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Kaksi uutta koulua, uusi päiväkoti ja mak-
suton varhaiskasvatus kertovat, että kun-
nassa arvostetaan lapsia ja lapsiperheitä. 
Tämä on todella iso asia, isompi ja merkit-
tävämpi kuin arkipäivän kiireissä ehkä huo-
maammekaan. Harva tämän kokoinen kun-
ta rakentaa näinä vuosina koulua, saatikka 
kahta yhtaikaa. Pulkkilassa uusiin tiloihin 
päästään muuttamaan elokuussa ja Kesti-
lässä syyslomien jälkeen. Kun syksyllä vie-
lä poistetaan varhaiskasvatuksen maksut, 
niin tätä vuotta voimme hyvin kutsua las-
ten vuodeksi. 

Viime viikolla vietettiin Pulkkilan kou-
lun harjannostajaisia, koulun rakentajien, 
henkilökunnan ja valtuutettujen yhteistä 
hernekeittojuhlaa. Siinä yhteydessä julkis-
tettiin koulun nimi, Rantakankaan koulu. 
Koulun nimellä haluamme osoittaa arvos-
tusta ja kunnioitusta Antti Rantakankaal-
le ja hänen pitkäaikaiselle työlleen alueem-
me hyväksi. Kunnioitamme ihmistä ja hä-
nen tekemäänsä työtä. 

Kiitoksen hyvästä työstä voisimme ope-
tella sanomaan aina samoin tein. Vaikka ar-
vostamme työtä ja sen tekijää, se jää usein 
sanomatta. Sanottakoon siis tässä, että 
kunnassa arvostetaan jokaista arjen puur-
tajaa. Joku tekee näkyvämpää ja toinen nä-
kymättömämpää työtä. Molemmat raken-

Näkyvää hyvää
tavat yhteistä elinvoimaa, ja kunnan palve-
luiden tulee tukea sitä.

Yrityspalvelut ja elinkeinojen kehittämi-
nen ovat tärkeä osa kunnan tehtäväkent-
tää. Siihen kuuluvat erityisesti yritysneu-
vonta, yritysten kehittämistuki, ja uusien 
avausten etsiminen. Maatalousyrittäjien 
palvelut ovat lähellä tätä tehtäväkenttää, 
samoin hankekehitys monine eri tasoineen 
ja tarvitsijoineen. Naapurikunnilla on sa-
manlaisia tarpeita, joten osa tehtävistä voi-
daan hoitaa yhdessä seutuorganisaation 
kautta. Omassa organisaatiossa tarvitsem-
me henkilön, joka on linkki yrittäjiin ja pi-
tää koko ajan esillä yrittäjien, yrittämisen 
ja elinkeinojen kehittämisen näkökulmaa.

Uusia ja rohkeita hankkeita kannattaa 
nyt valmistella ja hakea, sillä kehittämisra-
haa on edelleen tarjolla ennennäkemättö-
män paljon. Meille otollinen sektori on uu-
det energiamuodot ja varsinkin tuulivoi-
ma. Tuulivoimaloita rakennetaan Poh-
jois-Pohjanmaalla eniten Suomessa, ja nii-
den rakentamisessa tarvitaan monenlais-
t a  o s a a m i s t a .  S e u t u k u n t a  o n k i n 
hakemassa hanketta tämän potentiaalin 
selvittämiseksi pikaisesti. Näköpiirissä on 
laaja ohjelma tuulivoimaa tukevien osaa-
mis- ja yrityspalveluiden kehittämiseksi. 
Miksi tyytyisimme aliurakointiin, kun tar-

Seija Junno
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Siikalatvan kunta

jolla on koko osaamisketjun hallintaan, 
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvä 
markkina?

Menestyvät kunnat ovat osallistavia ja 
osallistuvia. Kuntalaiset ovat aktiivisia toi-
mijoita, eivät passiivisia kohteita, joiden 
puolesta viranhaltijat ja päättäjät hoitele-
vat asioita. Tämä on iso muutos ajatteluta-
vassa. Tarvitaan oikea-aikaista tiedon ja-
kamista sekä tilaa ja tilaisuuksia osallistua 
keskusteluun. Tarvitaan myös aktiivisuut-
ta kertoa oma kanta ja osallistua yhteisen 
näkemyksen luomiseen. Yhteinen etu vaa-
tii välillä myös ikäviä päätöksiä, mutta taus-
tat ymmärtäen nekin on helpompi hyväk-
syä.

Askeleita osallistamisen ja osallistumi-
sen suuntaan olemme ottaneet jo useam-
man vuoden ajan. Esimerkiksi elinkeino-oh-
jelma tehtiin yhteistyössä ja juuri hyväk-
syttyä strategiaa työstettiin useissa yhtei-
sissä työpajoissa. Kulttuuristrategiassa 
kuuluu kolmannen sektorin ääni. Juuri on 
tehty kyläkierros, jossa kuntalaiset laittoi-
vat tärkeysjärjestykseen strategiassa va-
littuja toimenpiteitä. Kaikkea ei voida teh-
dä yhtaikaa, joten kuntalaisten kanta jär-
jestykseen on arvokasta tietoa ensi vuo-
den toimintasuunnitelman ja budjetin laa-
dintaan. Toukokuinen ideoiden keruu ja tu-

leva äänestäminen ideoista ovat suoraa 
vaikuttamista oman elinpiirin kehittämi-
seen. Summakin on merkittävä, puolet sii-
tä, mistä oululaiset saavat päättää.

Kesä on kohta kauneimmillaan, pellot 
kylvössä ja kylätoiminta vireimmillään. Hei-
näkuussa kukin kyläkulma peräjälkeen pa-
nee parastaan. Osallistutaan tilaisuuksiin 
yhdessä, tutustutaan toisiimme ja naapu-
rikyliin. Ja nautitaan paikallisesta kulttuu-
ritarjonnasta.

Aurinkoista kesää toivottaen

Pentti Haanpään museo avoinna kirjaston
aukioloaikoina. 
Kirjastossa Soili Luotio-Keskitalon
maalauksia.
Markku Lesosen valokuvataidenäyttely
asukas- ja kulttuuritalolla.                  
tiistai 5.7.                    
Urheilukentällä toimintaa kaikenikäisille               
keskiviikko 6.7.           
klo 19 Yhteislauluilta Ali-Jarvassa
torstai 7.7.            
klo 18 Opastettu kiertoajelu, järj.
Siikalatvan Keskusta
perjantai   8.7.            
klo 16 Villen muistopyöräily
klo 19 Kesäillan hartaus kirkossa, järj,
Piippolan kappeli-neuvosto
                                    
  

lauantai 16.7.
klo 10-14 Toritapahtuma ROM Wanhan
Meijerin pihalla:       Torimyyntiä ym. järj. ROM
Rantsilan osk
Juonto: Jaana Fält
klo 10 Avaussanat: hyvinvointialuevaltuutettu
Kaisa Louet
klo 10.30 Sointupaja esittää lapsille: Hermanni
ja matkalaukun arvoitus 
klo 11.15 Puhe: Liisa Ojantakanen 
klo 12 musiikkia: Vatula Rasa
klo 13 Urheilijastipendin jako
klo 13.15 Vuoden ranttisen julistus. 
klo 10-13 Kirjastolla omatoimikirjaston
opastusta
klo 19 ROM Rantsila 100 v, ohjelmassa mm
Mikko Alatalo
sunnuntai 17.7.
klo 12.00 Kansanlaulukirkko ja tapulissa kahvit

 

lauantai 23.7.
klo 10-14 Toritapahtuma kunnantalon pihalla:
Torimyyntiä, grillimakkaraa ja kahvia, ym. järj. Siikalatvan
yrittäjät ry
klo 10-11 Karaoke: KM-karaoke
klo 11.10 Avaussanat
klo 11.15 Kairanmaan harmonikkakerho
klo 12 Kesäpäiväpuhe
klo 12.15 Peetu Pelle
klo 13 Kairanmaan harmonikkakerho
klo 12-15 Museo avoinna
klo 18 Näytelmä Hukutetut muistot Nuorisoseuralla,
Pulkkilan seura
sunnuntai 24.7.
klo 11.30 Kirkkokahvit Turulassa, Pulkkilan seura
klo 12 Kansanlaulukirkko Turulassa, järjestää Siikalatvan
seurakunta
klo 14 Näytelmä Hukutetut muistot, Pulkkilan seura
klo 12-14 Museo avoinna

 

Ganander-talon taidenäyttely 29.6.–31.7. ke-
su klo 11–17. Taiteilijat Jaana Fält, Elisa Nuorala
ja Paula Saanio.
tiistai 12.7. 
klo 18  Opastettu kiertoajelu, järj. Siikalatvan
Keskusta
keskiviikko 13.7. 
Leikkimieliset Hannan kisat urheilukentällä.
Järj. Rantsilan Raikas ja K-Market   Rantsila
torstai 14.7.
klo 16.30 Match Show Aleksanterin koulun
kentällä Rantsilassa. Ilmoittautuminen alkaa
klo 16.30, kehät 18.00. Voit ilmoittautua myös
ennakkoon. järj. Rantsilan Koirakerho
klo 18 Lauluilta ja kansallispukujen tuuletus
Ganander-talolla
perjantai 15.7.              
klo 19  Männistön pihakonsertissa Mira Luoti ja
Lauri Schreck
klo 19 Wanhan meijerin kuppila 
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torstai 30.6.
klo 18 Opastettu kiertoajelu, järj. Siikalatvan Keskusta
perjantai 1.7. 
klo 18 Bingo Kisapirtillä
lauantai 2.7. 
klo 10–14 Tapahtuma-alueella torimyyntiä ja tuote-
esittelyjä, Kestilänraitin varrella
klo 10–11.30 Karaoke: KM-karaoke
klo 11.35 Avaussanat
klo 11.45 Siklan puheenvuoro
klo 12 Lastenmusiikkiyhtye: Maailman vahvin pupu
klo 12.45 Kesäpäiväpuhe: Maija Kantanen
klo 13.15 Armi Tenkula & Afrikan tähti
Vanha srk-talo 10–14 Eläkeliiton kahvila, myyjäiset,
arpajaiset ja pihalla kettingin heittoa, lapsille ja
aikuisille
Museo 10–14 Kestilän museoyhdistys
OP:n piha 10–13 Keittolounasta myy Kestilän
Kotitalousseura 
Kirjasto 10–13 Omatoimikirjaston opastusta

sunnuntai 3.7.
Kestilän kirkko 13 Pitäjäpäivien kansanlaulukirkko,
järjestää Siikalatvan seurakunta
Seurakuntatalo  11-14 Perinnepäivällinen, järjestää
Kestilän Kotitalousseura
Museo  11-14 Kestilän museoyhdistys

 

sunnuntai 17.7.
klo 11-13 Lasten työpaja, Museo avoinna
maanantai 18.7.
klo 18 Lauluilta ja lättykestit Turulassa, järj. Pulkkilan
Seura
tiistai 19.7.
klo 18 Opastettu kiertoajelu, kahvipysäkki Laakkolan
kylä-talolla,    järj. Siikalatvan Keskusta.
Ennakkoilmoittautuminen.
klo 17-20 Museo avoinna
keskiviikko 20.7.
klo 18 Teatteri Tie -lastennäytelmä vanhoihin
satuihin perustuen Turulassa
klo 18.30 Lauluilta kirkkopuistossa, järj. Siikalatvan
seurakunta
torstai 21.7.
klo 18.30 Frisbee-viikkokisa, ilmottautuminen 30 min
ennen kisaa. Järj. Pulkkilan Ponsi
klo 18.30 Puistojumppaa museolla
perjantai 22.7.
klo 18  Linkopallokisa urheilukentällä, järj. Pulkkilan
Ponsi
klo 18  Näytelmä Hukutetut muistot, ensi-ilta
Nuorisoseuralla, Pulkkilan Seura

Seuraa muuttuvia aikatauluja nettisivuilta ja someista!Rantsila: 040 9352134 / Keijo Vähä
 Pulkkila: 050 344 0533 / Eila PihkakoskiKestilä ja Piippola: 044 511 8340 / Taina Jordan

Toripaikkavaraukset:

lauantai 9. 7. Piippola-päivä tapahtuma kunnantoimiston
piha-alueella klo 11-14.
Paikalla torikauppiaita, hanke-esittelyjä, SPR:n nallesairaala
kirjaston edessä. Terävän autorata ja makkaranpaisto.
Kappelineuvoston muurinpohjalettuja.
Juontajana AnnaMari Similä
11-11.40 Liikkuva Laulureppu
11.45 avaussanat: kunnanjohtaja Pirre Seppänen
12 yhteislaulua
12.30 Siklan puheenvuoro
12.40 Asukas- ja kulttuuritalon esittelypuhe Virpi
Marjomaa-Rajamäki
13.10 trubaduuri Sami Heikkilä
klo 10-14 Kirjastossa omatoimikirjaston opastusta
klo 21 Nuorisoseuralla rokki-iltamat, mm. Kuulovaurio
sunnuntai 10.7.  Kansallinen kuvataiteen päivä
klo 10 Pitäjäpäivien kansanlaulukirkko 
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MAASEUTUPALVELUT

VILJELIJÄTUKIEN PÄÄTUKIHAKU 2022

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 tar-
vittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista.
Vipu-palvelussa voit perustaa uusia lohkoja sekä tehdä peruslohkojen jakoja ja yhdistä-
misiä. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen tekemiseen, jotta kun-
ta 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

ILMOITETUN KASVIN MUUTTAMINEN
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. jälkeen, jos   
• olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
• olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
• et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia esimerkiksi poikke-
uksellisen sääolosuhteen takia.
Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa kas-
vilajin muutoksen takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään. 
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiintar-
kastuksen perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta.

KYLVÄ TAI ISTUTA KASVIT VIIMEISTÄÄN 30.6.
Kasvit tulee kylvää tai istuttaa viimeistään 30.6.2022. Kylvöpäivään on kuitenkin poik-
keamismahdollisuus, jos poikkeukselliset sääolot estävät kylvämisen viimeistään 30.6. 
Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsai-
den sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen.
Tässä tapauksessa kylvä lohko heti olosuhteiden salliessa. 

SIIKALATVAN KUNTA
KUULUTUS

Ilmoitamme Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettami-
sesta MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen, Temmeksen 
ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt ja Siikajoen lähiym-
päristöä seututien 800 suunnassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,4 km². 

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava laadi-
taan kirkonkylälle aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ran-
ta-alueiden osille, joita ei suunnitella asemakaavoitettaviksi, laaditaan MRL 72 §:n 
mukainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava. 

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Siikalat-
van kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä Kestilän kirjastolla (Kes-
tilänraitti 1a, 92700 Kestilä) 8.6.-15.8.2022 sekä kunnan internetsivuilla : https://
www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet/ 

Kunnanhallitukselle osoitetut muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtä-
villäoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu 
Komu, Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila tai sähköposti hannu.komu@siikalatva.fi

Lisätietoja antavat: 
Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, 
sähköposti: hanu.komu@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Elina Marjakangas puh. 040 827 1160, 
sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi, osoite: Rautatienkatu 33, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus

SIIKALATVAN KUNTA
KUULUTUS

Ilmoitamme Piippolan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asetta-
misesta MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavoitettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, kantatien 
88 ympäristöä ja Lamujoen lähiympäristöä. Piippolan keskustaajaman nykyinen 
osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut eikä enää ohjaa riittävästi asema-
kaavoitusta ja rakentamista. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2793 ha, josta vuoden 2003 
yleiskaava kattaa noin 710 ha. Yleiskaava laajenee pohjoiseen vedenhankinnan 
kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, itään jokirantaan ja Peltoperän olevan asutuk-
sen alueelle, sekä kantatien 88 pohjoispuolelle Kortteisen kohdalla.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava laaditaan 
kirkonkylän asemakaava-alueelle ja sen laajennusalueille aluevarauskaavana, joka 
ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Rantavyöhykkeelle se laaditaan MRL 72 §:n mu-
kaisena rakennuspaikkakohtaisena rakentamista ohjaavana yleiskaavana.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 
Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä Piippolan kirjas-
tolla (Keskustie 11, 92620 Piippola) 8.6.-15.8.2022 sekä kunnan internetsivuilla 
https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet/ 

Osallisella on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä-
oloaikana kirjallisesti: Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, sähköposti 
hannu.komu@siikalatva.fi, os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Lisätietoja antavat: Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 
601, sähköposti: hanu.komu@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Elina Marjakangas puh. 040 827 1160, 
sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi, osoite: Rautatienkatu 33, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus

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, koska 
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 aktiiviviljeli-
jän hallinnassa olevan tukikelpoisen maatalousmaan perusteella. 

TARKISTA VILJAVUUSTUTKIMUKSESI JA LANTA-ANALYYSISI VOIMAS-
SAOLO
Muistathan, että viljavuustutkimus pitää teettää viiden vuoden välein. Tarkista, että tutki-
mukset ovat voimassa koko tulevan kasvukauden ajan jokaisella peltolohkolla, jolla vilje-
let satokasveja. 
Sallittu lannoittaminen perustuu viljavuustutkimuksen antamiin tuloksiin. Jos viljavuus-
tutkimuksia on päässyt vanhentumaan, kerää uudet maanäytteet heti, kun se on mahdol-
lista, ja lähetä näytteet analysoitavaksi. Muista myös teettää lohkojaossa syntyneille loh-
koille viljavuustutkimukset sen kasvukauden aikana, jolloin lohko jaetaan.
Tarvitset voimassa olevan viljavuustutkimuksen satoa tuottavien kasvien viljelyssä, vaik-
ka et olisi lannoittanut. Uusien viljavuustutkimuksien tulosten pitää olla käytettävissä en-
nen seuraavaa lannoituskertaa. 
Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoitteena 
suoraan pel-lolla enemmän kuin 25m³ vuodessa. Lanta-analyysi tulee olla kaikista lantala-
jeista, joita syntyy yli 25m3 vuodessa. Myös lanta-analyysi tulee teettää viiden vuoden vä-
lein.

TOIMISTOJEN AUKIOLOAJAT 
HAAPAVESI maanantai ja perjantai        KESTILÄ tiistai                                       
PULKKILA keskiviikko   PYHÄNTÄ sopimuksen mukaan              
RANTSILA avoinna ke 8.6 ja 15.6        VAALA maanantai

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
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Siikalatvan yhteinen asukas- ja kulttuuritalo Piippolassa 
(ent. kunnantoimisto)
Erilaisia tilaratkaisuja esimerkiksi:
• kerho- ja kurssitoimintaan
• näyttelyn järjestämiseen
• taiteilijan tai yrittäjän työskentelyyn

    projektityöntekijäVirpi Marjomaa-Rajamäki
    044 5118 349, virpi.marjomaa-rajamaki@siikalatva.fi

Vapaa-aika – ja liikuntatoimen kesäajasta
Siikalatvan kunnan, Siikalatvan urheiluseurojen ja Siikalatvan urheilijoiden järjestämät 
yleisurheilun Siikalatva cupin kesän 2022 osakilpailut, paikat ja lajit on nähtävillä kun-
nan nettisivuilla www.siikalatva.fi. 

Vapaa-aikasihteerin ja liikuntasihteerin kesälomien aikana (11.7.- 7.8.2022)   voit kii-
reellisissä asioissa olla yhteydessä tekstiviestein tai whatsapin kautta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Siikalatvan hiihtokampanjassa hiihdeltiin mahtavat 37 100 km ja samalla Siikalatva voit-
ti Siikajoen. Osallistujia oli 85.  Arvonnoista voittaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS RY
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin 50-vuotisjuhla Paavolassa sunnuntaina 
12.6.2022.  Ne, jotka ovat matkaan ilmoittautuneet, Tervetuloa! Linja-auto Salen pihas-
ta lähtee klo 8.00. Matkan hinta 20 euroa, joka peritään autossa.

Kestilä-päivillä: Eläkeliiton myyjäiset Vanhalla seurakuntakodilla lauantaina 2.7. klo 
10.00-14.00. Myyjäispöydässä on myytävänä monenlaisia leivonnaisia ja rieskaa.
- Kahviosta voit ostaa kahvia, teetä, mehua, suolaisen piirakan tai makean pullan kera.
- Arpajaiset, jossa runsaasti voittoja. Arvonta suoritetaan klo 13.45
- Pihalla kettinginheittoa, lapsille ja aikuisille. Parhaimmat tulokset saaneet palkitaan.
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO
PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHON KESÄMATKA 
IISALMEEN 3.-4.8.2022
Matkareitti: Pulkkila-Iisalmi-Runni-Iisalmi-Mansikkaniemen kesäteatteri-Pulkkila
Lähtö: Keskiviikko 3.8.2022 kello 8.30 Pulkkilan torilta
Hinta: 220 € kahden hengen huoneessa, lisämaksusta huone yhdelle 40 €
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat
- majoittuminen Spa Hotel Runni
- opastettu kierros Olvin Panimomuseossa, kiertoajelu Iisalmessa, Raatihuoneen esitte-
ly sekä oppaan johdolla tutustuminen Koljonvirran historiaan
- teatterilippu Jari Tervon romaanin pohjalta dramatisoituun näytelmään ”Poliisin poika”
- ruokailut: buffet-lounas Olvin ravintolassa, päivällinen Spa Hotel Runnilla, lounas Raa-
tihuoneella, päiväkahvit x 2, väliaikakahvit kesäteatterilla, lihakeitto Metsäpirtillä ennen 
teatteriesitystä.
Ilmoittautuminen ja matkan maksaminen Pulkkilan Osuuspankkiin viimeistään ma 
27.6.2022.
Onko matkavakuutuksesi kunnossa? Matkatoimisto suosittelee.
TERVETULOA!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RANTSILAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
Rantsilan maa- ja kotitalousseura lämmittelee hetken huilaamassa ollutta toimintaan-
sa uusien innokkaiden aktiivien ilmaistua kiinnostuksensa sitä kohtaan. Jos toiminta 
kiinnostaa, tule ideoimaan uutta tulemista osoitteeseen Nivankoskentie 40. Sauna kuu-
mana ja tarjoilua. Tervetuloa! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY
Järjestämme

LINJA-AUTORETKEN TURKANSAAREEN JA LAMMINAHOON to 18.8.

- lähtö Kestilän Salelta klo 10

- perillä Turkansaaressa lohikeittolounas (keitto, leipä, juoma & kahvi) ja opastettu tu-
tustuminen ulkomuseoalueeseen

- paluumatkalla Lamminahossa kahvit (kahvi, pulla ja leipäjuusto) sekä tilan ja sen raken-
nusten esittelykierros

- paluu iltasella

- ilmoittautuminen (ilmoita myös mahd. erityisruokavaliosi!) viimeistään ke 3.8. Seppo 
Karppiselle (0400 798 953 tekstiviestillä / seppetteri@gmail.com) tai Aino Marttilalle 
(040 5689 225 / aino.marttila@siikalatva.fi)

- retken hinta 7 € / Kestilän museoyhdistyksen jäsen ja 20 € / ei-jäsen (yhdistyksen vuo-
sijäsenyys 10 € / henk. tai 20 € / yhteisö; ainaisjäsenyys 75 €)

- retken ja jäsenyyden maksaminen Kestilän museoyhdistys ry:n tilille FI07 5138 0840 
0108 17 viimeistään pe 5.8. (kuitti mukaan matkalle)

Tervetuloa kanssamme kesäretkelle!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANTSILAN OMAISHOITAJAT
Olemme Rantsilan pitäjäpäivillä lauantaina 16.7.2022 meijerin sisätiloissa myymässä 
arpoja. Arpalahjoituksia otetaan vastaan. Arvoista saadut tulot käytetään omaishoita-
jien ja hoidettavien virkistystoimintaan. Aurinkoista kesää kaikille!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIIKALATVAN JHL 713 
Siikalatvan JHL 713 järjestää koko perheen reissun Kalajoelle 3 - 4. 9. Jäsenille ilmai-
nen muille maksu 60 euroa. Ilmoittautumiset 31.7. mennessä satu.tuomaala@gmail.gom. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

SEURAAVA KUNTATIEDOTE  ILMESTYY KE 17.8.2022
     Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset  

kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee,   
kuitenkin viimeistään 9.8.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi   Ajankohtaista/kuntatiedotteet

 

Kyläpäivien kiertoajelut 
to 30.6. KESTILÄ 
mm. vankila, Maksinharju, Kangasjärvi, Rasinperä 

to 7.7. PIIPPOLA 
mm. Nuorisoseura, Kairanmaatalo, Paskokangas 

ti 12.7. RANTSILA 
mm. Kurunneva, Mankilan rukoushuone, Hyttikoski 

ti 19.7. PULKKILA 
mm. Lehonranta, Sandelsin 
lasaretti, Laakkolan kylätalo 
 
Kiertoajelu on maksuton. 
Lähtö 18.00 ja paluu n. 20.30  
Kahvitarjoilu 
 
Sitovat ilmoittautumiset  
viim. viikkoa ennen (23.6.):  
ira.toppinen@siikalatva.fi  
040 709 9521  
    

Järj. Siikalatvan Keskusta 
  

 

VESTIA ALOITTAA POISTOTEKSTIILIEN 
KERÄÄMISEN 
Vestia Oy aloittaa poistotekstiilien keräämisen kaikilla 
lajittelupihoilla 1.6.2022. Poistotekstiilejä ovat kotitalo-
uksien käyttökelvottomat, kuivat ja puhtaat vaatteet sekä kodintekstiilit. Kerätyistä poisto-
tekstiileistä valmistetaan kierrätyskuitua Paimion poistotekstiilien kiertotalouslaitoksessa. 

KERÄYS ON KAIKILLA VESTIAN LAJITTELUPIHOILLA 
Poistotekstiilejä kerätään Vestian kaikilla itsepalveluperiaatteella toimivilla lajitte-
lupihoilla; Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Pulkkilassa, Pyhäjoella, Py-
häjärvellä, Pyhännällä, Sievissä ja Ylivieskassa. Vestia on ollut mukana tekstiilien kier-
rätystä edistävässä poistotekstiilihankkeessa vuodesta 2019. Vestia vastaanottaa pois-
totekstiilit poltettavan jätteen hinnalla. Poistotekstiilien keräykseen kelpaavat kotitalo-
uksien käyttökelvottomat, kuivat ja puhtaat vaatteet ja kodintekstiilit, jotka on pakattu 
suljettuihin muovipusseihin. Poistotekstiilejä eivät ole alusvaatteet, sukat, sukkahousut, 
kengät vyöt, matot, peitot, pehmusteet, pehmolelut, tyynyt tai kosteat, homeiset, vah-
vasti haisevat tai tekstiilituholaisia sisältävät tekstiilit. 

ELOMENOT 
2022

LAAKKOLASSA
LAUANTAINA
30.7. KLO 20

ALKAEN! 

Esiintymässä 
tangokuningas 

Johannes Vatjus!

Elomenoissa on 
vapaaehtoinen 
rannekemaksu, 
jolla voit tukea 

tapahtumaa 
ja osallistua 
arvontaan. 

PIIPPOLAN SEUDUN RHY
järjestää hirvikoeammuntoja Rahka-ahon  
ampumaradalla v. 2022 seuraavasti:
Tiistaina  24.5. klo 17.00 – 19.00
Lauantaina 11.6. klo 10.00 – 13.00
Tiistaina 28.6. klo 17.00 – 19.00
Lauantaina 23.7. klo 10.00 – 13.00
Tiistaina  9.8. klo 17.00 – 19.00
Lauantaina 27.8. klo 10.00 – 13.00
Tiistaina  6.9. klo 17.00 – 19.00
Lauantaina 17.9. klo 10.00 – 13.00

Harjoitusammuntoja pidetään seuraavasti:

Torstaina 19.5. klo 17.00 – 19.00
Torstaina 9.6. klo 17.00 -  19.00
Torstaina 23.6. klo 17.00 -  19.00
Torstaina  21.7. klo 17.00 -  19.00
Torstaina 25.8. klo 17.00 – 19.00
Torstaina 15.9. klo 17.00 – 19.00

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

METSÄSTÄJÄTUTKINNON KOULUTUS pidetään vkol-
la 30,  25.7. - 28.7. klo 18.00 alkaen Pyhännän kunnantalon 
auditoriossa

Tutkinnon tentit ovat 29.7., 2.8., 8.8., ja 12.8. klo 18.00 al-
kaen myös samassa paikassa.
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Onko suunta hukassa? Onko kartta
kierossa?

 
 Meillä Tilkkeessä suunnitellaan polkuja

eteenpäin elämässä, tilanteesta
riippumatta. 

 
Tilke järjestää asiakkailleen yksilöllistä

ohjausta asiakkaidemme tarpeista
lähtien. Meiltä voit saada vaikkapa tukea
urasuunnitteluun, sähköiseen asiointiin,

työnhakuun tai työllistymis- taikka
koulutuspolulla etenemiseen. Hanke on
suunnattu 17-64 -vuotiaille epäselvässä

työllisyystilanteessa oleville
 

Ota yhteyttä, niin laitetaan rattaat
pyörimään !         

Työllisyyttä
Osaamista

Osallisuutta

Anne Siirtola, ohjaaja,
050-4141392

Seuraa meitä
somessa!

"tilkehsp"

"tilkehanke"

Anttilantie 6, 92620 Piippola

SIIKALATVAN KUNNAN
PIIPPOLAN TYÖPAJA

Kesäkuussa meiltä:
kalusteiden entisöinti
polkupyörien huollot
pajamyymälä
kopiointi- ja
tulostuspalvelu
(A3-A5, mv ja neliväri)

•
•
•
•

044 5118 434 Jarkko
040 5118 243 Ari-Pekka

Avoinna: ma-to 8-16, pe 8-14

muut myytävät tuotteet ja palvelut osoitteessa:
https://www.facebook.com/siikalatvankunnantyopajat

Paja on kesätauolla 01.–31.07.2022

KESÄTERVEISIÄ JOKIHELMEN OPISTOSTA!

Jokihelmen opiston syksyn 2022 kurssitarjonta jul-
kaistaan 1.7.2022 www.jokihelmenopisto.fi  
Kurssit ovat nähtävillä internetissä sekä oppaat se-
lattavissa kirjastoissa. 

Kursseillemme voit ilmoittautua
Internetissä pe 1.7.2022 klo 9.00 alkaen,  www.jo-
kihelmenopisto.fi   Puhelimitse to 11.8.2022 klo 10 
alkaen, puh. 044 7591 999. 

Sähköinen ilmoittautuminen on nyt helppoa ja su-
juvaa. Ohjeita sähköiseen ilmoittautumiseen löytyy 
www.jokihelmenopisto.fi 

Mikäli tarvitset painetun esitteen, sellaisen voi tila-
ta opiston toimistosta. Seuraa ilmoitteluamme kun-
tatiedotteissa, internetissä www.jokihelmenopisto.
fi sekä facebookissa ja instagramissa.

Kevätlukukauden 2023 opetusohjelma julkaistaan 
opiston internet-sivuilla 1.11.2022, jolloin ilmoittau-
tuminen kevään kursseille alkaa.

Olemme lomalla 1.7.-31.7.2022
Aurinkoista kesää kaikille

SIIKALATVAN KIRJASTOT

Kesän 2022 lasten ja perheiden Lu-
kujengi: Kultaisen kirjan metsästys 
ja nuorten Mitä lukis? -lukukampan-
jat ovat käynnissä. Kampanja-aika 1.6.-31.8.2022. 
Osallistujille luvassa pieniä palkkioita ja kirja-ar-
vonta. Tutustu kampanjoihin paikan päällä kirjas-
tossa.

Joki-kirjastojen Piipahda naapurissa -kampan-
ja haastaa kuntalaiset vierailemaan alueen eri kir-
jastoissa ja kirjastoautoissa. Nouda kampanjakortti 
kirjastolta, kerää kirjastojen leimoja ja palauta kort-
ti 31.8.2022 jälkeen osallistuaksesi kirjapalkinto-
jen arvontaan.

Kyläpäivillä la 2.7. Kestilän kirjasto auki klo 10-13, 
la 9.7. Piippolan kirjasto auki klo 10-14 ja la 16.7. 
Rantsilan kirjasto auki klo 10-13. Mm. itsepalvelun 
käytön opastusta, tervetuloa!

KESÄN POIKKEUKSIA AUKIOLOAJOISSA:
• Pulkkilan kirjasto on suljettu 6.-19.6. Myös oma-
toimikirjasto, asiointipiste ja palautusluukku ovat 
pois käytöstä. Pulkkilan lainojen ja varausten erä-
päivät siirtyvät sulun yli. Kirjastoasioita voi hoi-
taa verkkokirjastossa ja muiden kirjastoyksiköiden 
kautta.

• Juhannuksen aikaan kirjastot ovat avoinna to 
23.6. klo 10-14, pe 24.6. pelkkä omatoimiasiointi.

• Kestilän kirjastossa pelkkä omatoimiasiointi:
· ti 12.7., ti 19.7., ti 26.7., ti-ke 2.-3.8.

• Piippolan kirjastossa pelkkä omatoimiasiointi:
· ke 13.7., ke 20.7., ke-to 27.-28.7.

• Pulkkilan kirjastossa pelkkä omatoimiasiointi:
· to-pe 4.-5.8.

• Rantsilan kirjastossa pelkkä omatoimiasiointi ke  
    29.6.

Seuraa ajantasaista tiedotusta: siikalatva.fi/va-
paa-aika/kirjastopalvelut

LEIKKIPUISTOTALKOOT

Leikkipuistotalkoiden aloitus 
lauantaina 11.6. klo 10.00.

Kokoonnutaan puistoalueelle, 
joka sijaitsee päiväkodin takana.

Tervetuloa!      Pulkkilan seura

TERVETULOA KAHVAKUULAILEMAAN!

PULKKILAN PERUSKOULUN takana sijaitsevalle 
pesäpallokentälle kesäkuussa 

TIISTAISIN JA SUNNUNTAISIN KLO 18.00-19.00 
 Omat kuulat mukaan!!!
 Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuulajumpan ja  

osallistumismaksu on seuran jäsenille ilmainen, 
ei jäsenille 5€/kerta. 

Kahvakuulajumppa kerrat, vetäjänä Teija Aho
 TIISTAISIN:* 7.6.  * 14.6.   * 21.6.         

SUNNUNTAISIN: * 12.6.  * 19.6.

TERVETULOA! TERVETULOA!
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän

tai vetäjän taholta.

KOIRIEN MATCH SHOW

Rantsila-päivien Match Show järjestetään taas hei-
näkuussa!

Laita kalenteriin torstai 14.7. ja tule kisailemaan!
Tapahtuman ja tarkemmat tiedot löydät Rantsilan 
koirakerhon facebook-sivulta www.facebook.com/
RantsilanKoirakerho/events .

Mukana järjestämässä Rantsilan Riistamiesten ken-
neljaosto.

Jos haluat mukaan talkoilemaan, ota yhteyttä: rant-
silankoirakerho@gmail.com

Rantsilan koirakerho järjestää keskiviikkona 
3.8.2022 Rantsilassa Gananderin koululla klo 
17:15 alkaen yhteistyössä Suuret Laumanvartijaro-
dut ry:n ja MTK-Rantsilan kanssa

MEILLEKÖ LAUMANVARTIJA 
-INFOTILAISUUDEN
Klo 17:15  alkaen kahvi- ja mehutarjoilu
Klo 17:30  Tervetuloa, Rantsilan koirakerho

Klo 17:35 Yleisimmät laumanvartijarodut Suo- 
   messa sekä terveiset Suuret lauman-
 vartijarodut yhdistyksestä /Iida Lahti, 
 Suuret Laumanvartijarodut ry
Klo 18:15 Laumanvartijan hankinta ja työkäyttö,  
  Juntunen Riikka, Kennel Chevrott`s
Klo 19:00 Kokemuksia laumanvartijan käytöstä   
  lammastilalla, Kati Pennanen, 
 Ali-Kauralan tila
Klo 19:15 Terveiset Laumanvartija-hankkeesta,    
 Ellis Kotilainen, WWF

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudes-
sa kahvitarjoilu. 
Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa tinyurl.
com/laumanvartijaseminaari 20.7.2022 mennessä. 

Ilmoittautuessasi sinulla on mahdollisuus jättää 
luennoitsijoille ennakkoon kysymyksiä. 
Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etä-
nä. Järjestelyissä huomioidaan vallitseva koronati-
lanne.

TERVETULOA!

YLEISURHEILUKOULUT
Tervetuloa Pulkkilan Ponnen yleisurheilu-
kouluun 6 -15 vuotiaat Urheilukentälle maa-
nantaisin klo 18.00- 19.00
Kerhossa käynnissä edellytetään seuran jäsenyyttä.
Kerho alkaa maanantaina 6.6.2021 (HIPPO-juok-
suilla, ilmoittautuminen klo 17.15-17.45) jatkuen 
13.6., 20.6. ja 27.6.
Vetäjinä: Teija Aho, Kaisu Rönkkömäki, Marika Helenius /PuPo
       
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän tai vetäjän 
taholta. TERVETULOA! 

Tervetuloa Pulkkilan Ponnen aikuisille järjestettä-
vään yleisurheilukouluun urheilukentälle maanan-
taisin klo 19.00-20.00 
Kerhossa käynnissä edellytetään seuran jäsenyyttä, 
ei jäsenille 5 €/kerta.
Kerho alkaa maanantaina 13.6.2021 jatkuen 20.6. ja 
27.6. Vetäjinä: Teija Aho, Marika Helenius /PuPo 

Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän tai vetäjän 
taholta. TERVETULOA!  

SIIKALATVAN 
VARHAISKASVATUKSEN 
KESÄAIKA

Koko kesän ovat avoinna seuraavat päiväkodit: 

Kestilä Pikkupihlaja p. 044 511 8251 
Piippola Vaarintalo p. 044 511 8345 
Pulkkila Hiirenkorva p. 044 511 8477
Rantsila Suopeikko p. 044 511 8630

Näistä avoinna olevista yksiköistä saa opastusta kii-
reellisissä päivähoitoasioissa, mikäli asuinalueesi 
päiväkodinjohtaja on lomalla. Varhaiskasvatusmak-
suihin/laskuihin liittyvissä asioissa tulee ottaa yh-
teyttä Varhaiskasvatusjohtajaan/päiväkodinjohta-
jiin tai laskuttajaan.
 
puhelin  lomalla
Varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja 
044 511 8226 18.7.-14.8.
Päiväkodinjohtaja Jaana Fält  
044 511 8336 13.6.-10.7.; 25.7.-7.8.
vt.Päiväkodinjohtaja Aini Jarva  
044 511 8647 6.-12.6.; 4.-24.7.
Varhaiskasvatuksen laskutus: Sanna Äijälä  
044 511 8249 7.7.-3.8.

AURINKOISTA KESÄÄ SIIKALATVAN LAPSIPERHEILLE!

Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatuspalvelut


