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Kuntalaisten hyvinvointi on kun-
nan tärkein tavoite. Hyvinvoivat 
kuntalaiset pitävät kunnan elin-
voimaisena ja virkeänä, ja elinvoi-
mainen kunta puolestaan tarjoaa 
kuntalaisille parempaa arkea ja 
yrityksille uusia mahdollisuuksia. 

Hyvinvointi on yksilöllinen ko-
kemus elämän mielekkyydestä. 
Siihen vaikuttavat henkilön omat 
valinnat sekä monet kunnan teh-
täväkenttään kuuluvat arjen pal-
velut. Suuri tekijä on yhteisölli-
syyden ja osallisuuden kokemus. 
Strategiakierroksella nämä kaik-
ki tekijät nousivat esiin. Strategi-
aamme linjattiinkin, että kunta, 
kansalaisjärjestöt ja yritykset toi-
mivat tiiviissä yhteistyössä kun-
talaisten hyvinvoinnin ja yleisen 
viihtyvyyden sekä kulttuuritoi-
minnan ja harrastusten mahdol-
listamiseksi. 

Strategian toteutuminen vaatii 
toimenpiteitä. Nyt juuri on hyvä 
aika linjata ensi vuoden tavoitteet 
ja suunnitelmat. 

Kunta voidaan nähdä kuntalais-
ten, järjestöjen ja yritysten yhtei-
sönä. Liike-elämässä parhaiten 
pärjäävät yhteisöt, jotka perustu-
vat luottamukselle ja kumppa-
nuuksille. Sama pätee varmasti 

Siikalatvan malli 
myös kunnassa. Mitä vahvempi 
luottamus ja yhteishenki kuntayh-
teisöön saadaan, sitä paremmin se 
rakentaa yhteistä hyvää yli erilais-
ten rajojen. 

Luottamuksen ja kumppanuuk-
sien edistämisessä avainasemassa 
on avoin vuorovaikutus. Näitä vuo-
rovaikutustilaisuuksia ja -tapoja 
meidän tulee yhdessä kehittää. 

Siikalatva on kylien ja yhdistys-
ten rikastama kunta. Meillä on 
toista tusinaa vahvaa kyläyhteisöä 
ja yli 50 aktiivisesti toimivaa yh-
distystä tai järjestöä. Kyläyhdis-
tykset, eläkeläis- ja nuorisojärjes-
töt, nuorisoseurat, urheiluseurat, 
kotiseutuyhdistykset, metsästys-
seurat ja monet muut tuottavat 
meillä jo nyt paljon hyvinvointia 
vaikutusalueillaan. 

Kunta tukee järjestöjen toimin-
taa pienillä avustuksilla ja hankea-
jan rahoituksella. Useampien jär-
jestöjen yhteistyöllä ja uusilla tu-
kimuodoilla voitaisiin saada aikaan 
enemmän, nykyisiä tapahtumia 
laajemmalle alueelle tai uusia pal-
veluja eri kohderyhmille.

Hyvinvoinnin ja elinvoiman ke-
hittämisessä on tilaa isoille ja pie-
nille innovaatioille. Kainuussa on 
esimerkiksi kehitetty lähipalvelu-

Seija Junno
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Siikalatvan kunta

malli ’Arjen pelastajat’, jossa jouk-
ko nuoria tarjoaa apua vanhem-
mille ihmisille pienissä arjen aska-
reissa, vaikkapa kauppakassin 
kantamisessa, postin hakemises-
sa tai ulkoilussa. Tässä mallissa 
kohtaavat kaksi sellaista sukupol-
vea, jotka eivät ehkä arjessa muu-
toin pääse tutustumaan toisiinsa. 
Millaisia palveluja kuuluisi Siika-
latvan malliin?

Marraskuussa järjestämme kun-
nan järjestöillan, jossa mietitään, 
mitä kaikkea voisimme tehdä yh-
dessä hyvinvoinnin ja elinvoiman 
hyväksi. Pohditaan myös, miten 
kunta voisi tukea järjestöjä tässä 
todella tarpeellisessa työssä. Kut-
su julkaistaan seuraavassa kunta-
tiedotteessa. Sitä ajatellen:

" Haastan kaikkia yhdistyksiä ja järjestöjä 
keksimään sudenrohkeita avauksia, joilla 
kehitämme Siikalatvan mallia luoda meille 
kaikille hyvinvointia ja elinvoimaa."

Äänestä: mihin käytetään  
4 x 10 000 euroa?

Siikalatvan kuntalaiset ideoivat viime keväänä, mihin neljään 
eri hankkeeseeen kunta voisi investoida 10 000 euroa.

         Käy äänestämässä suosikkiasi osoitteessa 
              www.otakantaa.fi/hankkeet/793 
                      tai kunnan kirjastoissa.

Jokaisella 12 vuotta täyttäneellä on oikeus äänestää ja 
vaikuttaa mitkä ideat toteutetaan. Äänestys päättyy 30.11.

Äänestyslinkin löydät myös kunnan  
verkkosivuilta ja Facebookista.

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY KE 16.11.2022

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

tulee,  kuitenkin viimeistään 8.11.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi   Ajankohtaista/kuntatiedotteet
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HONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON KAAVAN KÄYNNISTÄMINEN
Siikalatvan kunnanhallitus on 26.9.2022 päättänyt Infinergies Finland Oy:n esityksestä 
käynnistää osayleiskaavan laatimisen Siikalatvan Honkakankaan tuuli- ja aurinkovoima- 
aluetta varten. 

Tarkoituksena olisi mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoima-alueen rakentaminen laatimalla  
oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuuli- ja aurinkovoimalan 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tuulivoimalan etäisyydet asuin- ja lomaraken-
nuksiin tulee olla vähintään 2 000 m.

Honkakankaan suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 2 700 hehtaaria. Tuuli- ja  
aurinkovoima-alue koostuisi noin 15–25 tuulivoimalasta ja niiden väliin sijoittuvista  
aurinkovoimaloista. Tuulivoimaloiden yhteisteho olisi noin 90-250 MV. Honkakankaan 
maanomistajien kanssa on solmittu maanvuokrasopimuksia 39 tilasta ja vuokrattuna on 
lähes 1850 hehtaaria suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä.

Honkakankaan kaavaa varten laaditaan MRL:n mukaiset ympäristö-selvitykset ja vaiku-
tusten arvioinnit.  Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten  
arviointimenettelyä. YVA toteutetaan YVA-lain mahdollistamalla kaavan ja YVA:n yhteis-
menettelyllä. Kaavan laatijana toimii Sweco Infra & Rail Oy.

Kunnanhallitus

MAASEUTUPALVELUT
AVOIMET OVET

RANTAKANKAAN KOULULLA
KE 9.11.2022 klo 12–18

• mahdollisuus tutustua koulun tiloihin
• oppilaiden musiikkiesitys klo 12.30 ja 14
• kahvitarjoilu
• myyntipöytä, tuotto kuudesluokkalaisten  
 luokkaretkirahastoon

TERVETULOA!

TEE YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 27.10.2022
Huomaathan, että syysilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 27.10.2022.  
Kun teet syysilmoituksen Vipu-palvelussa, keväällä ilmoittamasi peruslohkotiedot ovat 
palvelussa valmiina käyttöösi. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä:    

 • lietelannan sijoittaminen peltoon  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen  
 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.     

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella nro 465. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, lähetä Vipu-palvelun kautta molemmista lantatoimen- 
piteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti ja rahti- tai kuormakirja, josta selviää 
materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L. Liitteen 
voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan viimeistään 27.10.2022.   

VUODEN 2022 VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA
Marraskuussa maksetaan
 • ympäristökorvauksen ennakko (85%)  • kansalliset peltotuet 100%
 • eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko (50%)

Joulukuussa maksetaan
 • luonnonhaittakorvauksen loppuosa (15%)  • perus- ja viherryttämistuki (95%)
 • EU:n nuoren viljelijän tuki (95 %)  • peltokasvipalkkio (95%)

VUOSIEN 2023-2028 TAVOITTEELLINEN MAKSUAIKATAULU ON JULKAISTU
Tavoitteellinen maksuaikataulu on julkaistu Ruokaviraston sivuilla. Ensi vuodesta alkaen 
maksut painottuvat hakuvuoden joulukuulle ja seuraavaan kevääseen.
PETOVAHINGOT

Vahingon sattuessa voit ilmoittaa ja hakea korvausta vahingosta, jonka suurpeto on aiheuttanut:

 • koiralle, kotieläimelle ja mehiläispesille • pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja   
 kootulle sadolle • eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville  
 rakenteille • muulle elottomalle irtaimistolle

Korvauksen saamiseksi ilmoita vahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikka-
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tee ilmoitus joko Vipu-palvelussa tai Ruoka-
viraston lomakkeella 131. Näin vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus.

Jos ilmoitat vahingosta kuntaan puhelimitse tai sähköpostilla, jätä lisäksi hakemus  
joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131 yhden kuukauden kuluessa kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen laatiman arviokirjan valmistumisesta.

PELLON RAIVAUS TULEVALLA OHJELMAKAUDELLA
Syyskuun valmistelutilanteen tietojen mukaan vuoden 2022 jälkeen käyttöön otettavan 
maatalousmaan on oltava pysyvästi nurmella. Ala voidaan uusia suorakylvönä tai 
kevytmuokkaamalla. Alaa ei saa kyntää. Pysyvä nurmikasvivaatimus ei mahdollisesti koske 
tilusjärjestelyssä tulleita aloja eikä lohkon muotoa parantavia muutoksia. 

Jos lohko on viljelykuntoinen vuoden 2022 puolella, sitä ei koske nurmikasvivaatimus. 
Tällöin lohkon peruskunnostustoimien tulee olla valmiina vuonna 2022, mutta alaa 
ei tarvitse kylvää. Alat ilmoitetaan normaaliin tapaan tukihakuaikana keväällä 2023. 
Halutessaan lohkon voi ilmoittaa jo tämän vuoden puolella palauttamalla kuntaan 
102C-lomakkeen ja kartan. 

Raiviot eivät saa korvauskelpoisuutta tulevalla ohjelmakaudellakaan, mutta korvauskelvotto- 
mista aloista voi saada joitakin uuden ohjelmakauden tukia (mm. perustulotuki nyk. perustuki) 

Euroopan komissio julkaisi 2021 lakialoitteen koskien metsäkatoa. Tämä koskisi Suomea 
tällä hetkellä naudanlihantuotannon osalta. Ehdotuksen mukaan vuoden 2020 jälkeen 
raivatulla pellolla tuotettu naudanliha ei olisi markkinakelpoista. Tämä on kuitenkin 
vasta lakialoite, joka ei välttämättä astu voimaan tällaisenaan. Linkki valtioneuvoston 
tiedotteeseen: https://valtioneuvosto.fi/-//1410837/uusi-metsakatoasetus-ja-cap-linjaus-
ovat-rajoittamassa-pellonraivausta-suomessa- 

MAASEUTUPALVELUIDEN 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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Kuntalaiskysely osaamis- ja kouluttautumistarpeista
Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan 
kehittämiskeskuksen hallinnoima Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu: yritysten kasvun 
mahdollistaminen -hanke kartoittaa kyselyin eri tahojen osaamistarpeita. 

Alkuvuoden aikana on kartoitettu Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän osaamistarpeita 
yritysten osalta. Nyt myös kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan asiaan. 

Vastaa kyselyyn linkin kautta: 
https://link.webropol.com/s/kuntalaiskysely2022

tai vieraile nettisivuillamme ja vastaa kyselyyn siellä:  
www.haapavesi-siikalatva.fi/ajankohtaista

Toivomme kyselyymme runsaasti vastauksia! Kaikki vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti. Vastausaikaa on 30.11.2022 saakka. 

Kartoituksen pohjalta arvioidaan, miten koulutuspalveluita voitaisiin toteuttaa 
alueellamme räätälöidysti ja minkälaisia älykkäitä ratkaisuja tarvitaan koulutusten 
toteuttamiseksi. 

Uudistuva ja hyvinvoiva maaseutu:  
yritysten kasvun mahdollistaminen (AKKE) -hanke 1.3. – 31.12.2022

Lisätietoja: projektipäällikkö Timo Kähkönen, timo.kahkonen@hspseutukunta.fi

www.haapavesi-siikalatva.fi

KIRJASTOPALVELUT

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:

• Siikalatvan kirjastot ovat omatoimikirjastoja lukuun ottamatta  
 kiinni ke 19.10. (Kirjaston kehittämispäivä.)

• Pulkkilan kirjaston asiakaspalvelu avoinna ke 2.11. klo 15-19.

• Kestilän kirjastossa pelkkä omatoimiasiointi to 10.11.

SYYSLOMAVIIKOLLA 43 PUUHAA KIRJASTOISSA: 
Kulttuuritoimen ohjaamaa askartelua joka kylällä: ma Kestilä, ti Piippola, ke Pulkkila, 
to Rantsila.

Karkki vai kepponen – kirjaston syyslomasuunnistus, jossa virittäydytään Hallo-
ween-tunnelmiin. Osallistuneiden kesken arvonta.

AUKIOLOAIKAMME OVAT MUUTTUNEET:
Kestilän kirjasto avoinna: ti 13–19, ke 13–19, to 11– 16, pe 10–15

Piippolan kirjasto avoinna: ma 15–19, ti 11–16, ke 15–19, to 10–15 

Pulkkilan kirjasto avoinna: ti 13–19, ke 11–16, to 13–19, pe 10–15 

Rantsilan kirjasto avoinna: ma 10–15, ti 13–19, ke 11–16, to 13–19 

Arkipyhän aattona kaikki kirjastot avoinna klo 10–14. Omatoimikirjastot avoinna  
joka päivä klo 7-21, tervetuloa! Yhteispalvelun Asiointipisteet (Kela) ja Pentti  
Haanpään museo (Piippolan kirjasto) ovat avoinna kirjastojen aukioloaikoina  
henkilökunnan paikalla ollessa.

Seuraa ajantasaista tiedotusta: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut

Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Instagram: @siikalatvankirjastot
Verkkokirjasto ja eKirjasto: joki.finna.fi

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS
Kerho kokoontuu Seurakuntakodissa  
klo 10.00-12.00                 
24.10. Mistä hyvinvointimme johtuu? Hoitotestamentti.       
07.11. Kerhossa on vierailija, Raija Lotvonen diabetes- ja kouluterveydenhoitaja. 
Nyt on paikalla diabeteksen asiantuntija. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja 

kysymään aiheeseen liittyvistä asioista. Mikäli aikaa jää pelaamme Boccia.

HUOM kerhon jälkeen klo 12.00 Hallituksen kokous
21.11. Syyskokous. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Lopuksi 

mietimme aihetta: Selviytymistaidot.

05.12. Talvi- ja joululaulut. Jouluinen tietovisa.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita!   www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PULKKILAN ELÄKELIITTO
31.10.2022 klo 13.00 syyskokous seurakuntatalolla,  
yhdistys tarjoaa kahvit. (ei arvontaa)
14.11.2022 klo 13.00 kerho Laakkolan kylätalolla (pelaillaan pelejä ym.) kahvi ja arpa 3 €
28.11.2022 klo 13.00 kerho seurakuntatalolla kahvi ja arpa 3 €
Tervetuloa!

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

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS
KERHO Pulkkilan Seurankuntatalolla 
11.11.22 klo 13.00.  
Luento Tiina-Maija Leinonen Kuuloliitosta. Kahvia ja Arvontaa. Tervetuloa! 

PIKKUJOULU Rosenberg Bed Breakfast Sipola 26.11.2022 klo 15.00 vain jäsenille.  
Linja-autokuljetus. Sitovat ilmoittautumiset viim. 12.11.2022 ruuan hinta 35 €/hlö. 
Ken lahjan tuo hän lahjan saa.
puh: Aune Lappalainen 044 2860713, puh: Kaija Niskanen   040 5043584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPR SIIKALATVAN OSASTO 
SPR Siikalatvan osaston syyskokous 

to 10.11.2022 klo 19.00 Piippolassa.  

Kokoonnumme Osaston tiloissa Keskuskatu 9, Piippola.  

Käsitellään sääntömääräiset asiat.   TERVETULOA!                        

Hallitus kokoontuu klo 18.00.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RANTSILAN KOIRAKERHO
Rantsilan koirakerhon syyskokous keskiviikkona 23.11. klo 18, 

Tietopaluksen tiloissa (Sandelsintie 12).

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Mikäli jäsenistöllä on asioita, joita halutaan kokouksen esityslistalle,  

ne voi ilmoittaa hallitukselle 26.10.2022 mennessä sähköpostitse:  

rantsilankoirakerho@gmail.com.

jokihelmenopisto

RANTSILAN KAPPELINEUVOSTO 
Maanantaina 31.10. Rantsilan Kappelineuvosto järjestää  
hautausmaan siivoustalkoot klo 9 alkaen. 
Tarjolla hernekeittoa ja kahvit! Tervetuloa!

Lisätietoja Elina Niva 040 5708305.
- 1.11. Julkistetaan kevään -23 opinto-opas.  
 Ilmoittautuminen kursseille puhelimitse  
 ja netissä avautuu myös silloin. 

- TPO:n ja musiikin yksilöoppilaille ilmoittautumislinkit tulevat viikolla 42.

- Laita kevään kurssitoiveet viimeistään 24.10. mennessä

- Olisitko kiinnostunut vetämään kursseja? Ota yhteyttä toimistolle. 

LOPPUVUODEN  UUTUUDET
Luonto lapsille tutuksi 7–12-vuotiaille Rantsila, maanantaisin klo 16.30–18  
31.10.–28.11.2022 opettajana Tuula Pekkala 16 €
Luonto tutuksi kurssilla tutustutaan luontoon ja vahvistetaan lapsen luontosuhdetta. 
Kokoontumiskerroilla mm. retkeillään lähiluonnossa, opetellaan nuotion sytyttämistä, 
tuohisten tekoa, pienimuotoisesti ruuan laittoa nuotiolla.

Twerkkaus tutuksi lyhytkurssi Rantsila, maanantaisin klo 20.15–21.15  
7.–28.11.2022 opettajana Jenni Autio 12 €
Tutustumme twerkkiin ja sen liikekieleen. Harjoittelemme eri perustekniikoita ja opette-
lemme helpon lyhyen koreografian. Ei vaadita aiempaa tanssikokemusta. Sopii yli 15 v. 
täyttäneille. Varusteet: löysät/joustavat housut tai shortsit, juomapullo sekä kengät (voi 
olla myös ilman).

Luontokävely Rantsila, keskiviikkoisin klo 11.15–12.15 
2.11.–7.12.2022 opettajana Tuula Pekkala 14 €
Luontokävely helpottaa stressiä ja lisää hyvinvointia. Vaihtelevassa maastossa käve-
ly aktivoi ja vahvistaa lihaksistoa ja niveliä. Teemme kävelyn ohessa erilaisia harjoittei-
ta luonnossa. Vahvistetaan luontoyhteyttä. Sopii kaiken kuntoisille.Pukeudu sään mukai-
sesti. Voit ottaa halutessasi sauvakävely sauvat mukaan. Lähtö Rantsilan uimalalta.

Ravinto ja suolisto -luento Piippola 22.11.2022 klo 17–18.30
Miten ravinto vaikuttaa suoliston kuntoon? Miten saan apua erilaisiin suolisto-ongel-
miin? Luennolle vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautuminen 15.11. mennessä.

Kranssikurssi luonnonmateriaaleja hyödyntäen,  
opettajana Tiina Lehto  12 € + käytetty materiaali
• Piippola lauantaina 26.11. klo 15–19 

• Rantsila lauantaina 3.12. klo 14.30–18.30

Jouluaskartelu, Laakkola 3.12. klo 10-13,  
opettajana Tuula Pekkala 10€ + käytetyt materiaalit
Askartelemme jouluisia töitä kotiin ja lahjaksi hyödyntäen kierrätys- ja luonnonmateri-
aaleja. Omia materiaaleja voi ottaa mukaan, kurssilta voi myös ostaa tarvikkeita.

Laskutamme kurssimaksut sekä syksyllä että keväällä. Otamme kurssimaksuna  
vastaan Smartum -Kulttuuri- ja/tai -Liikuntaseteli tai SmartumPay -mobiilimaksu, 
Tyky -Liikuntaseteli ja Tyky+ -Liikunta ja -Kulttuuriseteli, Edenred-mobiilimaksu  
sekä ePassi -mobiilimaksu.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen numerosta 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi

Käyhän tykkäämässä meidän somekanavistamme!

Jokihelmen opisto



Siikalatvan Kuntatiedote 9/2022 Siikalatvan Kuntatiedote 9/20224

VAPAA-AIKA

 

                

 

 

                

 

 

                

 

Anttilantie 6, 92620 Piippola
ma-to 8-16, pe 8-14

SIIKALATVAN KUNNAN
PIIPPOLAN TYÖPAJA

Syksy saapuu, lokakuussa meiltä:

040 5118 243 Ari-Pekka, 044 5118 434 Sini
muut palvelut ja myytävät tuotteet osoitteessa:
https://www.facebook.com/siikalatvankunnantyopajat

kenkien nastoitus (0€)•
polkupyörien huolto•

pajamyymälä•
• kopiointi ja tulostus

(A3-A5, mv ja neliväri)

Anttilantie 6, 92620 Piippola

SIIKALATVAN KUNNAN
PIIPPOLAN TYÖPAJA

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

•
•
•
•

044 5118 434 Sini
040 5118 243 Ari-Pekka

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

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

ma–to 8–16, pe 8–14

KÄRPÄT   –   ILVES
Syyslomaviikolla 25.10.2022 klo 18.30

• Reissun hinta 35€ sis. kyydin ja istumapaikkalipun

• Ilmoittaudu mukaan viimeistään to 20.10.  
 mennessä: sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi  
 tai puh. 044 511 8672.

• Mukaan tarvitaan vähintään 30 hlö:ä jotta  
 reissu toteutuu.

Tarvittaessa kierrämme Siikalatvan kaikkien  
kylien taajamat. Reitti ja aikataulut varmistuvat 
ilmoittautujien mukaan.

Järj. Siikalatvan vapaa-aikatoimi ja 4H

JÄÄKIEKKO-OTTELUUN

ZIMMARIN 
ALLASJUMPPA 

syyskaudella 6.9. – 15.12.2022  (pl. viikko 43).  
Perinteinen senioreiden, torstain Zimmarin 
allasjumppa on startannut.  

Vielä ehtii hyvin mukaan.

Ilmoittaudu Sinikka Lehtosaarelle p. 044-5118 672 
tai sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi.
Kausimaksu 30 euroa laskutetaan ja uintimaksun 
Zimmariin jokainen maksaa itse.

INBODY- TESTIVIIKKO TULOSSA VIIKOLLE 48.

Gananderin koulu, auditorio. Sandelsintie 4, Gananderin koulu, auditorio. Sandelsintie 4, RANTSILARANTSILA

LUOVIEN TEKIJÖIDEN ILTA
Asukas -ja kulttuuritalolla Piippolassa 
TI 1. marraskuuta klo 17.30 alkaen
Kunnan kulttuuritoimi kutsuu koolle luovan  
toiminnan harrastajia ja taiteilijoita keskuste- 
lemaan vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen  
mahdollisuuksista, kooste myös Siikalatvan  
Oulu2026 työryhmän ideoista.

Tervetuloa!  • Taina p. 044 5118 340  •  Virpi p. 044 5118 349

ASUKAS -JA KULTTUURITALO 
Varattavissa tilaa kurssi - ja tapahtumakäyttöön yhdistyksille ja yksityisille.  
Lisäksi vuokrattavissa neliöitä työhuonekäyttöön. 
Lisätietoa ja varaukset:  
• virpi.marjomaa-rajamaki@siikalatva.fi • taina.jordan@siikalatva.fi

Yleisohjeet asukas -ja kulttuuritalon tilojen käyttäjälle

 • Tee tilavaraus kunnan työntekijän kautta niin, että siitä jää merkintä  
  sähköiseen kalenteriin!

 • Huolehdi siisteydestä    

 • Sammuta valot lähtiessä (myös taukohuone ja wc:t, jos niitä on käytetty)

 • Ovet asianmukaisesti kiinni ja lukkoon.  KIITOS 

LUOVA KIRJOITTAMINEN 
Piippolassa, kylätuvalla 10. marraskuuta klo 17-19 
Vetäjä Virpi Marjomaa-Rajamäki

SIIKALATVAN KIRJASTOJEN NÄYTTELYT LOKAKUUSSA

Piippolassa
Silta sanojen taa 
Mari Impolan  
maalaus -ja  
tekstiilitaidetta

Rantsilassa
Kootut teokset  
-yhteisnäyttely 
Riikka Konosen pikkuromut  
Esko Selkäinahon maalauksia


