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iimeisen viikon aikana on lä-
hestyvän kesän merkkejä il-
mestynyt ympärillemme huo-
maamatta. Luonnossa on ha-

vaittavissa vihreyttä ja saamme naut-
tia lintujen moniäänisistä kuorolau-
luista. Lähestyvän kesän huomaa 
myös kalenterin täyttymisestä. Ko-
kouksissa on meneillään kevätruuh-
kaa ja erilaisia tapahtumia alkaa ko-
ronasulkujen jäljiltä vapautumaan.

Siikalatvalla kyläpäivien suunnit-
telut ovat parhaillaan vauhdissaan. 
Kyläpäivillä on pitkät perinteet kun-
tamme eri kylillä ja niissä entiset ja 
nykyiset kyläläiset kohtaavat yhtei-
sen asian äärellä. Kyläpäivien yhtey-
dessä näemme parhaiten kyliemme 
yhden merkittävän voimavaran, tal-
koohengen. Haastankin tänä vuonna 
kaikki siikalatvalaiset rohkeasti kier-
tämään kyliemme kesätapahtumia ja 
tekemään tuttavuutta sekä yhteis-
työtä kyliemme kesken, sitä kautta 
vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä 
Siikalatva-henkeä yhdessä.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
jalkautuivat toukokuun alussa kun-
taan kyläkierrosten merkeissä Piip-
polaan, tällä viikolla on vuorossa 
Pulkkila. Rantsila ja Kestilä tulevat 
myöskin vuorollaan. Kunnan toimin-
ta ja tulevaisuus perustuvat paljon 
myöskin kuntalaisten osallisuuteen 
ja vaikuttamiseen sekä haluun kan-
taa vastuuta paikallisyhteisöstä. Näil-

Kesää kohti
lä kyläkierroksilla haemme juuri näi-
tä kohtaamisia kuntalaisten kanssa 
ja myöskin konkreettisia keinoja jal-
kauttaa kuntastrategiaa. Haluamme 
tilaisuuksien avulla saada kuntalais-
ten eli asukkaiden tarpeista lähtevää 
painopistealueiden määrittelyä ensi 
vuoden päätöksentekoon, joten osal-
listumisilla on aidosti merkitystä. 
Muistutetaanpa vielä myöskin mah-
dollisuudestasi ehdottaa ideaasi, 
kuinka käytämme osallistavaan bud-
jetointiin varaamamme 40 000 eu-
ron määrärahan. Ideat tulee olla 
23.5.2022 mennessä tehtynä, jotta 
pääsemme äänestämään ehdotuksis-
ta. Osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia siis löytyy jokaiselle!

Monet tänään kaukaiseltakin tun-
tuvat asiat vaikuttavat huomenna jo 
meidän arkeemme. Menneisyydessä 
ei ole hyvä pyöriä ja tulevaisuuden 
haasteet pakottavat meitä valtuutet-
tujakin miettimään asioita eri näkö-
kulmista avoimin silmin. Päätöksen-
teossa se tarkoittaa kykyä tunnistaa 
palvelutarpeita, priorisoida niitä ja 
turvata resurssien riittävyys. Vaikka 
meitä päättäjiä usein arvostellaankin 
siitä, että raha näyttää olevan ensisi-
jaista, on hyvä muistaa, että ilman va-
kaata taloutta luottamus huomiseen 
horjuu. Palvelut on kyettävä rahoit-
tamaan. Kuntana meidän tulee myös 
huolehtia, että palvelumme kohden-
netaan oikeudenmukaisesti ja oikeal-

la tavalla. Tehtävä on väliin haastava, 
mutta yhdessä meillä on mahdolli-
suuksia onnistua.

Toukokuun alussa pääsimme kur-
kistamaan Kestilän tulevaa päiväko-
tia ja koulua harjannostajaisten mer-
keissä. Reilun parin viikon päästä pää-
semme puolestaan kurkistamaan 
Pulkkilan uuden koulun tiloihin. Sii-
kalatvalla todella investoidaan tule-
vaisuuteen!

Ylläpidetään kuntamme myönteis-
tä ilmapiiriä ja otetaan rohkeasti osaa 
näihin yhteisöllisyyttä lisääviin tapah-
tumiin ja ideointeihin kukin omalla 
tavallaan. Muistetaan myös ottaa ai-
kaa hetkiä kauniista luonnosta naut-
timiseen. Kaivetaan vaikka lapiolla 
muutama mato purkkiin ja napataan 
onki olalle. Astellaan joentörmälle tai 
pienen metsäisen järven reunalle ja 
nautitaan samalla veden sekä luon-
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non äänistä. Huomataan ettei tär-
keintä olekaan saalis tai päämäärä 
vaan tärkeintä on matka, jonka yh-
dessä kuljemme.

Valoisia kevätpäiviä kaikille.  
Tehdään yhdessä tulevaisuutta!

JALKAPALLOKOULU 6.–8.6.  
klo 10.00–15.00 Pulkkilan urheilukenttä

MELONTAKERHOT 9.–10.6. SEKÄ 13.–14.6.

RISTIRONKKELI KESÄLEIRIT:
PÄIVÄLEIRI 20.6. pienet (2013–2015 synt.) klo 10.00–16.00

YHDEN YÖN LEIRI 21–22.6. isot (2009–2012 synt.) klo 11.00–16.00

PASKOKANKAAN PÄIVÄLEIRI 28.6. 
pienet (2013–2015 synt.) klo 10.00–15.00

POWERPARK REISSU 30.6.2022

UIMAKOULUVIIKKO RANTSILAN MAAUIMALASSA 4.–8.7.
järj. Siikalatvan kunta

SIIKALATVAN PITÄJÄPÄIVÄT  
HEINÄKUUSSA 2022:

• 2.7. KESTILÄ 
• 9.7. PIIPPOLA 
Toripaikkavaraukset: p. 044 511 8340 / Taina Jordan

• 16.7.RANTSILA 
Toripaikkavaraukset: p. 040 9352134 / Keijo Vähä

• 23.7.PULKKILA 
Toripaikkavaraukset: p. 050 344 0533 / Eila Pihkakoski

SIIKALATVAN KIRJASTOJEN 
NÄYTTELYT TOUKOKUUSSA:

• Kuvittajan kapsäkki – Marika Maijalan kuvitustöitä,   
  Oulun Aluetaidemuseon kiertonäyttely Kestilässä.

• Portaalit – Rita Stångin intuitiivisia teoksia Piippolassa.

• Kuvitteluja – Tiina Konttilan kuvitustöitä Pulkkilassa.

• Jokihelmen Opiston oppilastyönäyttely Rantsilassa.
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MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN PÄÄTUKIHAKU 2022
Aikaa kevään 2022 päätukihaun hakemuksen tekoon on 15.6.2022 saakka. Tukihakuo-
pas 2022 löytyy Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/hakuopas  Myös lo-
makkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Viime vuonna paperilla hakemuksen jättäneil-
le olemme postittaneet kunnasta tukihakulomakkeet ja peruslohkojen yhteenvedon.

Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta

Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa 
15.6.2022 saakka.

Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai 
tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista.

Maatilat, joiden peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen nähden, voivat lähettää tu-
kihakemuksensa milloin tahansa tukihakuaikana. 

Vipu-palvelussa voit perustaa uusia lohkoja sekä tehdä peruslohkojen jakoja ja yhdis-
tämisiä. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen tekemiseen, jotta 
kunta ehtii tarkistaa lohkomuutokset ja saat oikeat tiedot hakemukseesi. 

Haku paperilomakkeilla

Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet 
• Tukihakemus 101B 
• Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B 
• Kasvulohkokartat peruslohkoista, jos lohkolla useampi kasvulohko

Jos edellisenä vuonna ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös  
• Maatilalomake 101A  
• Maatilan osalliset 101D 
• Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A 
• Peruslohkojen muutoslomake 102C 
Palauta hakulomakkeet viimeistään 15.6.2022

MUISTA TEHDÄ TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 15.6.2022 MENNESSÄ
Tukioikeuksien siirrot tehdään lomakkeilla 103A ja B. Siirrot tukivuodelle 2022 on ilmoi-
tettava viimeistään 15.6.2022. Tukioikeuksien siirtoilmoitus pitää tehdä aina, kun tukioi-
keuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, koko 
tilan omistuksen siirto, tukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. 

Tukioikeuksien siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, kos-
ka tukioikeudet palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

Huomioi vuokrasopimusta ja tukioikeussiirtoa uusiessasi, että tukioikeudet lakkaavat 
31.12.2022, jos hallituksen esitys saa kansallisen hyväksynnän. Vuodesta 2023 alkaen 
uusi perustulotuki (joka vastaa nykyistä perustukea) maksetaan vuosittain aktiivivil-
jelijän hallinnassa olevan tukikelpoisen maatalousmaan perusteella. 

TOIMIA MAATALOUDEN HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISEKSI
Kotimaisen ruuantuotannon tukemiseksi osoitetaan yhteensä noin 300 miljoonaa eu-
roa. Kokonaisuus sisältää nopeavaikutteisia tukimuotoja maatilojen maksuvalmiuden 
tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja 
siirtymää pois fossiilisista luonnonvaroista.

Valtion nopeat tukitoimet ruoantuottajille tulevat maksuun vuoden 2022 aikana:

1. Maatalouden energiaveron palautuksen kertaluonteinen korotus (45 miljoonaa euroa) 
 Perustuu vuoden 2021 käyttömääriin, maksetaan arviolta heinäkuussa 2022

SIIKALATVAN KUNTA

JULKINEN KUULEMINEN

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukainen naapurin kuuleminen ABO Wind Oy:n raken-
nuslupahakemuksesta pystyttää väliaikainen 180 metriä korkea mittausmasto. Mas-
toa käytetään tuulen mittaukseen 2-3 vuotta, minkä jälkeen se puretaan. 

Mittausmasto sijoittuu kiinteistölle 791-874-5-0 Uljuanjärven yhteismetsä, kartalle 
merkittyyn paikkaan ja koordinaatteihin, Uljuan järven ja Mesijärven väliselle alueel-
le, noin 400 metriä Mesijärventieltä lounaaseen.

Hakemus on nähtävillä Siikalatvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa    
https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset. 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Terhi Tuomela p. 044 5118 614

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 25.5.2022, joko 
sähköpostilla osoitteeseen terhi.tuomela@siikalatva.fi tai osoitteeseen: 

Siikalatvan kunta, rakennusvalvonta, Pulkkilantie 4 , 92600 Pulkkila

SIIKALATVAN KUNTA

KUULUTUS

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee Siikalatvan kunnan länsipuolelle ja 
osittain Siikajoen alueelle Leuvannevan tuulipuistoa. Leuvannevan hankealue kat-
taa noin 12 000 hehtaarin pinta-alan Kurunnevan ja Lahnasnevan välillä. 

Tuulivoimahankkeen kehittäminen edellyttää lakisääteistä ympäristövaikutusten 
arviointia ja rakentamista ohjaavan kaavan laatimista. Siikalatvan kunta ja VSB Uu-
siutuva Energia Suomi Oy solmivat aluetta koskevan kaavoitussopimuksen 2021. 
Osayleiskaavan laatiminen sekä ympäristövaikutusten arviointiprosessi on hank-
keen osalta aloitettu.

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaprosessiin kuuluvan osallisuus- ja  
arviointisuunnitelman kokouksessaan 9.5.2022. Samanaikaisesti vireille tulevaa  
Leuvannevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja  
kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään kaikille avoimes-
sa yleisötilaisuudessa Rantsilassa Gananderin koululla torstaina 9.6.2022 klo  
17-19 (kahvitus klo 16.30 alkaen). Tilaisuus tullaan järjestämään hybridimuotoise-
na. Teams-linkki etäosallistujille julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivulla ennen 
yleisötilaisuutta osoitteessa https://www.ymparisto.fi/leuvannevantuulivoimaYVA. 

Leuvannevan alueelle suunnitellaan enintään 89 tuulivoimalan kokonaisuutta,  
jonka kokonaisteho on tässä laajuudessa noin 700 MW.  Voimaloiden määrä ja  
sijainnit tarkentuvat osayleiskaavaprosessin kuluessa. Tuulipuiston sähkönsiirron 
liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on alustavasti suunniteltu käytettävän joko  
Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaa Lumijärven sähköasemaa tai suunnitteilla olevaa 
Haapaveden uutta sähköasemaa.

Lisätietoja hankkeesta:

Olli Kiviniemi 
projektipäällikkö 
040 765 5224 
olli.kiviniemi@vsb.energy

2. Sika-ja siipikarjatalouden ja puutarhatalouden lisätuki (42 miljoonaa euroa)   
Maksetaan arviolta syyskuussa 2022

3. Luonnonhaittakorvauksen lisärahoitus (120 miljoonaa euroa) Maksetaan tasasuurui-
sena korotuksena, lisärahoitus n. 50 euroa/ha. Maksetaan lokakuussa 2022

Lisäksi ministerityöryhmä linjasi vuosina 2022–2026 toteutettavaksi toimia, joilla vauh-
ditetaan nopealla aikataululla siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energia-
muotoihin.

REILU TEKO- LANNOITESÄKKIKERÄYS
Maatalouden lannoite- ja siemensäkit on nyt helppo kierrättää viemällä ne paikallisen 
4H-yhdistyksen keräyspisteeseen. Viljelijälle kierrättäminen ei maksa muuta kuin vai-
van viedä säkit keräyspaikkaan.

Säkkien kierrättäminen on hyvä tapa osallistua ympäristötalkoisiin, tukea paikallisen 
4H-yhdistyksen toimintaa ja työllistää paikallisia nuoria.

Siikalatvalla säkkejä kerätään Pulkkilassa (Ruosteniementie 2 92600 Pulkkila) ja Kes-
tilässä (Temmestie 185 92700 Kestilä) 1.6-22.8.2021.

Mikäli sinulla on kysyttävää keräyksestä, ole yhteydessä paikallisen 4H-yhdistykseen. 

TARKISTA VILJAVUUSTUTKIMUKSESI JA LANTA-ANALYYSISI VOIMASSAOLO
Muistathan, että viljavuustutkimus pitää teettää viiden vuoden välein. Tarkista, että tut-
kimukset ovat voimassa koko tulevan kasvukauden ajan jokaisella peltolohkolla, jolla vil-
jelet satokasveja. 

Sallittu lannoittaminen perustuu viljavuustutkimuksen antamiin tuloksiin. Jos viljavuus-
tutkimuksia on päässyt vanhentumaan, kerää uudet maanäytteet heti, kun se on mah-
dollista, ja lähetä näytteet analysoitavaksi. Muista myös teettää lohkojaossa syntyneille 
lohkoille viljavuustutkimukset sen kasvukauden aikana, jolloin lohko jaetaan.

Tarvitset voimassa olevan viljavuustutkimuksen satoa tuottavien kasvien viljelyssä, 
vaikka et olisi lannoittanut. Uusien viljavuustutkimuksien tulosten pitää olla käytettä-
vissä ennen seuraavaa lannoituskertaa. 

Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoitteena 
suoraan pellolla enemmän kuin 25m3 vuodessa. Lanta-analyysi tulee olla kaikista lan-
talajeista, joita syntyy yli 25m3 vuodessa.

TOIMISTOJEN AUKIOLOAJAT 
• HAAPAVESI maanantai (ei 30.5) ja perjantai • KESTILÄ tiistai (ei 31.5)
• PULKKILA keskiviikko • PYHÄNTÄ sopimuksen mukaan
• RANTSILA avoinna keskiviikkoisin 1.6, 8.6 ja 15.6    • VAALA maanantai (ei 30.5)
Muina aikoina asiointi toimistoilla sopimuksen mukaan.

YHTEYSTIEDOT
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
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

PULKKILAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA  
Impinpäivänä 11.6.22 pyöräillään Hyvärilän kodalle. Lähtö Entisen Salen pihalta klo 12. 
Kodalla tarjolla kahvia ja makkaraa. Tervetuloa! 
Hailuodon retkelle ilmoittautuneet lähtö ABC:n pihalta 28.5 klo 8.30.

RANTSILA-SEURA
Rantsila-seuran yleinen kevätkokous ke 25.5.2022 ko 18.00 Ganander-talolla (Rantsi-
lanraitti 28). Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

GANANDER-TALON (Rantsilanraitti 28)  
KESÄN TAIDENÄYTTELY avoinna 29.6.- 31.7.2022 keskiviikosta 
sunnuntaihin klo 12-18 (suljettu maanantaisin ja tiistaisin).  
Esillä on Jaana Fältin, Elisa Nuoralan ja Paula Saanion töitä.  
Ei sisäänpääsymaksua. Pieni kahvio. Tervetuloa tutustumaan  
taidetarjontaamme! Terveisin Rantsila-seuran johtokunta

SAVALOJAN KYLÄYHDISTYS
Savalojan kyläyhdistyksen VUOSIKOKOUS tiistaina 31.5.2022 klo 19 
Ervan laavulla (Pajulantie 75). Esillä sääntömääräiset asiat.  
Mehu- ja makkaratarjoilu, jos sää sallii nuotioimisen. Tervetuloa!

Vuosittaiset jäsenmaksut voi maksaa tilille tilille FI11 5384 0020 0331 50. Laita viite-
tietoihin “jäsenmaksu + nimi/nimet”. Jäsenmaksut ovat 10 €/henkilö, 30 €/perhe tai 5 €/
etäjäsen tai vapaa-ajan asukas.

Avoimet kylät -tapahtuma lauantaina 11.6.2022 klo 10. Kuntotempaus: kunnonkoho-
tusta porukalla pyöräillen tai kimpassa kävellen. Lähtöpaikka: entisen Hovin koulun pi-
hamaa (Koulutie 10). Oma vakuutus. Kaikki mukaan kuntoilemaan! Säävaraus.

Savalojan kyläyhdistys ry

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS
Karaoke 24.5.2022  Pyhännällä Nuopparilla klo 17.00-20.00 

Ulkoilupäivä Pulkkilan hiihtomajalla 04.6.2022  klo 11.00 

Kuuloauto -tapahtuma Kestilässä 15.6.2022 klo 10.00-16.00 Seurakuntatalolla ja 
Rantsilassa 16.6.2022  klo 10.00-16.00  Seurakuntatalolla. Tule kuulon tarkistukseen, 
jos sinulla ei ole kuulokojeita. Tarkistusmaksu 5 €/hlö. Tiina-Maija Leinonen pitää luen-
non Kuulosta.

Myytävänä kahvia & Pullaa, arvontaa. lahjoituksia otetaan vastaan. Ilmoittautua voi ai-
kaisemmin tutkimukseen puh. 044 2860713 Aune.

Tavataan Kuuloauto -tapahtumassa.

RANTSILAN RAIKAS RY
RANTSILAN RAIKKAAN YLEINEN KEVÄTKOKOUS 
keskiviikkona 25.5.2022 klo 18.00 Tietopaluksen kokoustilassa 
osoitteessa: Sandelsintie 12, 92500 Rantsila 
Esillä sääntömääräiset asiat.    Johtokunta

SIIKALATVAN PERUSSUOMALAISET RY
KEVÄTKOKOUS

Pidetään perjantaina 10.6.2022, alkaen klo 18.00  
Kestilässä Maksiharjun hiihtomajalla (Taipaleentie 29)

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa keskustelemaan maailman menosta!      Kahvitarjoilu.

Siikalatvan Perussuomalaiset ry:n hallitus

KIRJASTOPALVELUT

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:
• Ke 25.5. Siikalatvan kirjastot auki klo 10-14. Helatorstaina 26.5.  
 kirjastoissa ei asiakaspalvelua. Pe 27.5. Kestilässä ei asiakaspalvelua.  
 Omatoimikirjastot avoinna klo 7-21.
• Ke 1.6. Pulkkilassa asiakaspalvelu klo 10-14 ja Kestilässä asiakaspalvelu klo 10-13.   
 Rantsilan kirjasto kiinni. Omatoimikirjastot avoinna klo 7-21.
• PULKKILAN KIRJASTO ON KOKONAAN SULJETTU KESÄKUUSSA VIIKOT 23-24  
	 (6.−19.6.).	HUOM!	MYÖS	PULKKILAN	OMATOIMIKIRJASTO,	ASIOINTIPISTE	JA 
	 	PALAUTUSLUUKKU	OVAT	POIS	KÄYTÖSTÄ. Muut Siikalatvan kirjastoyksiköt ovat avoin- 
 na normaalisti, ja kirjastoasioitaan voi tarvittaessa hoitaa verkkokirjaston lisäksi puhelimitse  
 tai sähköpostitse muiden kirjastojen kautta. Pulkkilan lainojen eräpäivät siirtyvät sulun yli.

Torstaina 19.5. klo 9-12 Kestilän kirjastossa asiointiliikenteen asiakkaille ja ikäihmisille 
suunnattu omatoimikirjaston käytön opastus. Tule hoitamaan kirjastokortti-, pin-koodi- 
ym. asiat kuntoon ja tutustumaan omatoimikirjastossa asiointiin. Kaikkien laitteiden käyt-
töön opastetaan erikseen. Tervetuloa!

Siikalatvan asiointiliikenteen asiakas: jos sinulla on tarve kirjastopalvelun käytölle ja ha-
luat opastusta oman lähikirjaston omatoimikirjastossa asiointiin, otathan yhteyttä puh. 
044 5118 675 ja sovithan ajan opastukseen.

Rantsilan kirjastossa 2.6. alkaen kesän poistokirjamyynti! Kaikki aineistot 10 snt/kpl.

Siikalatvan asiointipisteet (Kela-palvelut) ovat keskitetyn asiakaspalvelun asiointipisteitä 
ja palvelevat Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kirjastoissa asiakaspalvelun auki-
oloaikojen puitteissa.

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 

EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA  
kertoo Pulkkilan Osuuspankin toimitusjohtaja Marja 
Hyvärinen ti 24.5. klo 12 Pulkkilan  seurakuntatalolla

Edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus 
tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kyke-
ne valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutus on varsinaista edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioi-
den hoito. Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia hyvissä ajoin. Oman läheisen ra-
ha-asioista on helpompi ottaa vastuuta, jos asioista on ehditty sopia hyvissä ajoin ja 
hallitusti yhdessä, kun kaikki osapuolet ovat vielä toimintakykyisiä ja hyvissä voimissa.

Tule keskustelemaan ja kuulemaan aiheesta lisää 24.5.2022 klo 12 Pulkkilan seura-
kuntatalolle. 

Kaikille avoin tilaisuus  Kahvitarjoilu  Tervetuloa!

SIIKALATVAN KUNNAN

PIIPPOLAN	TYÖPAJA 

Anttilantie 6, 92620 Piippola

TÄLLÄ HETKELLÄ MEILTÄ mm.

• polkupyörien huollot • kalusteiden entisöinti • kopiointipalvelu (A5-A3, mv ja neliväri)

Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14  •  044 5118 434 Jarkko  •  040 5118 243 Ari-Pekka 
muut myytävät tuotteet ja palvelut osoitteessa: 
https://www.facebook.com/siikalatvankunnantyopajat

Ääniä välitetyille
KLASSINEN	KITARAKONSERTTI	19.5.	KLO	18 
KESTILÄN SEURAKUNTATALOLLA

Kestilänraitti 4, 92700 Kestilä 

ESITTÄÄ  
SANTERI RAUTIAINEN

Vapaa pääsy

järj. Siikalatvan kunta

KYLÄPÄIVIEN	KIERTOAJELUT
TO 30.6. KESTILÄ

TO 7.7. PIIPPOLA

TI	12.7.	RANTSILA

TI	19.7.	PULKKILA

Laajenna	kotiseututietämystäsi	ja	hyppää	kyytiin! 
Kiertoajelu on maksuton.
Lähtö	18.00	ja	paluu	n.	20.30.	Kahvitarjoilu.

Sitovat	ilmottautumiset	viimeistään	viikkoa	ennen
ira.toppinen	siikalatva.fi	tai	puh.	040	709	9521	 	 	 	

Järj.	Siikalatvan	Keskusta

jokihelmenopisto

SAVISAVANNI	SAVITYÖPAJA	5-6	vuotiaille
Piippolan kylätupa 
LA 21.5. 12–14, KE 25.5. 16.30–18.30, 
LA 28.5. 12–14, KE 1.6. 16.30–18.30

Leikin kautta opetellaan savannin elämää. 
Saven kanssa mielikuvitus ja luovuus valloilleen.  
Hinta 12 €. Opettajana Sanna Viljanen.

MOOTTORISAHAN	KÄYTTÖKOULUTUS	NAISILLE	21.5.2022
Kairanmaantalo, Leskelä klo 10–14 
Opiskelemme moottorisahan käyttöä, työturvallisuutta, ergonomiaa sekä sahan  
perushuoltoa. Voit tulla myös kuunteluoppilaaksi tai kokeilemaan ohjatusti  
moottorisahan käyttöä. Hinta 11 €. Opettajana Heikki Kilpelänaho.

Ilmoittaudu soittamalla numeroon 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi

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
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VAPAA-AIKA

KESÄKERHOTOIMINTAA
Järjestämme kesäkerhotoimintaa kesälomien alettua 1. – 3. luokkalaisille tytöille 
ja pojille (s. 2012-2014). Kerhossa liikutaan, leikitään, askarrellaan ja puuhaillaan  
yhdessä kavereiden kanssa. Mukaan tarvitset myös omat eväät.

Kerhojen ajankohta ja kerhopaikka on seuraava:

• KESTILÄ: 6. – 10.6.2022 ja 13. – 17.6.2022 klo 10 -13, Kestilän peruskoulu

Osallistumismaksu 5 € /viikko.  Ilmoittautumiset 31.5.2022 mennessä Sinikka Lehto-
saarelle puh. 044-5118 672 tai sähköpostitse  sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi

KESÄLEIRIT 2022
Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut järjestää yhdessä Siikalatvan 4H-yhdistyksen 
kanssa yhden päiväleirin ja yhden yöleirin Ristironkkelissa sekä yhden päiväleirin 
Paskokankaalla.  Leiripäivinä askarrellaan, leikitään, uidaan, syödään ja ulkoillaan.  
Päiväleirit sisältävät ruokailun ja välipalan. Yöleiri sisältää ruokailut kahdelle päivälle. 

Osallistumismaksu päiväleirille 10 €/päivä/lapsi ja yöleirille 20 €/lapsi. Maksu kä-
teisellä leirille tultaessa.  Sama lapsi voi osallistua vain yhteen päivään, mutta mikä-
li tulijoita on vähän voi ilmoittaa halukkuutensa muihinkin päiviin. Ilmoittautumiset 
13.6. mennessä Sinikalle s-postin kautta sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi tai p. 044 – 
5118672. Ilmoita osallistujan nimi, syntymävuosi, ruoka-ainerajoitukset, huoltajan/
vanhemman puhelinnumero ja muut mahdolliset huomioon otettavat seikat, jotka 
ohjaajien on tärkeää tietää. Huoltajan/vanhemman lupa tai kielto kuvien käyttöön 
kunnan eri somekanavissa. 

RISTIRONKKELI ma 20.6.2022

• Päiväleiri 7 – 9 -vuotiaille  (s. 2013 -2015)  klo 10 – 16

PASKOKANGAS, PIIPPOLA ti  28.6.2022

• Päiväleiri 7 – 9 -vuotiaille (s. 2013 -2015) klo 10 - 15

RISTIRONKKELI   21.6. – 22.6.2022

• Yöleiri 10 – 13 -vuotiaille (s. 2009 – 2012).   
 Leiri alkaa tiistaina klo 11 ja päättyy keskiviikkona klo 16

UIMAKOULU
RANTAUIMAKOULUVIIKKO 4.-8.7.2022  
Rantsilan maauimalassa (Teollisuustie 6)

• VESILEIKKIRYHMÄ (2018–2019 syntyneet) klo 13.00–13.30. Hinta 10 € / lapsi. 
(sisältää opetuksen ja uintikirjan).  Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä.  
Tavoite: itsenäinen liikkuminen vedessä, kastautuminen pinnan alle sekä oppii  
puhallukset veteen ja kastelemaan kasvot.

• ALKEISRYHMÄ (2016–2017 syntyneet) klo 14.00–14.45. Hinta 20 € / lapsi (sis.
opetuksen, uimamerkin, uintikirjan ja todistuksen). Mukaan pääsee 15 ensimmäistä.

Maksuohjeet saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla;  
maksetaan suoraan kunnan tilille; ei käteistä.

Varaa mukaan uima-asu, kaksi pyyhettä, juomapullo, lämmintä vaatetta kelin mu-
kaan ja omat uimalasit. Pukukoppi ja vesivessat löytyvät. Opettaja Sanna Toppinen 
ja apuopettaja Sinikka Lehtosaari

Ilmoita osallistuja(t) viimeistään to 23.6. mennessä VAIN sähköpostilla osoittee-
seen sanna.toppinen@siikalatva.fi. Kirjoita osallistujan/ osallistujien nimet, syn-
tymävuosi, huoltajan nimi/ nimet sekä huoltajan puhelinnumero. Ilmoita myös,  
jos on jotain erityistä huomioitavaa. Ryhmät eivät toteudu, mikäli ei ole vähintään 
10 osallistujaa! Tästä ilmoitetaan sähköpostilla.

FC FOLKIN PERINTEINEN 
JALKAPALLOKOULU 
PIDETÄÄN TAAS!

KANOOTTIEN / KAJAKKIEN VUOKRAUS
• Ota yhteys vapaa-aikatoimeen  
 (mielellään toimistoaikana; ma-pe klo 8.00–15.30) 
• Soita tai tekstaa p. 044–5118 339 / Sanna Toppinen:  
 p.044–5118 672 /Sinikka Lehtosaari; p. 044–5118 682/ Kaisa Louet 
• Yhteydenoton jälkeen sinulle kerrotaan kaluston varastointiosoite  
 (kaikki sijaitsevat Piippolassa sekä avainboksin numerokoodi 
• Kalustoa kuljetetaan itse joko omalla kuljetusvälineellä tai vuokraamallasi  
 kuljetusperäkärryllä (tämä löytyy meidän kalustostamme) 
• Kajakit ja aukkopeitot on numeroitu; sama numero kajakissa ja aukkopeitossa  
 kuuluvat yhteen 
• Huoltajan kautta alle 15-vuotiaiden varaus 
• Olethan uimataitoinen 
• Tutustu liitteissä ja nettisivun oikeassa laidassa oleviin turvallisuusohjeisiin ennen  
 varausta ja lähtöä. https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/melonta/

Kalusto:
• Käytettävissä on kahdeksan kajakkiyksikköä eli näihin mahtuu yksi henkilö/kajakki 
• Kaksi avokanoottia, joihin mahtuu kaksi henkilöä/kanootti 
• Aukkopeitot jokaiseen kajakkiin 
• Kellunta-/pelastusliivit 
• Kypärät (jos mennään kivisiin koskipaikkoihin) 
• Kuljetusperäkärry

Hinta ja maksuohjeet:
• Hinta on 20 €/vrk/yksikkö (vaikka ei menisi koko vuorokautta) 
• Kuljetusperäkärryn hinta 20 € / kerta. 
• Maksu Siikalatvan kunnan tilille FI03 5741 8420 0184 06,  
 saaja: Siikalatvan kunta / vapaa-aikatoimi,  
 viesti: kirjoita nimesi, vuokraamasi yksiköiden määrä ja yhteissumma:____

KUNTOSALIASIAA
Muistathan varmistaa, että kesän ajaksi (kesä ja heinäkuu) kuntosalipoletissa on var-
masti aikaa. Teemme kirjastoihin muutamia lainattavia poletteja kuntosaleille, joten 
sieltä voi lainata oman kylän kuntosalipolettia VAIN henkilökunnan ollessa paikal-
la. Näin pääset kuntosalille, vaikka polettia ei olekaan. Mikäli kirjastosta lainaamasi 
poletti menee hukkaan, peritään siitä normaali maksu (Jedu 12 € ja muut 10 €). Kesti-
lässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa pystytään laittamaan lisäaikaa kaikille olemassa olevil-
le poleteille. Uusi poletti pitää aktivoida siinä kylässä, jonka kuntosaliin haluaa mennä.

Yhteydenotto: 

• Kestilä, Pulkkila ja Rantsila: Sinikka Lehtosaari p 044–5118 672

• Kestilä: Arto Rasinkangas p. 044–5118 244

• Piippola: Niina Leiviskä p. 044–7692 336  
 (poletti ja / tai lisäaika onnistuu vielä heinäkuun ensimmäisellä viikolla) 

• Pulkkila: Sanna Toppinen p. 044–5118 339

SEURAAVA KUNTATIEDOTE  
ILMESTYY	KE	8.6.2022

   		Järjestöt	ja	yleishyödylliset	yhteisöt,	toimittakaa ilmoitukset  
kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee,   

kuitenkin viimeistään	31.5.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

	www.siikalatva.fi			Ajankohtaista/kuntatiedotteet

MELONTAA KAJAKEILLA ULJUALLA      
Teemme päiväseltään pienen melontaret-
ken Uljualla oheisen aikataulun ja ikäjaon 
mukaan. Mukaan omat eväät ja juomapullo. 
Osanottomaksu 10 €/lapsi/nuori alle 18 v. ja 
20 €/aikuinen.  Mukaan mahtuu 6 ilmoittau-
tunutta, joille on kajakit ja pelastusliivit.

TO 9.6. 12-13-vuotiaat (s. 2009 – 2010) klo 9.30 – 14.00,  
 lähtöpaikka Vanha uimaranta/ nuotiopaikka (Uljuan padon alkupää)

PE 9.6.  16 v.-aikuiset (s. 2005 -  )  klo 9.30 – 14.00, lähtöpaikka Vornan  
 venesatama, tai Vanha uimaranta sääolosuhteet huomioiden.

MA 13.6. 10-11- vuotiaat  (s. 2012 – 2011) klo 9.30 – 11.30 ja 12.00-14.00,  
 lähtöpaikka Vanha uimaranta/ nuotiopaikka (Uljuan padon alkupää) 

TI 14.6.  13-16- vuotiaat (s. 2006 – 2008) klo 9.30 – 14.00, lähtöpaikka  
 Vornan venesatama, tai Vanha uimaranta sääolosuhteet huomioiden.

Retkiin kuuluu myös melonnan opastus. Halutessasi voit tuoda oman kajakin  
varusteineen (sis. pelastusliivi). Ohjaajina ja retkien vetäjinä toimivat  
Elisa Arola ja Teuvo Kinnunen.

Ilmoittautumiset ti 31.5. mennessä Sinikka lehtosaarelle puh. 044-5118672  
tai sähköpostitse sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi.
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VILLEJÄ MAKUJA LUONNOSTA 
KOTIKEITTIÖÖN 
4H-Villiruokakurssi
12.6.2022 klo 11-16 Kestilässä

Opettajana villiruokien asiantuntija 
Toini Kumpulainen

Valmistamme kurssilla alku- ja pääruoan, jälkkärin, 
sekä sämpylöitä, pestoja, juomia ja smoothieta. 

Ilmoittaudu 25.5. mennessä 
siikalatva@4h.fi tai 040 520 0065
Paikkoja rajoitetusti. 
Osallistumismaksu 25€, 4H-jäsenet 10€

 

LEIKKIPUISTOTALKOOT
Leikkipuistotalkoiden aloitus 
lauantaina 11.6. klo 10.00.

Kokoonnutaan puistoalueelle,  
joka sijaitsee päiväkodin takana.

Tervetuloa! Pulkkilan seura

YHTEISLAULUILTA

Ke 25.5.2022 klo 18.30 
Piippolan kunnantalolla

Laulamassa ja laulattamassa 
Violat, Anne & Päivi

Tervetuloa laulamaan yhdessä pitkästä aikaa!
Järj. Violakuoro & Jokihelmen opisto

PUUTARHASIIVOUSTÄHTEIDEN 
VASTAANOTTO
Siikalatvan kunnassa kuntalaiset  
voivat tuoda ns. puutarhamateriaalia 
seuraaviin paikkoihin kylittäin:

KESTILÄ  
Bioterminaalin toimistorakennuksen takana on paikka, 
johon voi tuoda puumaista puutarhatähdettä (oksat, run-
got ja risut). Paikka on merkitty ja opastettu.

Vanhan kaatopaikan lähialueella on paikka puille, oksil-
le ja haravointijätteelle.

PIIPPOLA 
Nykyinen paikka Leskelän tien varressa. Alueelle saa 
tuoda vain puutarha- ja haravointijätettä, risuja ja oksia. 
Alueelle ei saa tuoda mitään maa-ainesta.

RANTSILA 
Keskuspuhdistamon alue ottaa vastaan ns. puutarha-
materiaalia puhdistamo alueella esim. puun rungon 
osat, oksat myös haravointimateriaali. Muun materiaa-
lin tuonti on kielletty. 

Kuorman purkupaikka on merkitty ja opastettu. 

Em. materiaalin vastaanottoajat puhdistamoalueella 
ovat seuraavat tänä keväänä:  
Viikoittain  
• Keskiviikkona 9.00-15.00   • Torstaina 9.00-15.00 

Muina aikoina puhdistamoalue on suljettu em. materi-
aalin vastaanottamiseen. 

Yhteystiedot: 044 0766 622

PULKKILA 
Vanhan lämpölaitoksen alue.

HUOM!!! Muun materiaalin tuonti puutarhasiivous-
tähteiden vastaanottopaikoille on ehdottomasti kiel-
letty. Jos ohjetta ei noudateta, vastaanottopaikka jou-
dutaan sulkemaan.

REILU TEKO -SÄKKIKERÄYS 1.6.–21.8.2022
Keräykseen kelpaavat muovit

1. Yaran 40 kg ja 25 kg lannoitesäkit, myös metsä- 
 lannoitesäkit (painatus Yara, Kemira GrowHow,  
 Kemira Agro tai Kemira) 
2. Yaran lannoitelavojen suojahuput 
3. Yaran suursäkit, myös metsälannoitesäkit (painatus  
 Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro tai Kemira) 
4. Yaran säkit BeFert -painatuksella 
5. Lantmännen Agron luomulannoitesäkit 
6. A-Rehun lannoitesäkit 
7. Hankkijan siemensuursäkit 
8. Tilasiemenen siemensuursäkit 
9. Peltosiemenen siemensuursäkit 
10. Hankkijan rehusuur- ja piensäkit (muovi) 
11. Lantmännen Agron rehusuur- ja piensäkit (muovi) 
12. A-Rehun rehusuur- ja piensäkit (muovi)

Keräykseen	eivät	kelpaa:	paperisäkit, muiden valmistaji-
en säkit, säilörehujen kiriste- ja aumakalvot tai kanisterit.

Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jä-
tettä ei keräykseen saa tuoda. Mahdollinen keräykseen 
kelpaamaton muovi, vieraat säkit ja muu jäte tulee huo-
lellisesti poistaa lajittelun ja pakkauksen yhteydessä, jot-
ta voimme jatkossakin taata keräämämme kierrätysraa-
ka-aineen korkean laadun.

Yaran suursäkkien tunnistaminen:

Ulkosäkki on pohjaväriltään aina valkoinen ja sivulle tai 
etikettiin on painettu teksti ”Yara” (myös vanhat säkit, 
joissa ”Kemira GrowHow”, ”Kemira Agro” tai ”Kemira”)

Varastopisteessä piensäkit lavahuppuineen ja suursäkit 
on pakattuina lajiteltava omiin kasoihinsa.

Lannoitesäkkejä ei tarvitse erikseen puhdistaa niihin 
tarttuneesta liasta, hiekasta tms. vaan ne kelpaavat ke-
räykseen sellaisenaan. Sen sijaan mitään vieraita esinei-
tä, kiviä yms. tai muuta muovia ei saa olla joukossa. Pak-
kausvaiheessa on säkit silmävaraisesti tarkastettava ja 
asiaan kuulumaton materiaali on poistettava. Jos säkkei-
hin on jäänyt runsaasti lannoitetta, on ne tyhjennettävä.

Pakkaus
40 ja 25 kg säkkien ja pakkaus
Säkit pakataan 50 kappaleen pakkauksiin seuraavasti: 
1. 49 säkkiä niputetaan huolellisesti päällekkäin. 
2. Nippu kääräistään rullalle leveyssuunnassa. 
3. Säkkirulla pujotetaan yhteen säkkiin, joka on avattu 
 päästä lyhyeltä sivulta kokonaan.

Vihje: Säkit on helpompi pussittaa, jos 49 säkin sijaan ni-
puttaakin päällekkäin 48 säkkiä. Tämä jälkeen yksi säkki 
leikataan auki kolmelta sivulta siten, että yksi lyhyt sivu 
jää ehjäksi. 48 säkin nippu kääritään tiukaksi rullaksi, jo-
ka ensin esipakataan rullaamalla sen ympäri auki leikat-
tu säkki siteeksi (vain pienlannoitesäkki kelpaa siteeksi, 
muuta muovia ei saa käyttää). Esipakattu säkkinippu on 
edelleen helppo pujottaa 50:een säkkiin.

Lavahuppujen pakkaus 
Kolmesta kuuteen (3 – 6) lavahuppua taitellaan siistik-
si nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki lei-
kattuun piensäkkiin. Pakkausta ei tarvitse sitoa.

Suursäkkien pakkaus 
1.  Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan. 
2.  Jos säkissä on jäljellä lannoitetta, poista se kääntä 
  mällä ja ravistamalla säkkiä.  Tarvittaessa leikkaa 
 pohja auki. (Muutama lannoiterae ei haittaa) 
3. Sido 5-20 säkkiä nostolenkistä napakasti yhteen 
 paalilangan pätkällä. Pieniä nippuja on (n. 10 säkkiä) 
 on helpompi käsitellä.

Vaihtoehtoisesti voi suursäkit paalata maatalouden pyörö- 
paalaimella.

Ilmoita	säkkimäärä	AINA,	vaikka	et	haluaisikaan	kor-
vausta.	4H-yhdistys	ilmoittaa	tarkan	säkkimäärän	
4H-liittoon sähköpostilla siikalatva@4h.fi tai tekstivies-
tillä 040-5200065

Keräyspisteiden tyhjennys 22.8.2022 sen jälkeen ei enää 
säkkejä voi viedä,  jos keräyspiste on tyhjennetty. 

Säkkikeräyspalkkio	on	nuorelle	ansiotuloa,	jolloin	nuo-
ren	täytyy	toimittaa	yhdistykselle	verokortti	korvauk-
sen	maksua	varten	ja toiminnanjohtajan tulee täyttää 
henkilörekisteriin nuoren tiedot. Mikäli verokorttia ei 
toimiteta, korvauksesta täytyy pidättää 60 % ennakon-
pidätys, minkä nuori saa takaisin ensi vuoden puolella 
veronpalautuksena

• 40 kg säkeistä 0,023 €/kpl • 25 kg säkeistä 0,010 €/kpl
• Lannoitelavojen suojamuoveista 0,150 €/kpl
• Suursäkeistä 0,165 €/kpl

KERÄYSPISTEET: 
Ruosteniementie 2, 92600 Pulkkila 
Entinen kaarihalli

Temmestie 185, 92700 Kestilä 
kunnan varikko
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