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Siikalatvan kuntastrategiassa 
todetaan, että ”Siikalatva on 
lauma rohkeita kuntalaisia ja yri-
tyksiä. Lauma toimii kylien rikas-
tamassa kunnassa toisistaan 
huolehtien ja on ylpeä laaduk-
kaista lähipalveluistaan.” Maa-
seudun ja kylien parhaimpia 
puolia on nimenomaan yhtei-
söllisyys. Lauman yhteisöllisyys 
syntyy yhdistyksien, yrityksien 
ja kuntalaisten yhteisen työn 
tuloksena. Strategiakaudella 
on tarkoitus lisätä eri kylien ih-
misten välistä vuorovaikutus-
ta, yhteisiä harrastuksia ja 
mahdollisuuksia tavata toisia. 
Koronan jälkeen tämä tuntuu 
erittäin merkitykselliseltä, 
mutta samaan aikaan huomaa, 
että väkeä on vaikeampi saada 
liikkeelle.

Kunnassa pyrimme järjestä-
mään kohtaamisia ja tekemis-
tä kaiken ikäisille. Syksyn hitti 
on ollut kaikilla kylillä järjestet-
tävät viikoittaiset seniorijum-
pat. Myös kouluissa on alkanut 
uusi harrastamisen malli. Piip-
polan entiselle kunnantalolle 
kehittyvä kulttuuri- ja asukas-

Kohtaamisiin
talokonsepti mahdollistaa se-
kin järjestöjen ja kulttuuriken-
tän toimintaa tulevaisuudessa 
paremmin. Tavoitteena on jat-
kossa löytää tapoja tukea yh-
teisten hankkeiden, tapahtu-
mien ja retkien järjestämistä, 
ja yhteisöllisyyttä edistäviä ide-
oita myös taloudellisesti. 

Johanna & Mikko Iivanaisen 
konsertti nähdään 19.11. klo 
15 Gananderin koululla.

Yhdistysilta järjestetään 
29.11. klo 17 alkaen Piippolan 
kulttuuri- ja asukastalolla. Ti-
laisuuteen on kutsuttu kaik-
kien yhdistysten edustajia ja 
tarkoitus on keskustella yhteis-
työstä ja järjestöjen rahoituk-
sesta. 

Yrittäjätilaisuuksien kiertue 
starttaa 29.11. klo 15 Kestilän 
uudelta koululta joulupuurojen 
merkeissä. Toinen tilaisuus jär-
jestetään aamukahveina Piip-
pola Shellillä 15.12. klo 8.30. 
Kiertue jatkuu alkuvuodesta 
Rantsilassa ja Pulkkilassa.

Kiertotaloushankkeen ja 
Elyn JTF-rahoituksen info ja 
työpaja järjestetään yrittäjille 

Pulkkila-salissa 1.12. klo 17.
Kunnan Itsenäisyyspäivän 

juhlaa vietämme 6.12. klo 
12.30 alkaen Jedu Piippolan ti-
loissa.

Kestilän uuden koulun ja 
päiväkodin avoimia ovia vie-
tetään 19.12. klo 15–17. Kun-
talaiset kutsutaan runsain jou-
koin tutustumaan uusiin tiloi-
hin.

Joulurauhan julistus met-
säneläimille yhdessä seura-
kunnan ja Rantsilan riistamies-
ten kanssa järjestetään Kurul-
la laavulla 19.12. klo 19. Kun-
ta järjestää tilaisuuteen kulje-
tuksen Pulkkilan ja Rantsilan 
kyliltä.

Kunnan nettisivujen tapah-
tumakalenterista voi seurata 
tulevia tilaisuuksia ja ilmoittaa 
sinne myös tapahtumia. Ps. Vii-
me vuonna lupasin, että joka 
vuosi järjestettäisiin jollain tee-
malla kuntalaisten kakkukah-
vit. Pyrimme järjestämään kak-
kukahvit, kun saamme maail-
malla menestystä niittäneen 
käsikirjoittaja-ohjaajan P. J. Pii-
pon Siikalatvalle. 

Pirre Seppänen
kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

”Siikalatva on lauma rohkeita 
kuntalaisia ja yrityksiä. Lauma 
toimii kylien rikastamassa 
kunnassa toisistaan huolehtien 
ja on ylpeä laadukkaista 
lähipalveluistaan.”

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.
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Yrittäjä, käy tarkistamassa yrityksesi tiedot
Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan 
kehittämiskeskuksen hallinnoima Yritykset edellä – seutukunnan yrityspalveluiden 
kehittämishanke (EAKR) on hankkinut seutukunnan käyttöön yritys- ja 
palveluhakemiston.  

Yrityksesi tiedot voit tarkistaa osoitteessa:  

https://haapavesi-siikalatva.yrityshakemistot.fi/
Mikäli huomaat tiedoissa korjattavaa, voittaa jättää viestin sivuston 
yhteydenottolomakkeen kautta tai olla yhteydessä Tuija Sorvalaan: tuija.sorvala@
hspseutukunta.fi tai puh. 050 476 3070

Yritykset edellä – seutukunnan yrityspalveluiden kehittämishanke (EAKR)

Projektipäällikkö Pasi Anttila, puh. 041-501 2422

pasi.anttila@hspseutukunta.fi

jokihelmenopisto

- Kevään -23 opinto-opas on julkaistu. 
 Ilmoittautuminen avoinna puhelimitse ja 
 nettisivujen kautta.
- Muutamia vapaita paikkoja musiikin 
 yksilöopetukseen, toimistolta lisätietoja.
- Olisitko kiinnostunut vetämään kursseja? Ota yhteyttä toimistolle. 

Viihdelaulajat laulattavat joululauluja Piippolan Shellillä 30.11. klo 18 alkaen. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan mukana! Opettajana Timo Jääskelä

LOPPUVUODEN UUTUUDET!

Ravinto ja suolisto -luento Piippola 22.11.2022 klo 17–18.30
Miten ravinto vaikuttaa suoliston kuntoon? Miten saan apua erilaisiin suolisto-ongelmiin? 
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

Valmistamme kranssin ulko- tai sisäkäyttöön, hyödyntäen erilaisia luonnosta saatavia ma-
teriaaleja. Aikaisempaa osaamista et tarvitse. Materiaaleiksi käyvät erilaiset havut; kuu-
si, mänty, kataja sekä pihasta löytyvät havukasvit. Sammalet, jäkälät, kävyt, siemenkodat, 
oksat. Yhtä kranssia varten tarvitset kestokassillisen materiaaleja, hanskat, oksasakset, si-
vuleikkurit, puolalankaa ja kuumaliimapistoolin sekä liimapuikot. Opettajalta voi myös lai-
nata välineitä. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta kerätä luonnosta materiaaleja, voit os-
taa niitä opettajalta. Ilmoita siitä opettajalle sähköpostilla 4.11. mennessä tiinalehto@
outlook.com.  Kranssin koristeena voi käyttää luonnonmateriaaleja tai kaupoista saatavia 
esim. nauhoja ja palloja. 
Hinnat: kranssipohja 5 €, puolalanka 1,50 €, Materiaalikassi 18-25 €.

Jouluaskartelu, Laakkola 3.12. klo 10-13, 
opettajana Tuula Pekkala 10 € + käytetyt materiaalit

Askartelemme jouluisia töitä kotiin ja lahjaksi hyödyntäen kierrätys- ja luonnonmateriaa-
leja. 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

KIRJASTOPALVELUT

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA:

• Siikalatvan kirjastot ovat omatoimikirjastoja lukuun ottamatta  
 kiinni ke 16.11. (Kirjaston kehittämispäivä.)

• Ma 5.12. Rantsilan ja Piippolan kirjastojen asiakaspalvelu avoinna klo 10-14 
 (arkipyhän aatto). Itsenäisyyspäivänä 6.12. Siikalatvan kirjastot ovat  
 omatoimikirjastoja lukuun ottamatta kiinni.

Seuraa ajantasaista tiedotusta: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut tai verkko-
kirjastossa: joki.finna.fi

Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Instagram: @siikalatvankirjastot

SIIKALATVAN KIRJASTOT 

POIKKEUKSIA KIRJASTOJEN AUKIOLOAJOISSA: 

• Siikalatvan kirjastot ovat omatoimikirjastoja lukuun ottamatta kiinni ke 16.11. (Kirjaston 
kehittämispäivä.) 

• Ma 5.12. Rantsilan ja Piippolan kirjastojen asiakaspalvelu avoinna klo 10-14 (arkipyhän aatto). 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Siikalatvan kirjastot ovat omatoimikirjastoja lukuun ottamatta kiinni. 

Seuraa ajantasaista tiedotusta: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut tai verkkokirjastossa: joki.finna.fi 

Facebook: @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut & Instagram: @siikalatvankirjastot 

 

JOULUINEN SATUTUOKIO
Kestilän kirjastossa perjantaina 16.12. klo 11

Tervetuloa!
Lukijana Seppo Karppinen. 

Satutuokio on kaikille avoin.
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SIIKALATVAN KIRJASTOJEN NÄYTTELYT

MARRASKUU
Piippolassa Kootut teokset -yhteisnäyttely

Riikka Konosen 
pikkuromuja
Sirkuselämää

Esko Selkäinahon 
maalauksia
Keltainen syyspäivä

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

PULKKILAN ELÄKELIITTO
28.11.2022 Kerho on poikkeuksellisesti 

Laakkolan kylätalolla klo 13.00. 

Kyöstilän Pekka tulee laulattamaan joululauluja. Kahvi ja arpa 3 €.

Jouluruokailu on Rosenbergillä 5.12.2022 klo 13.00. Ilmoittaudu kerhoissa

tai puh. Sinikalle 040 7669529.

Hyvää Adventin aikaa ja joulun odotusta!

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHON
PUUROJUHLA Pulkkilan hiihtomajalla perjantaina 9.12.2022 kello 18.00.

Riisipuuro, torttukahvit, yhteislaulua, jutustelua …

TERVETULOA!

HYVÖLÄNRANNAN NUORISOSEURA 
Puurojuhla Hyvölänrannan Nuorisoseuralla (Pyhännäntie 1138) 

Su 4.12.2022 klo 13.00 

• Ohjelmaa, Torttukahvit, Pukki vierailee, Jouluista tunnelmointia

Lämpimästi Tervetuloa!

RANTSILA SEURA
Tervetuloa Rantsila-seuran syyskokoukseen sunnuntaina 27.11.2022 klo 18.00. 

Kokoustamme Tietopaluksen yläkerrassa (Sandelsintie 12, Rantsila). Esillä sääntö-

määräiset asiat. Johtokunta kokoontuu jo klo 17.

SIIKALATVAN JHL 713 
Syyskokous Kestilässä kunnantalolla valtuustosalissa 23.11.2022 

kello 17.30. Kaikille kokoukseen osallistujille 30 euron arvoinen 

k- ryhmän lahjakortti. Kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa. T. Hallitus

 

RANTSILAN RAIKAS
Yleinen syyskokous torstaina 15.12.2022 klo 18.00 Tietopaluksen 

kokoustilassa osoitteessa: Sandelsintie 12, 92500 Rantsila

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Johtokunta

MIELENTERVEYSYHDISTYS SIIKALATVAN SUOPURSUT RY
Suopursujen jouluinen illanvietto pidetään 28.11.2022 

Pulkkilan seurakuntatalolla, tilaisuus alkaa klo 17.00.

Nautitaan jouluisia ruokia ja musiikki on mukana tilaisuudessa. 

Tilaisuus on ilmainen. Tervetuloa!

Osallistumisilmoitukset 20.11.2022 mennessä p. 050 3404635 Jouko

RANTSILAN RIISTAMIEHET
Rantsilan Riistamiehet järjestää HIRVIPEIJAISET 

torstaina 24.11. klo 11-18 

Rantsilan seurakuntatalolla.   Tervetuloa! 

SUOMEN KESKIPISTEEN KYLÄYHDISTYS RY
Yleinen kokous Kairanmaatalolla ma 28.11. klo 18.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. (Hallitus kokoontuu 17.30 alkaen.)

Tervetuloa!

PIIPPOLAN ILTAVIRKKU RY
Piippolan Iltavirkku ry:n syyskokous Väinölän kerhotiloissa, os. Pappilankuja 2, 

Piippola ke 30.11.2022 klo 15.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa terveenä!

Piippolan Iltavirkku ry:n hallitus

LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY 
5.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Junnonojan 

 rukoushuoneella seurakunnan järjestämänä. 

 Tilaisuuden jälkeen kylätalolla torttukahvit ja arpajaiset.

31.12. klo 19 Glögitarjoilu kylätalon pihalla. Lapsille rakettipata klo 19.30. 

 Tehdään hieno valaistus yhdessä tuomalla kynttilöitä ja lyhtyjä 

 mukana. Myös raketteja voi tuoda yhteiseksi iloksi.

Tervetuloa kyläläiset , naapurit ja vieraat!

Kyläkirjoja voi tilata osoitteesta laakkola.paallikko@gmail.com tai  

p. 0400 292 569/Timo

Hyvin varusteltu kylätalo vuokrattavissa hintaan 60 €/alle 6 h tai 120 €/vrk.  

Yhteystiedot samat kuin yllä.

Jouluinen porinahetki Turulassa
Turulantie 1 lauantaina 26.11. klo 15. Kahvila ja arvontaa. 

Tule tutustumaan uusittuun keittiöön.

Lämpimästi tervetuloa!
                                                      Pulkkila Seura ry 

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

SIIKALATVAN KUNNAN
PIIPPOLAN TYÖPAJA

Syksyn liukkaille marraskuussa 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)

PULKKILAN TYÖTOIMINNAN JOULUMYYJÄISET 
Torstaina 24.11.2022 klo 11.00-14.00

Koivulehdon palvelukeskuksessa 
työtoiminnan tiloissa

Os: Pakkalantie 9, Pulkkila
Myytävänä erilaisia puu- ja 
käsitöitä, arpoja ym.  
Tulethan paikalle vain terveenä.
Edellytämme maskin käyttöä. 

 

 

Rantsilan toimintakeskuksen joulumyyjäiset 

Keskiviikkona 23.11.2022 klo 13-15 

Rantsilanraitti 19 D 

Myytävänä mm. kransseja ja joulukoristeita. 

Tervetuloa! 

 

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY  

KE 14.12.2022

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

asioita tulee,  kuitenkin viimeistään 7.12.2022.

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

Kuntatiedote luettavissa myös: 

 www.siikalatva.fi    
Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Haluatko olla mukana ilahduttamassa  
palvelukotiemme ikäihmisiä joulutervehdyksin?

Keräämme joulukortteja kyliemme kirjastoissa  
16.11.-21.11. välisenä aikana. Korttiin tulee kirjoittaa 

joulutervehdyksen lisäksi vain oma etunimesi.  
Toimitamme ne jouluksi perille.

Siikalatvan kunta/Vapaa-aikatoimi


