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SIIKALATVAN KUNTA  KOKOUSKUTSU   1/2019       
Kunnanvaltuusto     

Kokousaika MAANANTAI 18.02.2019 klo 19.00  

Kokouspaikka Rantsila, Gananderin koulu, Sandelsintie 4 

Käsiteltävät asiat:

  1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3   Esityslistan hyväksyminen kokouksen käsittelyjärjestykseksi
  4 Kunnan kuulutuksien tiedoksi saattaminen v. 2019
  5 Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen v. 2019
  6 Konserniohje 2019
  7 Valtuustoaloite 12.11.2018, valtuuston kokouspaikka
  8 Valtuutettujen aloitteet 2018
  9 Kuntalaisten tekemät aloitteet 2018
10   Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
11  Ilmoitusasiat
12 Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat 
 kysymykset

Pöytäkirjan nähtävänä pito 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pi-
detään yleisesti nähtävänä Siikalatvan kunnantalolla, Pulkkilantie 4 ja kunnan 
www-sivuilla.

Siikalatvalla, 06.02.2019 

Puheenjohtaja         MERK.  Kaisa Louet-Similä

Minun Siikalatvani 
–valokuvauskilpailu

Siikalatvan kunta järjestää 10v juhlavuoden kunniaksi 
”Minun Siikalatvani” –valokuvauskilpailun. Kilpailu on tarkoitettu Siika-
latvan kunnan asukkaille.

Kilpailu löytyy osoitteesta www.siikalatva.fi/lomake/valokuvauskilpailu

Voit osallistua kilpailuun itse ottamallasi kuvalla, joka on otettu Siikalat-
van kunnan alueella.

Kategoriat ovat talvi, kevät, kesä ja syksy. Jokaisen kategorian paras 
kuva palkitaan 50 € rahapalkinnolla. Voit osallistua max. 5 kuvalla / 
kategoria

Talvisia kuvia voit palauttaa 31.1.-31.3.2019 välisenä aikana  
Keväisiä kuvia voit palauttaa 1.4.-30.6.2019 välisenä aikana 
Kesäisiä kuvia voit palauttaa 1.7.-30.9.2019 välisenä aikana 
Syksyisiä kuvia voit palauttaa 1.10.-31.12.2019 välisenä aikana

Osallistumalla kilpailuun, ymmärrät ja hyväksyt, että Siikalatvan kunta 
saa kaikki käyttöoikeudet kilpailuun lähettämiisi valokuviin ja voi käyttää 
niitä kunnan mainonnassa ja medioissa (painettu media ja sähköinen 
media). 

Osallistujalla täytyy olla lupa kuvissaan mahdollisesti esiintyviltä henki-
löiltä.

Kilpailun voittajakuvat julkaistaan kunnan facebook sivuilla ja kunta 
ottaa yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.

Asenne ratkaisee

Elinvoimaa innolla ja positiivisella asenteella. Elinkeinojen kehittä-
minen on meille elinehto, ja sillä sektorilla on nyt todella hyvä meno 
päällä. Elinkeinojohtaja sai tutussa ympäristössä lentävän lähdön työ-
hönsä. Uutta elinkeino-ohjelmaa toteutetaan nyt hyvää vauhtia. Elin-
voimatyöryhmän kokoukset ovat täynnä positiivista energiaa, uusia 
ideoita ja uskoa onnistumiseen. Vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa.

Ketterästi. Kunnan palveluja on kehitettävä yhtä rintaa elinkeinoelä-
män kanssa. Haluamme että kaikilla kylillä on hyvä asua ja yrittää. Toki 
meidän on otettava huomioon talous ja elettävä sen mukaan. Meidän 
on siis uskallettava ottaa käyttöön uusia, ennakkoluulottomia ratkaisu-
ja. Vanhoihin rakenteisiin ja toimintatapoihin takertumalla pysymme 
laskevalla käyrällä. Myös neliskanttiset pallot on saatava pyörimään.

Joustavasti. Menestyviä organisaatioita yhdistää strateginen jous-
tavuus. Tällaisella organisaatiolla on kyky valita sellaiset kehityksen 
kohteet ja toimintatavat, joilla menestytään erilaisissa tulevaisuuden 
toimintaympäristöissä. Mitä se tarkoittaa meillä? Esimerkiksi sitä, että 
emme keskity koulurakennuksiin vaan opetukseen ja sen käytäntöjen 
uudistamiseen. 

Olkoonpa lapsiluku sitä taikka tätä, aina tarvitaan opetusta. Nyt ollaan 
vakinaistamassa toista tusinaa opettajanvirkaa, jotta saamme pidem-
piaikaisia ja sitoutuneita opettajia. Välillä on myös rakennettava, mutta 
silloin pidetään mielessä muuntojoustavuus. Esimerkiksi Pulkkilan 
alakoulu suunnitellaan niin, että sitä on helppo laajentaa, supistaa tai 
ottaa mukaan muita toimintoja. 

Vanhusten hoito on huolena myös meillä. Päättäjät tiedostavat on-
gelman, ja vanhuksille halutaan parasta mahdollista hoitoa ja huolen-
pitoa. Kunnanhallitus aloitti viime vuoden puolella vierailut hoitopai-
koissa. Viralliset tarkastuskäynnit ovat erikseen, mutta myös meidän 
vierailuillamme hoitajien määrä ja haasteet henkilöstön saatavuudessa 
ovat nousseet esiin.

Uudelle tasolle. Meidän on päästävä aivan uudelle tasolle vanhusten 
hoidossa. Nostetaan keskiöön vanhukset ja heidän elämänsä. Tarvitaan 
valvontaa, mutta se ei riitä. Tarvitaan laatukriteerit ja ennen kaikkea 
nollatoleranssi huolen kertomiselle ja kuulemiselle. Olemme tiivistä-
mässä neuvonpitoa Mehiläisen kanssa. Yhteisiä kehityshankkeita on jo 
olemassa ja lisää mietinnässä. Meidän jokaisen on aika aktivoitua tällä 
sektorilla. 

Luottamusta rakentaen. Meidän päättäjien tehtävä on luoda tavoit-
teellisuutta ja luottamuksen henkeä kunnan kehittämiseen ja palvelu-
rakenteen uudistamiseen. Siihen kannustan jokaista.
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KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA
Kalevalan päivä Kairanmaatalolla

28.2.2019 klo 18
Ohjelmassa: Pulkkilan kirjoittajapajalaiset ja 

kansalaisopiston kanteleensoittajat Eero Pitkälän johdolla.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu, tervetuloa!

Alipääntie 19, 92640 Leskelä
Kuljetus Pulkkilasta, lähtö kunnantalon pihalta klo 17.30

Järj. Jokihelmen opisto ja Siikalatvan kunta

KULTTUURIAVUSTUKSET HAETTAVANA
Vuonna 2019 myönnettävien kulttuuriavustuksien 
hakuaika alkaa 11.3. ja päättyy 17.4. klo 15.00

Hakuohjeet ja sähköinen hakulomake osoitteessa: 
www.siikalatva.fi/lomake/kulttuuriavustusten-haku
Hakulomakkeita saatavilla myös kirjastoista ja kunnantalolta 
hakuaikana.

Kestilän ja Piippolan kirjastoissa maaliskuussa 
Päivi Meriläisen TAIDENÄYTTELYT!

SIIKAJOKILAAKSON HIIHTOCUP-2019

Siikajokilaakson hiihtocup hiihdetään seuraavan ohjelman ja sarjojen mukaisesti:
Aika:   Paikka:  Hiihtotapa:
La 16.2.2019 klo 12.00 Rantsila  vapaa
To 21.2.2019 klo 18.00 Pulkkila  vapaa
Ti 12.3.2019 klo 18.00 Kestilä  vapaa

Sarjat ja matkat:
T/P 8v (s.2011 ja nuoremmat) 1,0 km
T/P 10v (s.2009 - 2010  1,5 km
T/P 12v (s.2007 - 2008  1,5 km
T   14v (s.2005 - 2006  2,0 km
P   14v (s.2005 - 2006  3,0 km
T/P 16v (s.2003 - 2004  3,0 km
T/P 18v (s.2001 - 2002  3,0 km 
N   3,0 km
M   5,0 km
M40   3,0 km
M50   3,0 km
M60   3,0 km
M70   3,0 km

Pisteet:
Pisteet kertyvät kolmen osakilpailun perusteella seuraavasti:
1.sija 25 pist.
2.sija 20   "
3.sija 15   "
4.sija 14   "
jne...
 
Cupin lopputulokset määräytyvät kolmen osakilpailun yhteenlaskettujen pistei-
den perusteella. Tasatilanteessa sijoitukset ratkaisevat paremmuuden.
 
Pakkasraja: -15 
Tiedustelut:
Rantsila puh. 044-5118672/ Sinikka
Pulkkila puh. 044-5118339/ Sanna
Kestilä puh. 0400-100673/ Erkki

Palkinnot:
Kaikki kahteen osakilpailuun osallistuneet palkitaan.

Ilmoittautumiset:
Ensimmäiseen osakilpailuun Rantsilaan Sinikka Lehtosaarelle 044-5118 672 tai 
paikan päällä puoli tuntia ennen kisojen alkua.

Huom! Ensimmäiseen osakilpailuun osallistujien ilmoittautumiset voimassa 
seuraavissa osakilpailuissa. 

*NUORET*LIIKUNTA*NUORET*LIIKUNTA*NUORET**LIIKUNTA

NE HENKILÖT, 
JOILLA EI OLE VAKITUISTA VUOROA VARATTUNA 

Rantsilan liikuntahallille, 
palauttakaa hallin avaimet !!! 

LASKETTELURETKI VUOKATTIIN 
HIIHTOLOMAVIIKOLLA  TI 5.3.2019

Matkan hinta: 10 € / hlö
Rinneliput: 3 tuntia 32 € (normaalihinta 35 €) ja 7 – 12 v 24 €; 
päivälippu: (klo 9.30–19.00) 34 € (normaalihinta 41 €) 
sekä 7 – 12-vuotiailta 27 €. 

Liput ja välinevuokra saadaan halvempaan hintaan, jos lipunostajia 
ja vuokraajia on molempia vähintään 20. Varaudu siis maksamaan 
normaalihinta!! 

Välinevuokra: 

3 tuntia: 22 € (normaalihinta 29€)
(klo 9.30–19.00) 28 €/päivä (normaalihinta 36 €)
Lumilautasetti normaalin hinnaston mukaan eli 36€

4H - jäsenille jäsenkorttia vastaan kahden euron alennus matkan hinnasta.

TÄRKEÄÄ!! 
Pitää osata lasketella itsenäisesti ja alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan! 

TAI

SUPER PARK VUOKATTIIN 
HIIHTOLOMAVIIKOLLA TI 5.3 2019 

Matkan hinta: 10 €    
Päivälippu: 16 € / hlö (norm. 19 €).  
SuperPark Vuokatti on koko perheen liikunnallinen sisäaktiviteettipuisto, josta 
löydät hauskimmat huvit ja liikuttavimmat elämykset – ympäri vuoden ja säällä 
kuin säällä. Voit kiipeillä korkeuksiin, laskea vauhdikkaita liukumäkiä, hypätä 
vaijeriliu’un kyytiin tai mutkitella polkuautoradalla. Game Arena tarjoaa haas-
tetta muun muassa jalkapallo-, jääkiekko-, pesäpallo- ja tennispisteillä. Golf 
Arenalla hiotaan taitoja sisäharjoittelualueella ja minigolfradalla. Peliareenalla 
pääset joukkuepelien makuun. Vuokatti Freestyle Hallissa skeitataan, scoota-
taan ja hypitään jopa hyppyristä pehmeään vaahtomuovialtaaseen. Ilmavoltti-
rata, jättitrampoliinit ja foam pit -monttu mahdollistavat hurjimmatkin temput. 
Forge-kuntosalilla kunto kohoaa ja lihakset kiinteytyvät. 
Alle 4-vuotiaat pääsevät puistoon veloituksetta ja alle 7-vuotiaat tarvitsevat 
mukaansa täysi-ikäisen huoltajan! 

Toki voit lähteä vaikka vain hiihtämään, jolloin maksat vain kyytimaksun. 

Lähtöajat:
Rantsilasta torilta klo 7.15 
Kestilästä Salen parkkipaikalta klo 7.30
Pulkkilasta ABC:n pihalta klo 7.45
Piippolasta Shellin pihalta klo 8.00
 
HUOMIO: LÄHTÖAJAT VARMISTUVAT ILMOITTAUTUMISTEN MYÖTÄ JA NIIS-
TÄ ILMOITETAAN HENKILÖKOHTAISESTI

Ilmoittaudu tiistaihin 26.2. mennessä Toppisen Sannalle p. 044-5118 339 
tai sähköpostilla sanna.toppinen@siikalatva.fi tai jonkin muun kanavan kaut-
ta. Auto/autot vievät osallistujat joko Vuokatinrinteille laskettelemaan / hiihtä-
mään ja Super Parkiin sekä hakevat pois. Paluumatkalle noin klo 17.00. 
 
Järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut, Siikalatvan 4-H yhdistys ja 
Pyhännän vapaa-aikatoimi
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JÄRJESTÖT TOIMIVAT

SIIKALATVAN KUNNAN

TYÖPAJAT
PULKKILAN PAJA
Pulkkilantie 25 
"Kaupan ja kirkon välissä"

* huonekalujen kunnostus 
* pihojen käsilumityöt
* polkupyörien huollot
* tulostus- ja kopiointipalvelu
* 3D-tulostukset
* kierrätykseen menevien tietokoneiden vastaan-      
   otto
* luistinten teroitus 6 €
* pienehköt muuttotyöt ja kuljetukset

Avoinna: 
ma-pe 8.00 - 14.00
puh: 044 5118 434/Jarkko 

RANTSILAN PAJA, 
Teollisuustie 9 

* puuhuonekalujen korjauksia
* mittatilaustuotteita puusta
* polkupyörien huollot 
* tietokoneiden purku ja kierrätys 
* otetaan vastaan rikkinäiset sekä ehyet radiot, taulu-
televisiot, kännykät yms. kodin elektroniikkaa 

Avoinna: 
ma - to klo 8.00 - 16.00
pe klo 8.00 - 14.00
puh: 044 5118 243/Ari-Pekka

Työpajat ottavat lahjoituksena vastaan ehjiä ja 
kunnostettavia polkupyöriä, puisia korjauskelpoisia 
huonekaluja sekä isoja hyväkuntoisia kankaita.
 
KUMMALTAKIN PAJALTA KENKIIN ILMAISET 
NASTOITUKSET!

KESKIPISTEEN OMAISHOITAJAT RY/
OMAISOIVA

Liikuntaryhmä 15.2., 22.3., 12.4. ja 17.5. pe klo 11-13. 
Lähtö toimistolta (Vanhatie 53, 86600 Haapavesi).
20.2. ke klo 17-19 Omaisten ilta Pyhännällä kunnan 
talon valtuustosalissa. Helmen edustajat kertovat mm. 
omaishoidontukeen liittyvistä asioista. Tervetuloa!
20.2. ke Pöllöautossa Oivakioski klo 14.30-15.30 
Piippolan keskusta.
25.2. ma klo 11-13 Omaisoiva esittäytyy Kestilän 
eläkekerholla.
Omaishoitajien olohuone, rento tapaamispaikka 
aloittaa, ajat ja paikat:
Siikalatva, Pulkkila/Koivulehto: Lantontie 1A, tiistaisin 
klo 13-14.30, 12.2, 12.3 ja 14.5.
Pyhännällä: Toimintatupa, torstaisin klo 12-14, 28.2, 
28.3 ja 25.4.
12.3 ti klo 13-14.0 Nuppi ja Ruppi ryhmä Nahkurilla. 
Tervetuloa mukaan!
14.3 to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan 
Rommilla. Tervetuloa mukaan! 
Ovet valmennus Kärsämäellä 27.-28.3.! Ilmoittau-
du mukaa, jos hoidat tai tuet lähimmäistäsi arjessa. 
Valmennuksesta saat paljon tietoa ja tukea arjen 
haasteisiin. Myös ilman omaishoidontukea olevat ovat 
tervetulleita! Ilm. 13.3. mennessä Suville 044-2991385.
Omaisoivatyöntekijät: 044 299 1868 ja 044 299 1385.

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry 
Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous tiistaina 26.2.2019 alkaen klo 12.30  
(Huom. aika!) kunnantalon Pulkkila-salissa. 
Kokouksessa sääntömääräiset asiat. 

Kokouksen jälkeen lounas ABC:llä. 
TERVETULOA! Johtokunta

ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS
Kivitippu odottaa: "Rytmiä Elämään" 14.-17.2. lähtö 
Pulkkilan ABC:ltä klo 10.45 (huom: Niittytien risteys 
jo klo 10.30).

Kerhotapaamispaikkana on jatkossa joko Pulkkila-sali, Laak-
kolan kylätalo tai Hiihtomaja. Paikan vaihtelevuuden johdosta
muista seurata Siikajokilaakson muistilistaa, jossa ilmoitetaan 
kulloinenkin kokoontumispaikka ja huomaa myös kellonaika!
Ma 18.2. Pulkkila-sali klo 12.30 alk. Saamme kaivatun vieraan 
palvelujohtaja Vesa Isoviidan kuntamme sosiaali- ja terveyspal-
velun tuottajasta, Mehiläisestä. Tule kuuntelemaan ja rohkeasti 
kysymään mieltäsi painavista asioista. Pulla+kahvi 2€+ arpa 1€. 
Vanhaan malliin tilaisuuden lopuksi arvontaa. 
Ma 4.3. Pulkkila-sali klo 12.30 alk vieraana piirin El:n Pohjois- 
Pohjanmaan toiminnanjohtaja Ulla Rasvala. Ohjelmassa 
vitsivartti tai vastaavaa ja tuolijumppa. Kahvit ja arvonta en-
tiseen malliin.
Ma 18.3. Laakkolan kylätalolla klo 13.30 alk. (huomaa kloaika) 
Pelataan bingoa ja lauletaan yhteislauluja; mukana Seppo 
ja kitara. Kimppakyytiä tarvitsevat soittakaa ajoissa Matille 044 
5626615 tai Seijalle 044 5465575 niin asia hoituu.
*Olemme saaneet toisen kuntosalivuoron. Vuorot joka viikko 
läpi vuoden ovat maanantaisin klo 10-11 ja torstaisin klo 13-14. 
Pysytään kunnossa! (kuntosali löytyy terveyskeskuksen taka-
osasta Savonojantieltä)
"Älä kaipaa eilistä, älä huokaa huomisesta, eletään tätä päivää!"
Tervetuloa mukaan entiset ja uudet jäsenet!

PULKKILAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA 
RY:n vuosikokous 22.02.2019 klo 12.00 
Pulkkila-salissa Käsitellään sääntömääräiset asiat

KAHVITARJOILU        TERVETULOA!

SIIKALATVAN SUOPURSUT RY:n
KEVÄTKOKOUS 21.2.2019 klo 15.00 
Suopursuilla (Pulkkilantie 25). 
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

SAVALOJAN KYLÄYHDISTYS
Savalojan kyläyhdistyksen vuosikokous 
lauantaina 23.3. klo 10 Hovin koululla 
(Koulutie 10). Esillä sääntömääräiset 
asiat. Aamupalaa tarjolla. Tervetuloa! 
PS vuosittaisen jäsenmaksun voi mak-

saa tilillemme  FI11 5384 0020 0331 50. Kirjoita viitetietoihin 
“jäsenmaksu + nimi/nimet”. Jäsenmaksut ovat 10 €/hlö, 30 €/
perhe ja 5 €/etäjäsen tai vapaa-ajan asukas

KESKUSTAN KESTILÄN PAIKALLISYH-
DISTYS
Keskustan Kestilän paikallisyhdistyksen sään-
tömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 
28.2.2019 klo 19.00 Kestilän valtuustosalissa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja paikallisyhdistyksen 
yhdistämisasia.
Tervetuloa!

Rantsilan MLL

Hei sinä äiti, isä tai vaikkapa kummi tai isovan-
hempi! Tule MLL:n perhekahvilaan torstaisin 
klo 10.00- 12.00 Rantsilan Meijerin nuoriso-

tiloihin. Perhekahvila on helppo ja kiva tapa tutustua toisiin 
vanhempiin ja vaihtaa kokemuksia sekä kuulumisia. Samalla 
lapset voivat leikkiä, piirrellä, pelata pelejä ja syödä vaikka aa-
mupalaa. Kahvilassa tarjoamme aamupalaa kaikille kävijöille. 
Perhekahvila kaipaa toista vetäjää, joten ilmoittaudu rohkeas-
ti mukavaan tehtävään! Lisätietoja perhekahvilatoiminnasta 
Heidi Rytilältä p. 045 1317 432. Viikolla 10 ei ole kerhoa.
Lasten hiihtoloman aloittajaisiksi Risto Räppääjä ja Pulliste-
lija -elokuva Rantsilan Gananderin koululla 
pe 1.3.2019 klo 18.00. Lipunmyynti alkaa klo 
17.30. Liput 4 €/jäsen, 6 €/muut. Kioskista 
elokuvaherkkuja! Elokuvan kesto 1 h 19 min. 
Järjestäjä: Rantsilan  MLL 

Koko perheen liikuntailtapäivät Rantsilan 
liikuntahallilla su 24.2., 28.4. ja 26.5. klo 14.30-
16.00. Tervetuloa liikkumaan!
Ikean reissu tulossa huhtikuussa.

Kestilän Kisa-Veikot

1. Kisa-Veikot kiittää jäseniään ja kaikkia seuran 
toimintaan osallistuneita menneestä vuodesta 
2018.

Alkaneen vuoden 2019 jäsenmaksut voi suorittaa seuran tilille 
FI08 5138 0840 0004 20. Aikuiset 10 €, lapset 5 € ja ainaisjä-
senmaksu 100 €.
 2. Kestilän Laskiaishiihdot, Maailman vanhin ilman väli-
vuosia järjestetty hiihtokilpailu, nyt 129. kerta, hiihdetään 
tänä vuonna Laskiaissunnuntaina 3.3. klo. 11.00 Maksinharjun 
hiihtomajalla. Tervetuloa kisatunnelmaan mukaan!
3. Lasten ja nuorten urheilukerhot kunnantalon salilla 
maanantai-iltaisin klo. 17.00-18.00, Tervetuloa myös uudet 
urheilutoiminnasta kiinnostuneet mukaan.

Pulkkilan Osuuspankin Elohopeakerhon
KESÄMATKA UPPSALAAN  Aika: 24.-26.6.2019
Reitti: Pulkkila-Alajärvi-Naantali-Uppsala-Naantali-Jy-
väskylä-Pulkkila. Tarkemmat tiedot retkestä Maaliskuun 
kuntatiedotteessa.
Tervetuloa!

JAKSAMINEN ELÄMÄN 
MUUTOSTILANTEISSA 
-luento  
ke 27.2.2019 klo 17 Siikalatva, 
Pulkkila-sali. 
Luennoitsijana Jokilaaksojen Tiimi 
ry:n toiminnanohjaaja Saila Heikkilä. 
Vapaa pääsy.   Tervetuloa! 

Järj. Jokihelmen opisto & Jokilaaksojen tiimi

KAISLASTA KÄYTTÖTUOTE 23.- 24.2.2019 
klo 10- 16 Gananderin koulu, tekstiilityön luokka. 
Opettajana Johanna Riepula.  
Kaisla on ekologinen käsityömateriaali, jota on 
käytetty laajalti erilaisten käsityötuotteiden 
valmistamiseen (hatut, jalkineet, matot, korit jne). 
Opimme kaislan palmikointitekniikkaa ja sen tuo-
mia mahdollisuuksia. Aluksi perehdymme erilaisiin 
palmikointitapoihin ja kaislatuotteisiin. Jälkimmäi-
nen kokoontumiskerta on tuotteen kokoamista 
ompelemalla. Valintasi mukaan voit valmistaa esim. 
hellehatun, korin, pienen maton tai pohjalliset. 
Kurssi soveltuu eri ikäisille eikä vaadi erityistaitoja. 
Kaislat ym. materiaalin voit ostaa kurssilta. Ilmoit-
tautuneille lähetetään lisäinfoa ennen kurssia.
Ilmoittaudu 15.2. mennessä p. 044 7591 999, www.
jokihelmenopisto.fi
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SIIKALATVAN KUNNAN 
VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKEMINEN JA 
PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2019

VARHAISKASVATUSPAIKAT

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatuspaik-
kaan 20 tuntia viikossa. Vanhemmat voivat tällöin valita osapäiväisen tai osaviik-
koisen varhaiskasvatuksen. Päiväkodinjohtaja päättää tarkemmat lapsikohtaiset 
päivittäiset kellonajat ja viikonpäivät. Mikäli lapsi tarvitsee 20 tuntia/viikko 
laajempaa varhaiskasvatusta työn, opiskelun tai muun perustellun syyn takia, 
siitä pyydetään vanhemmilta selvitys hakemisen yhteydessä.
Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin 
lapsi tarvitsee paikan. Vanhempien työllistyessä tai saadessa opiskelupaikan 
yllättäen hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.  

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSPAIKAT

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuu-
den alkamista eli sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta. Lapsella, joka kuuluu 
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja oppivelvollisuus alkaa 6 -vuotiaana, esi-
opetus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta. Esiopetusta järjestetään 
20 h/viikko.  Esiopetus alkaa päiväkodeissa to 8.8.2019.

ESIOPETUS- JA VARHAISKASVATUSPAIKAT

Esiopetusta hakiessa haetaan samalla varhaiskasvatusta aamu- ja iltapäiviksi sen 
verran kuin sitä esiopetuksen lisäksi lapselle tarvitaan. Täytetään siis molemmat 
sähköiset lomakkeet. Esikoululaiselle on mahdollista järjestää myös vuorohoito, 
mutta ei esiopetusryhmässä. 

Myös tällä hetkellä palveluja käyttävät asiakkaat hakevat esiopetuspaikan 
ohella erikseen varhaiskasvatuspaikan sähköisenä, jotta tarkat hoitotunnit 
päivittyvät maksua varten.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
Siikalatvan kunnan sivuilla http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus 
(huomaa väliviivat!), linkki Varhaiskasvatuksen e-asiointiin. Varhaiskasvatuksen 
e-asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen ts. verkkopankkitunnukset. Seuraa 
ohjeita ja lähetä. Odota kuittaus onnistuneesta lähetyksestä.
Mikäli et voi käyttää sähköistä asiointia, voit tulostaa lomakkeen sivulta
 http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen-hakeminen
ja toimittaa sen osoitteella:
 
Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatuspalvelut/Päiväkodin nimi
Pulkkilantie 4
92600 Pulkkila

tai toimittamalla sen suoraan päiväkotiin, josta haet paikkaa.

Lisätietoa Siikalatvan varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikoista anta-
vat:

Kestilä ja Piippola: Päiväkodinjohtaja Jaana Fält p. 044 5118 336
 Tenavatie 1, 92620 Piippola
Pulkkila: Päiväkodinjohtaja Sirkka Kemppainen p. 044 5118 476
 Pulkkilantie 13 B, 92600 Pulkkila
Rantsila: Päiväkodinjohtaja Eila Arffman p. 044 5118 647
 Kunnantie 3, 92500 Rantsila

Varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikat elokuussa alkavalle 
toimintakaudelle on haettava 31.3.2019 mennessä.

Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatusjohtaja

ULKOILUYSTÄVÄKSI IÄKKÄÄLLE 
– KOULUTUS

 Enemmän ulkoilua turvallisessa seurassa
 Iloa ulkoilusta – tukea tuttavasta
 

ensimmäinen osio: torstaina 28.2.2019 klo 17.00 – 20.00
Tietopalus, Sandelsintie 12, Rantsila (paloasemarakennus) 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Vapaaehtoistyöntekijät, vertaisvetäjät, iäkkäiden omaiset ja läheiset sekä 
muut henkilöt, jotka haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään kanssa.

Mitä koulutus antaa?
 ❤ Tietoa vapaaehtoistyön periaatteista
 ❤ Valmiuksia ulkoilun avustamiseen
 ❤ Valmiuksia kotivoimistelun opastukseen
 ❤ Kokemusten vaihtoa muiden ulkoiluystävien kanssa
 ❤ Tietoa, missä voi toimia ulkoiluystävänä
Koulutuksen sisältö:
 • Ulkoilun hyödyt iäkkäälle
 • Liikkumisen esteettömyys ja erilaiset ympäristöt
 • Apuvälineiden käytön ja kotivoimisteluohjelman ohjaus
 • Vapaaehtoistyön periaatteet
 • Turvallinen ulkoilu
 • Ulkoiluystävän omat voimavarat
Kuinka kauan koulutus kestää?
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle – koulutus sisältää kaksi tai kolme koulutustilai-
suutta (yhteensä 8 oppituntia), joiden välissä on iäkkään ja ulkoiluystävän 
tapaamisia. Toisella kerralla vaihdetaan kokemuksia ja ideoita muiden 
ulkoiluystävien kanssa.

Koulutukseen osallistuja saa koulutusmateriaalin, joka sisältää
 • Ulkoiluystävän oppaan
 • Kävely kevyemmäksi – kotivoimisteluohjelman 
 • Ulkoiluystäväkortin
 • Ulkoiluystäväpassin (taskukokoinen todistuskortti käydystä koulutuksesta)
 • Todistuksen

Kouluttajina toimivat Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen suorittaneet 
henkilöt (Sinikka Lehtosaari puh. 044 5118 672 ja Sanna Toppinen puh. 
044- 5118 339). Ilmoittaudu mukaan ke 27.2. mennessä. Yritetään järjestää 
kyyti sitä tarvitseville ja tietysti tarjotaan kahvit .

SIIKALATVAN KIRJASTOT
AIKAKAUSLEHTIEN 
POISTOMYYNTI ALKAA 
Kestilän ja Pulkkilan kirjastoissa 
perjantaina 15.2. 
sekä Piippolan ja Rantsilan kirjastoissa 
maanantaina 18.2.
Kaikki lehdet 10 senttiä kappale. 
TERVETULOA OSTOKSILLE!

Siikalatvan kunnantalolla 30.1. pidettyjen 
avoimien ovien ARPAJAISTEN arvonnassa 
onnetar suosi seuraavia:

Lahjakorit: Viljo Nikumatti, Anna-Riitta Koskela-Träskelin, Erkki Leiviskä  
Heijastinkassit: Outi Krongvist, Eila Tervonen, Antti Koskela, Riitta Kärkkäinen

Onnea voittajille!

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY 
TORSTAINA 14.3.2019

Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  
toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa,

kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 4.3.2018.

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

Kuntatiedote luettavissa myös:  
www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet


