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Seija Junno
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Siikalatvan kunta

UUSI KUNTASTRATEGIA hyväksyt-
tiin juuri kunnanvaltuustossa. Sen 
susiretoriikka on saanut aikaan kes-
kustelua puolesta ja vastaan. Strate-
gian tuleekin herättää mielikuvia ja 
tunteita sekä ajatustenvaihtoa. Sen 
tulee erottua massasta ja mielellään 
sisältää ristiriitaisia tulkintamahdol-
lisuuksia. Silloin se jää mieleen. Meil-
lä on runsaan susikannan tuomat hai-
tat, joten miksipä emme ottaisi siitä 
myös hyötyä. 

KUNNAN VISIO eli tavoitetila on kir-
jattu viereisen karttakuvan kulmaan. 
Visio ja koko strategia ovat hioutu-
neet kuntalaisten, valtuutettujen ja 
henkilöstön työpajoissa ja keskuste-
luissa. 

STRATEGIAAN ON MÄÄRITELTY  
KEINOT, joilla pääsemme tavoiteti-
laan. Tätä strategiaa ei ole jätetty vain 
ylätason ohjelmaksi, vaan siinä on 
mukana jo konkreettisia toimenpitei-
tä. Näitä voidaan sitten poimia sopi-
vassa järjestyksessä tulevien vuosien 
toiminta- ja taloussuunnitelmiin. 

Strategiamme painopistealueita 
ovat yhteisöllisyys, yrittämisen tuki 
ja laadukkaat lähipalvelut

YHTEISÖLLISYYS. Kuntalaistyöpa-
joissa nousi esiin erityisen voimak-
kaasti toive ja tarve kylien väliselle 
keskusteluyhteydelle. Näitä tutustu-
mis- ja keskustelutilaisuuksia tullaan 
järjestämään. Yhteisöllisyyttä tuke-
via hankkeita voidaan tukea myös ta-
loudellisesti. 

Kunta, yhteisöt ja yritykset voivat 
saada yhdessä aikaan paljon kunta-
laisten hyvinvoinnin alueella. Tätä 
yhteistyötä tiivistetään ja etsitään 
uusia toimintamalleja. Takavuosina 
oli toiminnassa kyläneuvosto, jossa 
yhteisöjen ja kunnan edustajat vaih-
toivat kuulumisia, kertoivat suunni-
telmistaan ja toiveistaan. Tämä neu-
vosto palautetaan ja aktivoidaan sen 
toimintaa.

Erilaisuuden hyväksyminen liittyy 
yhteisöllisyyteen. Strategiassa on yh-
dessä linjattu, että toisten arvosta-
mista edistetään puheella ja teoilla. 
Arvailuja vähennetään suunnitelmal-
lisella ja oikea-aikaisella viestinnällä. 

YRITTÄMISTÄ JA YRITTÄJIÄ halutaan 
tukea kehittämällä yrityspalveluja ak-
tiivisen neuvonnan suuntaan. Ny-
kyisten yritysten kasvun ja hyvin-
voinnin tueksi laaditaan erityinen 
työkalupakki. Osaavan työvoiman 
saannin turvaaminen ja tiestön pa-
rantaminen ovat toimenpidelistalla. 
Strategiaan on nostettu myös kun-

Erotutaan rohkeasti

nan rooli uusien asuntojen rakenta-
misen mahdollistajana ja maaseudun 
edunvalvojana. Yritystoimintaa tue-
taan myös aktiivisella ja suunnitel-
mallisella kuntamarkkinoinnilla.

Kunnassa edistetään kiertotalou-
den, biovoiman, tuulivoiman ja luon-
tomatkailun hankkeita. Nelostien ja 
Malmitien risteysaluetta kehitetään 
liikepaikaksi. Uljuan aluetta kehite-
tään monipuolisesti ja Suomen kes-
kipiste nostetaan arvoiseensa roo-
liin merkittävänä nähtävyytenä.

LÄHIPALVELUT ovat meillä sellaisel-
la tasolla, jota emme ehkä osaa ar-
vostaa. Voisimme olla niistä aidosti 
ylpeitä. Varhaiskasvatus-, koulu- ja 
kirjastoverkko on meillä todella kat-
tava verrattuna moneen laajaan kun-
taan. Meillä on Suomen paras var-
haiskasvatus, ja lisää hyvää on tulos-
sa, sillä strategiassa päätettiin pois-
taa varhaiskasvatuksen asiakasmak-
sut. Näin perheillä jää enemmän tu-
loja muuhun käyttöön. Tämä on 

mahdollista paljolti siksi, että luo-
vuimme suurten kivikoulujen ylläpi-
dosta. 

Lasten ja perheiden palveluketjut 
ovat yksi lähivuosien kehityskohde. 
Varhainen apu pienen ongelman yh-
teydessä estää isoja ongelmia myö-
hemmin. Vaikutukset ovat merkittä-
viä niin inhimillisesti kuin taloudelli-
sesti.

Kulttuurin merkitystä korostetaan. 
Siitä yhtenä esimerkkinä on kulttuu-
ri- ja asukastalon perustaminen. Kir-
jastoista tulee monipalvelupisteitä, 
ja erilaista harrastustoimintaa käyn-
nistetään yhdessä kolmannen sekto-
rin kanssa.

VAKAA JA VAHVISTUVA KUNTATA-
LOUS on kaiken kehittämisen perus-
ta. Toki myös kääntäen, kehittämäl-
lä toimintoja parannamme taloutta. 
Olemme juuri investoineet ison sum-
man kahteen uuteen kouluun. Nyt 
investoinneissa vedetään henkeä ja 
kerätään puskuria, jotta voidaan taas 

tehdä tarpeellisia investointeja mah-
dollisimman pian.

KELLOT KÄYVÄT VAIN ETEENPÄIN. 
Kopistellaan kivet kengistä ja keski-
tytään Siikalatvan tulevaisuuden ra-
kentamiseen. Jokainen on hyvä alal-
laan. Rohkea lauma erilaisia ihmisiä, 
yrityksiä ja yhteisöjä saa paljon ai-
kaan yhdessä ja toisiaan tukien.

Valoisaa ja innostavaa kevättä!

Siikalatva on
lauma rohkeita 

kuntalaisia ja yrityksiä. 
Lauma toimii kylien 

rikastamassa kunnassa 
toisistaan huolehtien ja 
on ylpeä laadukkaista 

lähipalveluistaan. 

Sudenrohkea Siikalatva
Suomen keskipisteessä
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MAASEUTUPALVELUT

PÄÄTUKIHAKU ALKAA TOUKOKUUN ALUSSA
Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa toukokuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy ke-
säkuun puolivälissä.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla. Opas koostuu tuenha-
kijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta.

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 alkaneet ympäristösitoumukset ja -sopimukset sekä luo-
musitoumukset päättyvät 30.4.2022. Viljelijät voivat hakea päätukihaussa sitoumuk-
sille ja sopimuksille jatkoa, jolloin ne säilyvät ennallaan 30.4.2023 asti.

Vuosi 2022 mennään vielä edellisen kauden ehdoilla, vuonna 2023 alkaa uusi ohjel-
makausi.

MUISTA TEHDÄ TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 15.6.2022 MENNESSÄ
Tukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2022 on ilmoitettava viimeistään 15.6.2022. Tu-
kioikeuksien siirtoilmoitus pitää tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija 
vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, koko tilan omistuksen siirto, 
tukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. Tukioikeuksien siir-
toa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, koska tukioikeudet 
palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

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

EU-TUKIKOULUTUKSET
Tietolinkki-hanke järjestää seuraavat EU-tukikoulutukset:

ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00 Kälviä, Keski-Pohjanmaan opisto, Opistontie 1

ti 12.4.2022 klo 9.30-15.00 OSAO Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1

Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen tarjoilujärjestelyjen takia viim. 4.4. paikan päälle tulijoille  
ritva.jaakkola (at) kpedu.fi  p. 044 7250 625.  
Ilmoittautumislinkki myös Tietolinkin sivuilla.

TUKI-INFOT WEBINAAREINA
to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita

pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, mukana Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita

Avaus, MTK-Pohjois-Suomi/MTK Keski-Pohjanmaa. Tukihaku 2022, kunta. Vipu-muu-
tokset tälle vuodelle, Eläinrekisteriasiat, Pohjois-Pohjanmaan/Pohjanmaan Ely-keskus. 
Hyödynnä neuvo-rahaa, ProAgria. Ennakkokysymysten käsittely.

Ilmoittautumalla saat muistutuksen ja osallistumislinkin edellisenä päivänä. Osallistu-
mislinkki löytyy myös Tietolinkin sivuilta ennen tilaisuuden alkua. Ennakkokysymyk-
siä voi laittaa ilmoittautumissivulta!

Ilmoittaudu Tietolinkin sivuilla tai ritva.jaakkola (at) kpedu.fi  p. 044 7250 625. 

UUSI NAUTAREKISTERI OTETAAN KÄYTTÖÖN 27.4.2022
Ruokavirasto ottaa käyttöön uuden nautarekisterin 27. huhtikuuta. Jatkossa eläinten-
pitäjät voivat tehdä lakisääteiset ilmoitukset nautojen syntymistä, kuolemista, myyn-
neistä, ostoista ja siirroista Ruokaviraston maksuttomalla asiointisovelluksella. Samal-
la luovutaan vanhoista, paperisista ilmoituslomakkeista. 

Uusi nautarekisteri löytyy käyttöönoton jälkeen osoitteesta:  
https://nauta.ruokavirasto.fi. Sovellukseen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen 
kautta, ja kirjautuminen edellyttää pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai  
varmennekortin.

Asiointisovelluksen lisäksi uusi nautarekisteri tarjoaa monia hyödyllisiä toiminnalli-
suuksia: Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön muun muassa esitäytetyt ilmoi-
tukset, mikä nopeuttaa ilmoitusten jättämistä ja vähentää näppäilyvirheiden riskejä. 
Lisäksi sovellus tuo näkyville tapahtumiin liittyvät virheilmoitukset ja tarjoaa mahdol-
lisuuden vaihtaa ilmoitustapahtumasta naudan EU-tunnuksen tarvittaessa.

Uuden nautarekisterin käyttöönottoa edeltää käyttökatko, joka alkaa 21. huhtikuuta 
klo 8.00 ja päättyy uuden rekisterin käyttöönottoon 27. huhtikuuta.

KANSALLISEN KOTIELÄINTUEN MAKSUT
Huhtikuussa maksetaan vuoden 2021 kansallisen kotieläintuen loppumaksu sekä 
vuonna 2022 haetun kansallisen kotieläintuen ennakko.

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

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 KUNTA

YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO
Siikalatvan kunnan tekniset palvelut julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityis-
teiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2022. Avustusta haetaan hakulomakkeel-
la, joka tulee palauttaa 2.5.2022 klo 15.00 mennessä Siikalatvan kunnantalon posti-
laatikkoon (oven vieressä) tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Pulk-
kilantie 4, 92600 Pulkkila. 

Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta 
jo aiemmin Siikalatvan kunnalta. Myös sellaisten tiekuntien tulee jättää avustushake-
mus, jotka ovat olleet vuonna 2021 Siikalatvan kunnan hoidossa, eli avustusluokassa 1.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden 
hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat 
tiedot yksityistierekisterissä http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_
yhteystiedot_ sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä   https://vayla.fi/avoindata/
digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XDc1Xs1dJPZ  ovat ajantasaiset. 

Hakemuksen liitteenä on toimitettava vuosikokouksen pöytäkirja ja toimielimien 
kokoonpano ja yhteystiedot. 

Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista ja ehdoista löytyy avustusehdoista.

HUOM!!!  
Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kunnan www-sivuilta ja  
tarvittaessa voimme lähettää hakulomakkeen, 
ilmoittakaa siitä puh. 044 5118 603/Anna-Liisa Kivimaa.  
Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella rakennusmestari  
Olli Valtaselta puh. 044 5118 431. 

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Syksyllä 2022 perusopetuksen ensimmäisen luokan aloittavat vuonna 2015 synty-
neet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilman kautta Lomak-
keet-välilehdellä 31.3.2022 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä voitte samalla ilmoittaa, tarvitseeko lapsenne aamu- 
ja/tai iltapäivätoimintaa. Ilmoittautuneille lähetetään hakemus- ja esitietolomake 
täytettäväksi tai voitte tulostaa hakemus- ja esitietolomakkeet täytettäväksi kun-
nan nettisivuilta kohdasta

Varhaiskasvatus ja koulutus – Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Jos huoltaja hakee lapselle 

• erityistä tukea tai tehostettua tukea

• oikeutta koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

• koulunkäyntioikeutta muuhun kuin lähikouluun

tulee silloin olla yhteydessä koulutoimistoon.

Siikalatvan kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen lähikouluun 0.-3. luok-
kien oppilaille, mikäli koulumatka on vähintään 3 km. Oppilaalle on mahdollista ha-
kea maksutonta harkinnanvaraista koulukuljetusta silloin, kun edellä tarkoitettu mat-
ka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vai-
keaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Mikäli lapselle halutaan harkinnanvarainen koulukuljetus, sitä haetaan Wilman 
kautta kohdasta Hakemukset ja päätökset – Luo hakemus - Koulukuljetushakemus 
31.3.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa Eevaliisa Peuna-Juntunen, p. 044 5118 661 tai  
Sirpa Leiviskä p. 044 5118 211

Siikalatvalla 4.3.2022

Kehitysrehtori

SIIKALATVAN KUNNAN  
VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN  
HAKEMINEN JA PÄIVÄKOTIEN  
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2022 

Muistattehan, että ensi syksyn varhaiskasvatuspaikkojen ja päiväkotien  
esiopetuspaikkojen haku on käynnissä. 

Haku 31.3.2022 mennessä. 

Tarkemmat tiedot löytyvät Siikalatvan kunnan sivulta 

www.siikalatva.fi/ajankohtaista 

www.siikalatva.fi/varhaiskasvatus 

sekä edellisestä kuntatiedotteesta 2/2022.
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VAPAA-AIKA

KIRJASTOPALVELUT

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
Omatoimikirjastot avoinna joka päivä klo 7–21.  
Tervetuloa! 
Myös Pulkkilan omatoimikirjasto on jälleen käytössä.
Rantsilan kirjastossa to 24.3. Oulun Numismaattinen Kerho ry:n ilmainen ja kaikille 
avoin rahojen arviointitilaisuus klo 17–20.

Pääsiäinen vaikuttaa kirjastojen aukioloaikoihin:
• to 14.4. Kestilän kirjastossa ei asiakaspalvelua ja muissa Siikalatvan kirjastoissa arki-
pyhän aaton asiakaspalveluaika klo 10-14. Kirjastot ovat pääsiäisen pyhien ajan kiin-
ni pe-ma 15.−18.4. Omatoimikirjastot avoinna normaalisti.

Muistathan Pohjoisen eKirjaston, joka palvelee etänä 24/7! 
Palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi e-kirjapalvelua, kolme e-lehtipalvelua, kolme mu-
siikkipalvelua ja kaksi elokuvapalvelua. Kaikki palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Nii-
den käyttämiseen tarvitaan voimassa oleva kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi se-
kä laite, jossa on nettiyhteys. Tutustu kokoelmaan kirjastossa tai verkkokirjastossa osoit-
teessa joki.finna.fi/Content/ekirjasto.

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 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
Lähdemme Ylivieskan Akustiikkaan kuuntelemaan
Lapin Taikaa-konserttia
torstaina 12.5.2022, esitys alkaa klo 18.
Konserttiin Lapin taikatunnelmia tuovat Tarja Ylitalo, Arja Havakka,  
Eero Magga ja J.Eskelinen. Säestyksestä vastaa Legenda-orkesteri.
LÄHTÖ: Pulkkilan torilta torstaina 12.5. klo 16.30
MATKAN HINTA: 35 € sisältäen matkan ja esityksen lipun.
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen ja retken maksaminen Pulkkilan  
Osuuspankkiin viimeistään maanantaina 11.4.2022.
Pulkkilan Osuuspankki on auki maanantaisin ja perjantaisin klo 9-12.
Lippuja varattu 30 kpl.    
TERVETULOA!

SPR SIIKALATVAN OSASTO
SPR Siikalatvan osaston KEVÄTKOKOUS  
to 31.3.2022 klo 19.00 Piippolassa.  
Kokoonnumme Osaston tiloissa, Keskustie 9. Käsitellään sääntömääräiset asiat.     
TERVETULOA!    
Hallitus kokoontuu klo 18.00. 

RANTSILAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY
Rantsilan Kehitysvammaisten Tuki ry:n KEVÄTKOKOUS pidetään  
tiistaina 5.4.2022 Toimintakeskuksessa (Rantsilanraitti 19) kello 18.00 alkaen.  
Esillä kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Etsimme myös uusia jäseniä ja toimijoita yhdistyksellemme, kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.    
Tervetuloa!

KESTILÄN VANHUSTENTUKI RY
Kestilän Vanhustentuki ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS  
Väinölän kerhotiloissa, os. Hakatie 5, Kestilä ti 19.4.2022 kello 18.00.  
Tervetuloa terveenä!
Kestilän Vanhustentuki ry:n johtokunta

MÄLÄSKÄN ERÄ RY
Mäläskän Erä ry:n VUOSIKOKOUS  
sunnuntaina 24.4.2022 klo 13:00 metsästysseuran lahtivajalla.
Toivotamme yhdistyksemme jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen vuosi 
kokoukseemme. Kokous pidetään metsästysseuran lahtivajalla, Ohenojantiellä  
su 24.4.2022 klo 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.  
Hallitus kokoontuu klo 12.00.

SIIKALATVAN KUNTA

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
Siikalatvan kunta työllistää nuoria kesän aikana 

• kahdeksi viikoksi omiin yksiköihin tai

• tukee kesätyösetelillä nuorten omatoimista työllistymistä Siikalatvan alueella  
 yrityksiin, yhdistyksiin tai 

• tukee 4H-yrityksen perustamista kesäyrittäjyysrahalla.

Kesätyöpaikat kunnan omiin yksiköihin on haettava 25.4.2022 klo 15.00 mennessä. 
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähintään 
peruskoulun päättämistä. Työsuhteen kesto on 10 päivää ja 6 h/päivä. Palkka on 
noin 300 euroa.

Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin: 
- päiväkotiin: Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila,    
- Gananderin talolle, Rantsila 
- museoihin: Kestilä ja Pulkkila 
- retkeilyreitit/ kunnostaminen: Pulkkila, Rantsila 
- nuorisotilojen muutto ja uusien tilojen pintaremppa: Kestilä, Piippola, Rantsila

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

Toisena vaihtoehtona siikalatvalaisilla nuorilla on hakea itselleen kesätyöpaikka 
kesätyösetelin avulla. HUOM! Kesätyösetelin avulla voi työllistyä v. 2008 synty-
neet tai sitä vanhemmat.

Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse ja täyttää kesätyötä tarjoavan työnanta-
jan kanssa kesätyösetelilomakkeen. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa. Seteleitä saa 
1 kpl/hlö. Työpaikka voi olla yritys tai yhdistys

(Siikalatvan alueella toimiva). Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yk-
sityishenkilö.  

Kesätyöseteleitä myönnetään 1 – 5 kpl / yritys tai yhdistys. Työnantaja tekee kirjal-
lisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopi-
muksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. 
Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300 euroa kesätyöseteliä vastaan.

Kesätyösetelilomaketta on saatavilla kirjastoilta, kunnantoimistolta (Pulkkila) ja kun-
nan nettisivuilta.  Kesätyöseteli tulee palauttaa kirjastoihin, tai sähköpostilla sinik-
ka.lehtosaari@siikalatva.fi  tai Siikalatvan kuntaan os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulk-
kila 31.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolmantena vaihtoehtona Siikalatvan kunta ja 4H-yhdistys järjestävät vaihtoehdok-
si  siikalatvalaiselle 13 – 28-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 
kesäyrittäjyysrahan (300 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla mm. 
tehdään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurs-
sin käyneelle liiketoimintasuunnitelma ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen teh-
neelle nuorelle Siikalatvan kunta maksaa alkurahoituksen 150 € ja vuoden lopussa 
150 €, kun toimintakertomus / raportti kesäyrityksestä saadaan.  Työnantajana ei 
voi toimia oma perhe tai perheen omistama yritys.

Lisätietoja 4H:n kesäyrittäjyydestä saa toiminnanjohtaja Kaarina Männiköltä puh. 
040-5200065 tai kaarina.mannikko@4h.fi

HUOM! kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on ottanut vastaan kunnan  
kesätyöpaikan tai työllistänyt itsensä kesätyösetelillä.   

UUTUUS KURSSEJA
PIIPPOLA
Maalausmatka maisemaan 22.-30.4.  
perjantaisin klo 17-20, lauantaisin 10-14.15  
Pentti Haanpään koulu, opettajana Yli-Posso Juho 40 €

RYHMIIN MAHTUU VIELÄ
KESTILÄ
Keppijumppaa ulkona PE 18.3.–29.4. klo 13.45–14.30 Palolaitoksen pihalla, 
opettajana Hanna Jantunen 14 €

PULKKILA
Tuolijumppa TI 15.3.–19.4. klo 14.15–15.15 Pulkkilan seurakuntatalo, 
opettajana Elisa Arola 14 €
Ilmoittaudu soittamalla numeroon 044 7591 999

Vaikuta nyt työvuoden 2022-2023 kurssitarjontaan kertomalla 
toiveesi toukokuun loppuun mennessä!
Voit kertoa luento-/kurssitoiveistasi p. 044 7591 999 tai lähettää toiveesi sähköpostilla 
kansalaisopisto@haapavesi.fi tai täyttämällä kurssitoivelomakkeen nettisivuillamme  
www.jokihelmenopisto.fi
Käyhän tykkäämässä meidän somekanavistamme! 

Jokihelmen opisto

jokihelmenopisto

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY KE 20.4.2022
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevas-

taavalle sitä mukaa, kun asioita tulee,  kuitenkin viimeistään 12.4.2022.
Kuntatiedotevastaava: anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603 

Kuntatiedote luettavissa myös: 
 www.siikalatva.fi   Ajankohtaista/kuntatiedotteet
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ALKAA PE 6.5. KLO 17.00 
LESKELÄN KESÄTEATTERISSA

Teemme erilaisia luovia harjoitteita ja  
valmistamme pienen näytelmän kesäteatteriin.

HUONOLLA SÄÄLLÄ OLEMME SISÄTILOISSA

★ ★

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET:
IRA TOPPINEN P. 040 709 9521

KULTTUURITOIMI

Oulun Numismaattinen kerho ry järjestää:

ilmainen ja kaikille avoin
RAHOJEN ARVIOINTITILAISUUS

Arvioitavaksi voi tuoda kaikenlaisia 
vanhoja ja uusia rahoja, kolikoita ja seteleitä.

RANTSILAN KIRJASTOSSA
TORSTAINA 24.3.2022 KLO 17–20

oulunnumismaatikot.fi

HYVÄT SIIKALATVAN ALUEELLA TOIMIVAT  
YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET

Siikalatvan kunnalle on päätetty laatia kulttuuristrategia yhteistyössä  
yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa kevään 2022 aikana.

Kutsumme teidät kulttuuristrategian suunnitteluun 
Pulkkilan kunnantalolle 30.3. klo 18.00

IDEASTA TUOTANTOON
Osallistu laserleikkuun ja -muokkauksen työpajoihin

Ilmottaudu työpajoihin
www.nuoristayrittajia.fi

sivuston kautta

Tietokoneavusteinen suunnittelu  
19.4.2022 ja 21.4.2022 klo 9–12.30

Työpajassa opettelemme esimerkkien avulla tietokoneavusteisen suunnittelun  
perusteet. Tavoitteena on antaa valmiudet mallintaa idea 3D-malliksi

Laserleikkaus ja lasermuokkaus -työpaja  
26.4.2022  klo 9.30–13.30

Työpajassa pääset käytännössä testaamaan esimerkkien avulla laserleikkausta ja 
 -muokkausta. Laserleikkurilla voidaan hyödyntää samassa prosessissa laserkaiver-

rusta, lasermerkintää ja laserleikkausta yhdellä koneella.

Työpajat ovat tarkoitettu 18-29 -vuotiaille nuorille. Koulutukset järjestetään  
Centria-ammattikorkeakoululla Ylivieskan kampuksella, Vierimaantie 7.

SIIKALATVAN 
HEINÄKUUN TAPAHTUMAT

PERINTEISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ:

KESTILÄ-PÄIVÄT VKO 26
PIIPPOLA-PÄIVÄT VKO 27
RANTSILA-PÄIVÄT VKO 28
PULKKILA-PÄIVÄT VKO 29

ILMOITA TAPAHTUMASTASI 
TAI TULE MUKAAN 
SUUNNITTELEMAAN TAPAHTUMIA!

kulttuuritoimi: 0445118340,  
taina.jordan@siikalatva.fi


