten osalta hakemus täytetään, vain mikäli lapsi siirtyy esiopetukseen tai halutaan 
vaihtaa hoitopaikkaa.

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSPAIKAT
Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden 
alkamista eli sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta. Lapsella, joka kuuluu pidenne-
tyn oppivelvollisuuden piiriin ja oppivelvollisuus alkaa 6 -vuotiaana, esiopetus alkaa 
sinä vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta. Esiopetusta järjestetään 20 h/viikko.  Esiope-
tus alkaa päiväkodeissa ti 10.8.2022.

KAKSIVUOTINEN ESIOPETUKSEN KOKEILU
Kaksivuotisessa esiopetuksessa olevien vuonna 2016 syntyneiden ei tarvitse ha-
kea erikseen esiopetuspaikkaa lukukaudelle 2022 - 2023. Ks. esiopetusta täyden-
tävä varhaiskasvatus

Vuonna 2017 syntyneet lapset aloittavat ensimmäisen esiopetusvuotensa luku-
vuonna 2022 - 2023. Siitä tiedotamme huoltajia myöhemmin kirjeitse.  

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS
Esiopetusta hakiessa haetaan samalla varhaiskasvatusta aamu- ja iltapäiviksi sen 
verran kuin sitä esiopetuksen lisäksi lapselle tarvitaan. Täytetään siis molemmat 
sähköiset lomakkeet. Esikoululaiselle on mahdollista järjestää myös vuorohoito, 
mutta ei esiopetusryhmässä. Myös tällä hetkellä palveluja käyttävät asiakkaat ha-
kevat esiopetuspaikan ohella erikseen varhaiskasvatuspaikan sähköisenä, jotta 
tarkat hoitotunnit päivittyvät.

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköises-
ti Siikalatvan kunnan sivuilla http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatus-ja-koulu-
tus (huomaa väliviivat!), linkki Varhaiskasvatuksen e-asiointiin. Varhaiskasvatuksen 
e-asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen ts. verkkopankkitunnukset. Seuraa ohjei-
ta ja lähetä. Odota kuittaus onnistuneesta lähetyksestä.

Mikäli et voi käyttää sähköistä asiointia, voit tulostaa lomakkeen sivulta 
http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen-hakeminen

Voit toimittaa sen osoitteella: Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatuspalvelut/Päiväko-
din nimi, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Lisätietoa Siikalatvan varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikoista antavat: 
Päiväkodinjohtaja Jaana Fält p. 044 511 8336, jaana.falt@siikalatva.fi  
Päiväkodinjohtaja Aini Jarva p. 044 511 8647, aini.jarva@siikalatva.fi

Varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikat elokuussa alkavalle toiminta-
kaudelle on haettava 31.3.2022 mennessä.

Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatusjohtaja

Siikalatvan kunta hakee palvelukseensa

MAATALOUSLOMITTAJIA
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen (vakituinen). 

Mahdollisuus halutessasi myös määräaikaiseen työsuhteeseen. 

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

Siikalatvan paikallisyksikkö yhdistyy Muhoksen kunnan hallinnoimaan koko Pohjois-Suomen kat-
tavaan 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 en-
nen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake). 

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan  
28.2.2022 klo 15.00 mennessä kuntarekryn kautta osoitteessa kuntarekry.fi. tai  
kirjeitse osoitteella: Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 PULKKILA.  
Kuoreen merkintä ”maatalouslomittajan toimi”. 

Lisätietoja: lomituspalvelujohtaja Merja Koistinen, p. 044-5118236 


