
Kaisa Louet-Similä
Siikalatvan kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Siikalatvan kunta | Pulkkilantie 4 | 92600 Pulkkila | puh. (08) 8118411 | www.siikalatva.fi

KUNTATIEDOTE
nro 3/14.3.2019

EDUSKUNTAVAALIEN VAALIPANEELI  
Siikalatvan kunta järjestää Eduskuntavaalien VAALIPANEELIN 

ma 25.3.2019 klo 19.00-20.15 Gananderin koululla Rantsilassa. 
Eduskuntavaalien vaalipaneelissa on mukana kattava edustus Pohjoisen puolueista 

ja nykyisistä kansanedustajista. Mukana ovat Antti Rantakangas (Kesk.), 
Pirkko Mattila (Sin.), Mari-Leena Talvitie (Kok.), Raimo Piirainen (SDP), 

Katja Hänninen (Vas.), Satu Haapanen (Vihr.) ja Ville Vähämäki (PS).
Puolueiden edustajia on tavattavissa Gananderin koululla 

ennen ja jälkeen vaalipaneelin. 
Paneelissa on varattu aikaa myös yleisökysymyksille. Voit halutessasi toimittaa 

kysymyksesi etukäteen paneelin puheenjohtajana/juontajana toimivalle 
kunnanjohtaja Pauli Piilmalle osoitteeseen: pauli.piilma@siikalatva.fi  

Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen!
Tule kuulemaan ja kysymään, ennakkoäänestys alkaa jo 3.4.2019!  TERVETULOA!

SIIKALATVAN KUNTA
Kuulutus

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.2.2019 § 47  
Siikalatvan kunnan kaavoituskatsauksen 2018.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi Julkiset 
kuulutukset -palstalla sekä Palvelut>Asuminen ja rakentaminen>Kaavoitus 
-palstalla. Lisätietoja kaavoituskatsauksesta antaa tekninen johtaja Hannu 
Komu puh. 044 5118 601.

Siikalatvan kunnanhallitus

KUUTAMOHIIHTO Uljualla  

to 21.3.2019 klo 19.00 - 20.30 välisenä aikana. 
Lähtöpaikka Lehonrannasta. Matkat 3 km - 7 km.  
Tarjolla makkaraa ja mehua. 

järjestää Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut

SIIKALATVAN KUNNAN KOULUTOIMEN 
KONEITA HUUTOKAUPATTAVANA

 
Kauppapaikka on julkisen sektorin huutokaupassa osoitteessa 

kiertonet.fi kohdassa työkalut ja koneet.
Myydään sisäilmaongelmaisesta koulurakennuksesta Pulkkilassa 

puun- ja metallintyöstökoneita osoitteesta Mäkeläntie 2.
Myytävät koneet nähtävissä palvelussa 14.3.2019 ja

tarjouksien jättöaika on eri koneilla porrastettu ajanjaksolle 21.– 26.3.2019.

VAIKUTA PULKKILAN
UUDEN ALAKOULUN 
SUUNNITELMAAN!

Uuden alakoulun suunnittelu on täydessä vauhdissa ja haluaisimme kuulla kunta-
laistenkin toiveita onnistuneen koulun aikaansaamiseksi. Paljon on saatu sidos-
ryhmiltä jo hyviä ideoita, mitä uusi alakoulu/liikuntahalli pitäisi sisällään.

Jos haluat vaikuttaa/tuoda toiveita kouluhankkeeseen, niin ole yhteydessä 
tekninen johtaja Hannu Komuun p. 044 5118601 tai hannu.komu@siikalatva.fi

Maaliskuun mietteitä 
Avasin vuoden ensimmäisen valtuustonkokouksen tammikuussa todeten, 
ettei sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen tähtäävästä sote-hankkees-
ta taida mitään tulla. Sote kaatui maaliskuussa perustuslaillisiin ongelmiin 
vedoten. Suomen hallitus haki eroa ja saman tien alettiin valmistautumaan 
tuleviin eduskuntavaaleihin. No suurimmalle osalle tämä ei mikään yllätys 
tainnut ollakaan. Onhan tätä sotea ja makua eli maakunta uudistusta jauhet-
tu jo ihan loputtoman pitkään. Maksutonta se ei ole ollut, koska veronmak-
sajien rahoja on kulunut satoja miljoonia euroja. Sosiaali- ja terveydenhuolto 
toki kaipaa uudistusta ja osa suunnitelmista ovat ihan oikeaan suuntaan 
tähtääviä, mutta mielestäni maakuntien määrää on edelleen vähennettävä 
18:sta alaspäin.  

Siikalatvan kunnassa on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkois-
tus vuoden 2017 alusta. Sopimus on edelleen voimassa ja Mehiläinen tuot-
taa sote-palvelut sopimuksen mukaisesti. Kunnan- ja Mehiläisen sopimus-
hintaa alennettiin edelleen 350 000 euroa. Kunta valvoo, että Mehiläinen 
terveyspalvelut Oy tuottaa palvelut sopimuksen mukaisesti. Kunnassa on 
myös erillinen perusturvajaosto.  

Tämänhetkiset huolenaiheeni Siikalatvan kunnassa eivät ole poliittiset. 
Siikalatvan kunnan myöntämä ympäristölupa koskien biokaasulaitosta on 
mielestäni ikävimpiä päätöksiä aikoihin. Ensin Siikalatvan kunta valitti asiasta 
ja vähän myöhemmin päätti vetää valituksen pois, koska valituksella ei olisi 
ostettu, kuin aikaa ja tehdas olisi tullut joka tapauksessa. Valitus ei siis olisi 
ollut järkevä, vaan vastuutonta veronmaksien rahojen käyttöä. Itse olen sitä 
mieltä, että biokaasulaitokselle ei olisi saanut alkuunkaan ympäristölupaa 
myöntää, koska emme tiedä kaikista haitoista hajuineen päivineen. Ikäväk-
seni voin vain todeta, että asia ei kuulu kunnanvaltuustolle. Lupa on ja pysyy. 
Asiaan perehtyneille virkamiehille suuret kiitokset siitä, että valitusta vireille 
laittaessa lupaehtoja kiristettiin oleellisesti alkuperäisistä suunnitelmista 
mm. kompostoinnin suhteen. 

Sotesta, makusta – ja ulosteen jätteistä vähän iloisempiin aiheisiin. Hiihtolo-
ma kelit ovat olleet mitä hienoimmat eri puolilla Suomea. Hiihtoa, luistelua 
– ja mäenlaskua parempaa tekemistä talvisin saa hakea! Myös lumityöt ovat 
antaneet energiaa ja ovat hyvää vastapainoa ainakin istumatyötä tekeville. 
Istuminenhan on tutkitustikin hengenvaarallista. Pitenevät päivät vievät 
keskitalven väsymystä pian poispäin. Aurinko saa lumen kimaltelemaan ja 
mielen kirkastumaan. 
Laskiaisen jälkeen alkaa pääsiäisen odotus ja kohta mieli on jo tulevassa 
kesässä.  

Tätä kirjoittaessani yhteishaku on jo päättänyt ja olen erittäin iloinen siitä, 
että Siikalatvan lukio ensisijaisena hakupaikkana on kiinnostanut kymmeniä 
nuoria. Lukion siirto uudistuksineen on ollut todella onnistunut! Toivottavas-
ti saamme tulevaisuudessa myös pitää nämä nuoret alueellamme. Synty-
vyys on edelleen matalissa lukemissa, joka alkaa näkymään ensimmäisenä 
varhaiskasvatuspalveluissa. Jo toisena vuotena peräkkäin Siikalatvalle uhkaa 
syntyä ainoastaan yhden luokallisen verran lapsia. Tämä on huolestuttavaa, 
koska Siikalatvalla toimii tällä hetkellä viisi erillistä ala-astetta sekä kolme ylä-
koulua. Pudotus on kova, mutta emme jää tuleen makaamaan. On tehtävä 
yhtä innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuudessakin, kuten lukion kohdalla on 
tehty. Hakijamäärähän nelikertaistui, jota kukaan ei olisi uskonut. 

 

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen, 
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SIIKALATVAN KUNNAN

TYÖPAJAT
www.siikalatvantyopajat.fi

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!

OPPILASKONSERTIT
 

ke 17.4.2019 klo 17.30 
Kestilä peruskoulu, liikuntasali 
ke 17.4.2019 klo 19 
Pulkkilan peruskoulu, ruokasali 
pe 26.4.2019 klo 19 
Gananderin koulu, auditorio 

ma 29.4.2019 klo 18,    - puffetti 
Hovin koulu, liikuntasali,    - puffetti 
Konsertteihin on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

PIHASUUNNITTELU- luento 
 
ke 27.3.2019 klo 18 Rantsila 
Gananderin koulu 
Luennoitsija Johanna Lilja. 
Pihasuunnittelua kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta. Opimme 

terveellisen, eettisen ja ekologisen asuinympäristön 
valintoja omaa puutarhaamme varten. Lopussa ylei-
söllä on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!  
 

PAJUTYÖT Pulkkila

la 30.3. – su 31.3. klo 10- 16 
peruskoulun puutyöluokka. 
Opettajana Johanna Riepula. 
Valmistamme kukka-amppelin, 
puutarhapylvään tai vaikkapa 
koristepalloja pihapuuhun. Voit 
myös tehdä elävän pajuveistoksen 

pihallesi. Paju on ekologinen ja edullinen punonta-
materiaali ja kevät on mainio aika hyödyntää viime 
vuoden vuosikasvut. Voit ostaa opettajalta villipajua. 
Lisäinfoa ilmoittautuneille. Ilmoittaudu 22.3. men-
nessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA
TAIDENÄYTTELYT: 

Maaliskuussa Kestilän ja Piippolan kirjastoissa Päivi Meriläinen
Huhtikuussa Kestilän kirjastossa Martti Jestilä
Huhtikuussa Piippolan kirjastossa Jokihelmen opiston Kuvataidekerhon 
kevätnäyttely 

KULTTUURIAVUSTUKSET HAETTAVISSA

Siikalatvan vuoden 2019 kulttuuriavustukset ovat haettavissa 11.3.- 17.4. 
klo 15.00 välisenä aikana.
Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella, tai kirjastoista ja kunnantalolta 
saatavalla lomakkeella.
Tarkemmat hakuohjeet ja avustusten myöntämisperiaatteet osoitteessa: 
www.siikalatva.fi/lomake/kulttuuriavustusten-haku

TEATTERIESITYS  
 
Kestilässä ti 26.3. klo 18.00, Kestilän kunnantoimiston liikuntasalissa.
Liput 10 €, myydään ovelta klo 17.30 alkaen, käteismaksu.
Ikäsuositus yli 16 -vuotiaille.

*VAPAA-AIKA *VAPAA-AIKA *VAPAA-AIKA * VAPAA-AI

INBODY – KEHON KOOSTUMUS MITTAUS TEHDÄÄN SEURAAVASTI vko 15: 
 
 * ma 8.4. klo 9.30 – 16.30 Kestilä, kunnantoimisto 
 * ti 9.4. klo 9.30 – 16.30 Rantsila, Tietopalus 
 * to 11.4. klo 9.30 – 18.00 Pulkkila kunnantoimisto 
 * pe 12.4. klo 8.30 – 16.00 Piippola, kunnantoimisto
Mittaukset ovat ilmaisia ja ne suoritetaan yksilöllisesti! Tervetulua!
Lisätiedot / kyselyt: Sinikka Lehtosaari 044-5118 672  /sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi tai  
Sanna Toppinen 044-5118 339 / sanna.toppinen@siikalatva.fi

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut 
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JÄRJESTÖT TOIMIVAT

ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS
Ma 18.3. kerho Laakkolan kylätalolla klo 13.30 alk. 
Pelataan erilaisia pelejä, myös bingoa. Lauletaan Sepon 
ja kitaran säestyksellä yhteislauluja.

Ma 1.4. ulkoilupäivä Pulkkilan hiihtomajalla klo 12 alk. Paistetaan 
makkaraa, kävellään pieni visailulenkki ym. mukavaa yhdessäoloa.
Ma 15.4. kerho Pulkkila-salissa klo 12.30 alk. Vieraana Joki-
laaksojen pelastuslaitokselta aluepalotarkastaja Seppo Arola: 
ikäihmisen turvallinen liikkuminen ja asuminen sekä ohjeita 
hätätapaukseen.
Ma 29.4. kokoonnutaan Laakkolan kylätalolle pelaamaan. 
Toivotaan jokaisen osallistuvan päivän kulkuun esim. kertomalla 
tosia tai keksittyjä tarinoita, vitsejä. yms. (vapaaehtoista mutta 
toivottavaa!)
Jokaisessa kokoontumisessa kahvia ja arvontaa (2 €+1 €).
Tervetuloa ja tuo ystäväsikin mukaan; vaihtelu virkistää arkipäivää!
Teemme retken 8.-9.5.2019 Suomen suosituimpaan matkailu-
kohteeseen Keskisen Kyläkauppaan ja Ähtärin Pandataloon. 
Hinta n. 150 e/hlö sisältää bussikyydin, päivällisen ravintola On-
nenkivessä, yöpymisen luxushotelli Onnentähdessä, pääsylipun 
Ähtärizoo Pandataloon.
Tarkemmat tiedot kuulet kerhoissa ja seuraavassa kuntatiedot-
teessa. Sitova ilmoittautuminen kerhossa tai Seijalle 044 5465 
575 viimeistään 5.4.2019. Tule mukaan kokemaan ja näkemään 
Suomen suurin ja kuuluisin tavaratalo sekä pandat Lumi ja  Pyry! 
Varaa paikkasi ajoissa. 
Huom: Siikajokilaaksosta on poistunut muistilista ja lehden uudella 
seuratoiminta-palstalla ilmoitetaan ainoastaan ohjelman muu-
tokset. Jotta pysyisit ajantasalla kannattaa säilyttää kuntatiedote.

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO 
KESÄRETKI UPPSALAAN 24.-26.6.2019
Lähtö: ma 24.6.2019 kello 09.00 Pulkkilan torilta 
Matkareitti: Pulkkila-Piippola(Shell)-Alajärvi-Naantali-
Uppsala-Naantali-Tampere-Jyväskylä-Piippola-Pulkkila 
Hinta: 340 € 
Hintaan sisältyy: - bussikuljetus - laivamatkat Naantali-Ka-
pellskär-Naantali Finnlinesin laivoilla, joissa myös yöpymiset 
2 hengen ikkunallisissa hyteissä - ruokailut laivalla; illallinen x 
2 ja aamiainen x 2 - lounas Punaisen Tuvan viinitilalla Alajär-
vellä - vierailu Tapio Aution Ateljeessa - ohjelma Uppsalassa 
(paikallinen suomenkielinen opas, kahvi & kakkua, lounas, 
sisäänpääsy Uppsalan Tuomiokirkkoon, sisäänpääsy Gustavia-
numiin, sisäänpääsy Uppsalan Kasvitieteelliseen puutarhaan) 
- lounas paluumatkalla Varjolan tilalla Laukaassa
Lisämaksusta: Hytti yhdelle 60 €
Ilmoittautuminen ja retken maksaminen Pulkkilan Osuus-
pankkiin ke 24.4.2019 mennessä. Tarkempi ohjelma nähtävis-
sä Pulkkilan Osuuspankilla.     TERVETUOA!

PIIPPOLAN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN 
yleinen kokous pe 15.3. klo 13.00 Piippolan asukas-

tuvalla (apteekin vieressä). Johtokunta kokoontuu klo 12.30.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa. Kahvitarjoilu. 

KESTILÄN SOTAVETERAANIT RY
Kestilän Sotaveteraanien jäsenmaksun voi maksaa 
pankkitilille FI 16 5138 0840 0012 46,5 5 € ilman lehtiä 
ja 10 € lehden kanssa.

Hallitus

KESTILÄN MUSEOYHDISTYS RY 
KOKOUSKUTSU; Järjestämme kevätkokouk-
sen museon toimistolla pe 29.3.2019 klo 18.00 
alkaen. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! 

RANTSILAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N 
Kevätkokous pidetään tiistaina 2.4.2019 klo 19.00 alkaen
Toikessa (Rantsilanraitti 19). Esillä sääntöjen
määräämät asiat.  Tervetuloa!                                             Johtokunta

SUOPURSUT RY 
SUOPURSUJEN TALVITAPAUS 21.3.19 klo 12-18 
Pulkkilan hiihtomajalla. Mukana menossa 
Sinivuokot. Lämmin ruoka, kahvi ja pannukakku. 
Liikkumista omaan tahtiin, laulua ja kisailua ja 
iloista mieltä.

SAVALOJAN KYLÄYHDISTYS
Savalojan kyläyhdistyksen vuosikokous 
lauantaina 23.3. klo 10 Hovin koululla (Koulutie 
10). Esillä sääntömääräiset asiat. 
Aamupalaa tarjolla. Tervetuloa!

HYVÖLÄNRANNAN NUORISOSEURA RY
Nuorisoseuran sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään su 31.3.2019 klo 13.00 

seurantalolla Pyhännäntie 1138. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Perinteinen PuPon lentopallon 
puulaakiturnaus 13.4. klo 9
Puffettia pyörittää Kopiston hirviporukka.
Arvonnassa LEGEND 24 polkupyörä!

Otteluohjelma: Pulkkilan ponsi/lentopallo
Tule mukaan kannustamaan! pulkkilanponsi.fi

Kestilän Kisa-Veikot
LASKIAISHIIHDOT
Kestilän 129. Laskiaishiihdot onnistuivat taas 
kerran erittäin hyvin, sää suosi ja hiihtäjät olivat 
tyytyväisiä kisajärjestelyihin sekä eritoten kisoja 

tukeneiden lahjoittamaan mahtavaan palkintopöytään.
Laskiaishiihtoja tukivat palkintolahjoituksin: Siikalatvan 
kunta, Siikalatvan Osuuspankki, Kestilän vankila,  TB-Huolta-
mo Keskitalo, Kauppapalvelut Rasinkangas, Linja-autoliikenne 
Helander, K-Market Eväsreppu, S-Kauppa Sale, Kiinteistöhuol-
to Palovaara, Maalaiskartano Pihkala, Metallityö Riikonen, 
Riitan Talli, Taksi Kylmänen,  Ky, Ahti Kylmänen, Taksi Esa He-
lander, Eksan Taksi, Heleenan Pitopalvelu, Kestilän Apteekki, 
T:mi Arto Mikkonen, Parturi-Kampaamo Soiletti, JOPAK Jorma 
Pääkkö, T:mi Veikko Tuomala, Tietolatva, Hyvänolon Taika 
Pulkkila, Maksi Majakka Pulkkila, Hiushoitola Grafitti Pulkkila, 
Timon Sähköpalvelu Kärsämäki, Rautahalli Kilpeläinen Vaala, 
Pocal Oy Oulu, Rantsilan K-Market, Rantsilan Vilkku-Grilli, 
Maustaja Oy Pyhäntä, Rytkyn Kone Haapavesi, Lappvall Py-
häntä, Salvos Pyhäntä, Vaarin Verstas Piippola.
Kisa-Veikot kiittää myös ja nimenomaan kisojen mahtavaa ko-
kenutta toimitsijajoukkoa, jokaista erikseen ja kaikkia yhdessä!
Seuran jäsenmaksut, aikuiset 10-, lapset 5-, ja ainaisjäsen-
maksu 100 €  tilille FI08 5138 0840 0004 20, KIITOS ja KUNNIA 
jäsenyydestä!

SIIKALATVAN JYTY RY 
Saunailta 9.4.2019
Tervetuloa tutustumaan Siikalatvan Jyty ry:n toimintaan 
saunaillan merkeissä 9.4.2019. Sauna ja palju ovat lämpiminä, 
avanto kylmänä ja grilli kuumana Pyhännän museon rannassa 
klo 17.00 alkaen! Yhdistys tarjoaa mehua ja makkaraa.
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäseneduis-
ta, koulutuksista, liittymisestä ym. saat myös osoitteesta www.
jytyliitto.fi
Yhdistyksen kevätkokous 21.3.2019 klo 18.00 Alaperellä 
osoitteessa Periojantie 23, Pyhäntä. Esillä ovat sääntömääräi-
set asiat. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 14.3.2019 mennessä 
Raijalle 040 8366267.

MULKUAN ERÄ RY
Sääntömääräinen vuosikokous Vasalassa 23.3.2019
Johtokunta kokoontuu klo 15.00 ja yleinen kokous klo 16.00.
Tervetuloa!                                                                          Johtokunta

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS  
Kevätkokous 22.03.2019 klo 17.00

Pyhännän Kunnantalo Auditorio.   Kahvi + arvonta 

KESKIPISTEEN KOIRAHARRASTAJAT RY 
Vuosikokous pidetään sunnuntaina 17.3. klo 12.00
Pulkkilan hiihtomajalla, Täperäntie 114
Käsittelyssä Leader-rahoituksella toteutettava Koiraharrastuk-
siin nostetta -hanke 2019
Tervetuloa!

 
KESKUSTAN KESKIPISTEEN 
PAIKALLISOSASTO
Keskipisteen paikallisosaston sääntömääräinen 
kevätkokous ma 25.3.2019 klo 18.00 Kairanmaa-
talolla (Leskelä).Sääntömääräisten asioiden lisäksi 

käsitellään mm. paikallisyhdistyksen sulautumista yhdeksi Sii-
kalatvan keskustajärjestöksi. Tervetuloa kokoukseen kahville 
ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa.

RANTSILAN KESKUSTAN 
PAIKALLISYHDISTYS RY
Rantsilan Keskustan paikallisyhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous ma 25.3. klo 17.30 Ga-
nanderin koululla. Käsittelyssä lisäksi mahdollinen 

yhdistyminen Siikalatvan alueen muihin Keskustan paikallis-
yhdistyksiin. Tervetuloa!    
 

SIIKALATVAN KESKUSTA
Koko perheen talvipäivä Maalaiskartano 
Pihkalassa su 31.3. klo 12. Hernekeittoa, kahvia, 
laskiaispullia.

RANTSILAN RAIKAS
Kevätkokous torstaina 4.4.2019 klo 18.00
Tietopaluksen kokoustila, Sandelsintie 12, 

Rantsila.Esillä sääntömääräiset asiat.
Rantsilan Raikkaan johtokunta

SIIKALATVAN KIRJASTOT

KIRJASTOT SULJETTUNA
* SIIKALATVAN kirjastot ovat suljettuna perjantaina 15.3.  Olemme koulutuksessa.

* PIIPPOLAN kirjasto on kiinni 3.-4.4. ja 8.-9.4.2019 
eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen takia.

TERVETULOA MANKILAN KYLÄSEURAN
VUOSIKOKOUKSEEN kylätalo Laakson 
Vesalle ke 20.3. klo 13.00 (Huom! Kyläseu-
ra tarjoaa lounaan kokousväelle ennen 
kokousta). 

Käsittelemme kokouksessa sääntöjen mukaisten asioiden 
lisäksi sääntömuutosehdotusta
TULOSSA: - Kevättapahtuma Mankilanjärvellä 17.3. klo 12-14. 
Opastus paikalle Järvitieltä.
- Trullikisa palmusunnuntaina kylätalolla 14.4. klo 12

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 18.4.
ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle toimitettava 

viimeistään 9.4.2019.

eKIRJASTO sisältää 11 e-aineistopalvelua, joissa on entistä laajempi valikoima muun muassa 
e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Palveluja pääsee käyttämään etänä 
kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. ePress ja eMagz ovat käytettävissä paikan päällä 

kirjastoissa. Vanhat kirjastokortit vaihdetaan uusiin, palveluiden kanssa yhteensopiviin 
kortteihin kirjastoissa ilmaiseksi. E-aineistopalveluiden käyttöön saa opastusta oman 

kirjaston henkilökunnalta. 
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NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 
HAETTAVANA

Siikalatvan kunta työllistää nuoria kesän aikana kahdeksi viikoksi omiin yksiköihin 
tai tukee kesätyösetelillä nuorten omatoimista työllistymistä Siikalatvan alueella 
yrityksiin tai yhdistyksiin.

Kesätyöpaikkoja on haettava 26.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähin-
tään peruskoulun päättämistä. Työsuhteen kesto on 10 päivää ja 6 h/päivä. Palkka 
on noin 300 euroa.

Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin:
- päiväkotiin: Kestilään, Pulkkilaan, Piippolaan, Rantsilaan
- Gananderin talolle
- siivoustehtäviin
- museoihin Kestilään, Piippolaan ja Pulkkilaan
- Koivulehdon pesulaan
- kesäistutusten hoitoon/ tekninen toimi
- kesäkerhotoiminnan ohjaajaksi, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella: 
https://www.siikalatva.fi/lomake/kesatyopaikkahakemus

Toisena vaihtoehtona siikalatvalaisilla nuorilla on hakea itselleen kesätyö-
paikka kesätyösetelin avulla. Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse ja täyt-
tää kesätyötä tarjoavan työnantajan kanssa kesätyösetelilomakkeen. Kesätyösete-
lin arvo on 300 euroa. Seteleitä saa 1 kpl/hlö. Työpaikka voi olla yritys tai yhdistys
(Siikalatvan alueella toimiva). Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai 
yksityishenkilö.  
Kesätyöseteleitä myönnetään 1 – 5 kpl / yritys/yhdistys. Työnantaja tekee kirjalli-
sen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopi-
muksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäi-
vää. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300 euroa kesätyöseteliä 
vastaan.
Kesätyösetelilomaketta on saatavilla kirjastoilta, kunnantoimistolta (Pulkkila) ja 
kunnan nettisivuilta.  Kesätyöseteli tulee palauttaa kirjastoihin tai  sähköpos-
tilla sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi  tai Siikalatvan kuntaan os. Pulkkilantie 
4, 92600 Pulkkila 26.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kolmantena vaihtoehtona Siikalatvan kunta ja 4H-yhdistys  järjestävät vaih-
toehdoksi 10 siikalatvalaiselle 13 – 28-vuotiaalle  nuorelle mahdollisuuden 
kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (300 €) tuella. 
Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla 
mm. tehdään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä 
asioita. Kurssin käyneelle liiketoimintasuunnitelma ja 4H-yrityksen perustamisil-
moituksen tehneelle nuorelle Siikalatvan kunta maksaa alkurahoituksen 150 € ja 
kesän loputtua 150 €, kun toimintakertomus / raportti kesäyrityksestä saadaan.  

Lisätietoja 4H:n kesäyrittäjyydestä saa toiminnanjohtaja Kaarina Männiköltä puh. 
040-5200065 tai kaarina.mannikko@4h.fi

HUOM! kesäyrittäjarahaa ei makseta, mikäli nuori on ottanut vastaan 
kunnan kesätyöpaikan tai työllistänyt itsensä kesätyösetelillä.   

SIIKALATVAN KUNTA
SIIKALATVAN KUNNAN 
KORTTEISENKANKAAN 
VANHAN KAATOPAIKAN 
YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET
Siikalatvan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat selvittäneet ympäristöriskejä Siikalatvan 
kunnassa sijaitsevalla Kortteisenkankaan vanhalla kaatopaikka-alueella. Selvitys on osa Pir-
kanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden koordi-
noimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia 
ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy marraskuussa 2018 - tammikuussa 2019.

Siikalatvan kunnassa Vanhantienkankaan pohjavesialueella sijaitseva vanha Kortteisenkan-
kaan kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1968-1987. Kaatopaikka on peitetty purulla, 
kuorella ja kaivumailla. Alue on ollut kaatopaikan toiminta-aikaan avoimempaa maastoa, mutta 
on nykytilassaan täysin metsittynyt, erottuen ympäristöstään kuitenkin puuston osalta. Kohde 
sijaitsee Vanhantienkankaan I-luokan pohjavesialueella.

Kohteessa tehdyssä tutkimuksessa otettiin näytteitä kaivinkoneella kaivetuista koekuopista. 
Koekuoppia kaivettiin yhteensä 16 kappaletta. Näytteenotto ulotettiin syvimmillään noin 5,5 
metrin syvyyteen maanpinnasta. Pohjavesinäytteet (yhteensä 8 kpl) otettiin 21.11.2018 sekä 
29.11.2018 alueelle tutkimuksen yhteydessä 14.11.2018 asennetuista pohjaveden havaintoput-
kista (4 kpl).

Kohteessa todettiin kaatopaikkatoiminnasta peräisin olevia kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, 
jotka eivät arvioinnin mukaan kuitenkaan aiheuta jatkotoimenpiteitä. Kohteessa todettiin 
pääasiassa kohonneita metallipitoisuuksia sekä osin öljyhiilivety-yhdisteiden pitoisuuksia. Ko-
honneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maata esiintyy jätetäyttökerroksessa noin 0,5…5,0 
metrin syvyystasolla, keskimäärin noin 2,5 metrin paksuisessa kerroksessa. Kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävää maa-aines sijoittuu jätetäyttökerrokseen, jota on arviolta noin 4500 
m2 alueella noin 11500 m3ktr.

Riski haitta-aineiden kulkeutumiseksi pölyämisen kautta tai pohjaveteen todettiin tehdyssä 
riskinarvioinnissa epätodennäköiseksi/vähäiseksi. Altistumista suoran ihokosketuksen kautta, 
pölyn hengittämisen tai ravintokasvien kautta ei arvioida merkittäväksi. Tehtyjen tutkimusten 
perusteella kohteessa ei ole kulkeutumisriskiin tai altistumiseen perustuvaa kunnostustarvetta. 

Alueen käytölle nykytilanteessa ei ole kohonneista haitta-ainepitoisuuksista johtuvia rajoittei-
ta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävälle alueelle jää rajoite maa-aineksen käytölle. 
Kohdekiinteistön (791-412-112-2) alueelle jääviä yli kynnysarvot pitoisuuksiltaan olevia 
maa-aineksia ei saa siirtää kiinteistön ulkopuolelle ilman niihin kohdistuvia YSL:n mukaisia 
toimenpiteitä. Mikäli maanomistajilla on tarkoitus kaivaa ja siirtää maamassoja ao. alueilta, 
tulee hänen ottaa yhteyttä esim. kunnan ympäristöviranomaiseen, joka antaa lisäohjeita.

Pohjavedessä ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, lukuun ottamatta kohollaan olevaa 
kobolttipitoisuutta havaintoputkessa HP4. Tilanteen varmistamiseksi mahdollisen vuoden-
aikaistavaihtelun osalta suositellaan otettavaksi pohjaveden kertaluonteiset seurantanäytteet 
keväällä 2019 (sulamiskauden aikana). Näytteistä analysoidaan liukoiset VNa 214/2007 metal-
lit. Tarkkailun jatkamisen tarve arvioidaan näytteenotosta saatujen tulosten perusteella, mutta 
mikäli tulokset ovat samaa kertaluokkaa tai alhaisemmat ei jatkotarkkailulle nähdä tarvetta. 
Mahdollisesta seurantanäytteenotosta vastaa Siikalatvan kunta.

Siikalatvan kunta pyytää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta raportista lausunnon, josta 
alueen jatkotoimenpidetarve selviää.

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja:
Henna-Mari Havana, puh. 050 312 8984, sähköposti: henna-mari.havana@ely-keskus.fi

Siikalatvan kunta:
Hannu Komu, puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tutkimusten toteuttaja:
Jussi Virtanen, puh. 040 861 6516, sähköposti: jussi.virtanen@fcg.fi

SIIKALATVAN KUNNAN 
VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN 
HAKEMINEN  JA 
PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEEN 
ILMOITTAUTUMINEN 2019

Muistattehan, että ensi syksyn varhaiskasvatuspaikkojen ja päiväkotien 
esiopetuspaikkojen haku on käynnissä. Haku 31.3.2019 mennessä. 

Tarkemmat tiedot löytyvät Siikalatvan kunnan sivulta 
www.siikalatva.fi/ajankohtaista, www.siikalatva.fi/varhaiskasvatus sekä 
edellisestä kuntatiedotteesta 2/2019.

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

Siikalatva liikkuu luonnostaan 
– kuntoilukampanja
Kuntoilukampanja käynnistyi vuoden alusta ja palautettuja kortteja kertyi tammikuus-
sa 65 kappaletta. 
Liikuttuja tunteja kertyi yhteensä 1460,5. 
Tässäpä muutamia tietoja:

ikäjakauma liikutut tunnit  kaksi suosituinta lajia
0 – 15 85 pallopelit ja muu
16 – 39 83 kävely ja muu
40 – 49 206 kävely ja hiihto
50 – 59 347 kuntosali ja hiihto
60 – 69 452 kävely muu
70 – 79 270,5 kävely ja hiihto
80 -> 17 kävely ja vesijumppa

Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
kuntosalille vuosikerta: Ulla Nordström, Reetta Fält ja Liisa Veikkola
Maustaja – tuotepaketti: Aino Piirainen ja Kaisa Autio
Siikalatva heijastinkassi: Sinikka Kärki ja Anna-Liisa Hankonen
Siikalatva kassi: Marja-Liisa Still ja Maria Pikkarainen
Onnittelut voittajille :)

Muistakaahan, että kuntoilukampanja on käynnissä koko vuoden. 
Nyt on helmikuu kuntoiltu ja maaliskuu jo aloitettu. 

TIEDOTE
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ProAgria Oulun, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä 
Siikalatvan keskuspuhdistamon yhteistyössä järjestämät 

JÄTEVESI-ILLAT Siikalatvalla:
20.3.2019 klo 19.00 alkaen Rantsilassa
- Vanha Meijeri, Paavolantie 10, Rantsila
21.3.2019 klo 19.00 alkaen Pulkkilassa
- Valtuustosali, Pulkkilantie 4, Pulkkila
Illoissa käsitellään viemäröintien tilannetta ja kiinteistö-
kohtaisia jätevesiratkaisuja haja-asutusalueilla.

Lisätiedot: Merja Talvitie, ProAgria Oulu/Oulun maa- ja 
kotitalousnaiset 045-6578611 tai Pertti Häikiö, Siikalatvan 
keskuspuhdistamo 044-3110166

YHTIÖMME PAINEVIEMÄRIN VARREN  
KIINTEISTÖN OMISTAJAT! 

Paineviemäriin liittyminen onnistuu viemärin varrelta. 
Paineviemäri sijaitsee pääosin lähellä Siikajokea ja 
Lamujokea.
Kiinteistön omistaja voi ottaa yhteyttä yhtiön edusta-
jaan kts. yhteystiedot.

Yhtiön edustaja tulee paikan päälle suunnittelemaan 
yhdessä kiinteistöomistajan kanssa mm. pienpump-
paamon paikan ja paineviemärilinjaukset. Työt teh-
dään pääosin sulan maan aikana.

Nykyisen paineviemärin sijainti, liittymisehdot, 
hinta ym. viemäriasiat löytyvät yhtiön kotisivuilta: 
www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi

Yhteystiedot:  Toimitusjohtaja  Pertti Häikiö
                       Sähköposti: pertti.haikio@siikalatva.fi 
                       puh. 044 3110 166

Leiviskänranta-Mäläskä kylän 
kiinteistön omistajat! 
Yhtiömme selvitti viemäröinnin mahdollisuutta em. 
kylällä. Liittymissopimuksia ei tullut riittävästi, että 
ELY:n avustushakemuksen yksityisrahoitusehto olisi 
täyttynyt.
Yhtiön osalta Leiviskänranta-Mäläskä alueelle ei haeta 
ELY:ltä hankeavustusta viemäröintiin.

SIIKALATVAN KUNTA

MAASEUTUPALVELUT
KANSALLISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKO HAETTAVISSA 25.3.2019 SAAKKA

Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa 25.3.2019 saakka verkkoasiointipalvelu Vipussa tai lomakkeella 139. 
Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien 
ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.
Pohjoisia kotieläintukia hakevilla viljelijöillä tulee olla voimassa eläintukien osallistumisilmoitus. Ilmoituksen 
naudoista, uuhista ja kutuista voi tarvittaessa tehdä tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa.
Kansallisten kotieläintukien ennakot maksetaan maatiloille huhtikuussa.

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÖKOULUTUKSET

20.3.2019 Muhos OSAO auditorio Kirkkotie 1
12.4.2019 Liminka Liminganlahden luontokeskus, Rantakurvi 6
Kevät 2019 Kuusamo, aika ja paikka selviävät myöhemmin
Syksy 2019 Oulun seutu, aika ja paikka selviävät myöhemmin

Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin. Tutkinto vaaditaan kaikilta niiltä kasvinsuojeluaineiden ammattikäyt-
täjiltä, jotka suorittavat kasvinsuojeluruiskutuksia sekä ostavat kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelututkinto on 
voimassa 5 vuotta.
Kurssin hinta 80 € (käteismaksu) sisältäen kahvin. 
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 
(vaihde)
tai anne.kipina@proagria.fi tai www.proagriaoulu.fi/koulutukset (link is external) -ja-tapahtumat.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

Tukioikeuksien siirrot tukivuodelle 2019 on ilmoitettava viimeistään 17.6.2019. Tukioikeuksien siirtoilmoitus 
pitää tehdä aina, kun tukioikeuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Tällaisia tilanteita ovat peltojen vuokraaminen, 
koko tilan omistuksen siirto, tilatukioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. 

Muistathan, että tukioikeuksien siirtoa on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, 
koska tilatukioikeudet palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

UUDISTUKSIA VILJELIJÖIDEN VERKKOASIOINTIIN

Viljelijätukien haku alkaa tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa huhtikuun lopulla. Päätukihakemuksen 
palautukseen viljelijöillä on aikaa 17.6.2019 asti.
Tuet kannattaa hakea viimeisimpien pinta-alatietojen mukaan. Jos maatilan peruslohkot ovat ennallaan viime 
vuoteen nähden, tukihakemuksen voi lähettää milloin tahansa hakuaikana. Mahdolliset peruslohkomuutokset 
on tehtävä viimeistään 10.5., jotta kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ehtivät käsitellä muutokset hyvissä 
ajoin tukien hakemista varten.
Yhä useampaa maataloustukea voi hakea tästä vuodesta alkaen Vipu-palvelussa. Osallistumisilmoituksen mei-
jerimaidon tuotantotukeen on voinut tehdä helmikuusta lähtien sähköisesti. Maitotilan ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä ilmoitusta uudelleen, jos se on voimassa. Myös suoramyyntimaidon tuotantotuen ilmoitustapa muuttuu 
siten, että suoramyynnit ilmoitetaan jatkossa kuntaan ELY-keskuksen sijaan.

VALTIONTAKAUS TILAPÄISIIN MAKSUVALMIUSONGELMIIN

Viljelijä voi hakea 30.6.2019 asti ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuval-
miutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi luotolle, joka on myönnetty maatalouden 
tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi.
Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Valtiontakaus saa olla enintään 
80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä eli enintään 50 000 euroa.
Takauksen myöntämisen ehtona on, että maatila on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön 
muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Maatilalla tulee lisäksi olla edellytykset jatkuvaan kannatta-
vaan toimintaan.
Viljelijät voivat hakea valtiontakausta lomakkeella 493, joka on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomake on 
palautettava ELY-keskukseen viimeistään 30.6.2019. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa maaliskuun aikana.

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335
Aamuvuori Emma, maaseutuasiamies 044 5118 235
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618

METALLIROMUN KERÄYS 
Piippolassa 13.4.-31.5.2019

Pentti Haanpään koulun vanhempainyhdistyksen 
varainhankinnan merkeissä

Aloituspäivänä la 13.4 vanhempainyhdistys tarjoaa
makkaraa, kahvia ja mehua klo 11-15.

Voit tuoda metalliromua
Koulutuskeskus JEDU Piippolan toimipisteen

takana olevan lämpölaitoksen läheiselle alueelle
romukontin viereen 

arkisin klo 7.00–21.00, viikonloppuisin 9.00–21.00
Keräykseen soveltuvaa romua on esimerkiksi: 

peltiromu, pyöränrungot, vanhat maatalouskoneet, 
vanhat ruohonleikkurit ilman öljyä, auton vanteet…  

Voit laittaa messingin, kuparin, alumiinin ja
sähkökaapelit erikseen

EI kylmäkodinkoneita, akkuja, lasia, puuta, muovia,…
Yhteyshenkilö: Pasi Rajamäki 0400 281226

Kesätyö 4H-yrittäjänä!
4H-yrityskurssi tarjoaa villiä ideointia 
13 - 28-vuotiaille, jotka haluavat toteuttaa omia ideoitaan. 

Yrityskurssilla mietitään ideoita, joilla voi tienata omaa rahaa. 
Näistä kehitetään oma yritysidea, ja kurssin jälkeen on mahdol-
lista perustaa oma 4H-Yritys. 4H-jäsenille ilmainen, muille 35 
euroa. 

11.5. klo 9-17 Rantsilassa ROMilla. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
30.4. mennessä kaarina.mannikko@4h.fi  040-5200065. 

4H-yrittäjät voivat hakea Siikalatvan kunnan 
kesätyöseteliä (300€). Lisätietoja Kaarinalta. 

Kaarina Männikkö 
4H-toiminnanjohtaja
Siikalatvan 4H-yhdistys
040-5200065
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*VAPAA-AIKA *VAPAA-AIKA *VAPAA-AIKA * VAPAA-AI

      
Siikalatva liikkuu luonnostaan - kuntokortti 2019 Lajit: kävely KÄ, sauvakävely SK, pallopelit PA, kuntosali KS, pyöräily PY, jumppa JU, uinti UI  täyttöesimerkki: 

                                                           vesijuoksu VE, vesijumppa VJ, tanssi TA, hiihto HI, hölkkä HÖ, MU jokin muu laji                                            

nimi:_______________________________   ikä:_____ 

puhelin:_____________________________  osoite:________________________________ kuukausi:____________________ 
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Siikalatva liikkuu luonnostaan – 
10-vuotis juhlavuoden KUNTOILUKAMPANJAN OHJEET

Kuntoilukampanja on tarkoitettu Siikalatvan kunnassa asuville. Tavoitteena on liikkua vähintään 10 tuntia kuukaudessa. 
Pyri liikkumaan säännöllisesti joka viikko ja keräämään 2,5 tuntia liikuntaa viikoittain. 

Yksi ruutu vastaa puolen tunnin mittaista kuntoilusuoritusta. 
 Jokaisen päivän kohdalle voi merkata korkeintaan kolme ruutua eli yhteensä 1,5 tuntia.  Merkitse ruutuun lajilyhenne, jotka löytyvät alempaa.

Palauta täytetty kortti Siikalatvan kirjastoihin, kunnantalolle Pulkkilaan tai vapaa-aikatoimeen Pulkkilaan / Rantsilaan ja osallistu arvontaan. Arvotaan pieniä palkinto-
ja. Voittajat julkaistaan Siikajokilaakson kuntatiedotteessa, joka jaetaan jokaiseen talouteen, vaikka ei olisi tilannut lehteä.

Korttien viimeiset palautuspäivät kuukausittain ovat:
- tammikuun kortti 8.2.2019 mennessä  - helmikuun kortti 8.3.2019 mennessä
- maaliskuun kortti 5.4.2019 mennessä - huhtikuun kortti 10.5.2019 mennessä
- toukokuun kortti 7.6.2019 mennessä - kesäkuun kortti 5.7.2019 mennessä
- heinäkuun kortti 9.8.2019 mennessä - elokuun kortti 6.9.2019 mennessä
- syyskuun kortti 11.10.2019 mennessä - lokakuun kortti 8.11.2019 mennessä
- marraskuun kortti 5.12.2019 mennessä - joulukuun kortti 10.1.2020 mennessä

Uusia kortteja saa samoista paikoista tai voit tulostaa netistä. Osoite on: www.siikalatva.fi//vapaa-aika. Yhdestä paperista tulee 
kortti kolmeksi kuukaudeksi. Täytetään vain yksi kortti kuukautta ja henkilöä kohti. Muista kirjoittaa jokaiseen kuntokorttiin nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi sekä kuntokuukausi. 

Lajilyhenteet:
KÄ: kävely,  UI:uinti, SK: sauvakävely, VE: vesijuoksu, PA: pallopelit, VJ: vesijumppa, KS: kuntosali, 
TA: tanssi, PY: pyöräily, HI: hiihto, JU: jumppa, MU: jokin muu laji, mikä…… HÖ:  hölkkä

Seuraa Siikalatvan kuntaa netissä ja somessa: nettisivut: www.siikalatva.fi, www.visitsiikalatva.fi 
Facebook: (Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut, Siikalatvan kunta, Siikalatva kutsuu)
Twitter: siikalatvan kunta, visitsiikalatva
Instagram: vapaa_aikatoimisiikalatva, siikalatva, visitsiikalatva, siikalatvakutsuu
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO18.4.2019

Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  
toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa,

kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 9.4.2019.

Kuntatiedotevastaava: 
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi,  

puh. 044 5118 603

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

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Äänioikeusrekisteri 

Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen 
väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että 
hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva 
tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeis-
tään 29.3.2019 klo 16.
 
  
Ennakkoäänestys 

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennak-
koäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon 
voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt 
sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. 
Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestä-
jän kotona. 
 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019 ja 
ulkomailla 3.-6.4.2019. 
    
 
Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat 
Siikalatvan kunnassa ovat:
 
Äänestyspaikka  Käyntiosoite 
Kestilä, kirjasto   Kestilänraitti 1 A, 92700 Kestilä 
Piippola, kirjasto  Keskustie 11, 92620 Piippola 
Pulkkila, kunnantalo  Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila 
Rantsila, kirjasto  Kunnantie 1, 92500 Rantsila 
 
Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna
 
3.-5.4.2019 klo 10.00-17.00  Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna 
6.4.2019 klo 10.00-13.00  Vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka avoinna
7.4.2019 klo 10.00-14.00 Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna 
8.4.2019 klo 10.00-17.00 Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna 
9.4.2019 klo 10.00-18.00 Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
 
 
Laitosäänestys ja kotiäänestys 
 
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila 
Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto 
Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha ja Siikalatvan vuodeosasto Rantsi-
lassa.  
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu-
nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka 
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä 
ilmoitetaan tarkemmin erikseen jäljempänä. 
 
 
Vaalipäivän äänestys 
 
Vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 
20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennak-
koäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa 
(äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 
Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle 
postittamaan ilmoituskorttiin. 
 
 

Siikalatvan kunnassa 27.2.2019 
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TIETOJA JA OHJEITA KOTIÄÄNESTYKSESTÄ 
 
Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
 
Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun-
nassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Koti-
äänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa 
samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty ää-
nioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Mikäli äänioikeutettu voi mennä 
äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetus-
palveluita ja äänestysavustajaa hyväksi käyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. 
 
 
Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
 
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilauta-
kunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoit-
tautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös sähköpostin 
välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen 
yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan 
keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen 
lopusta.  
 
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimer-
kiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskus-
vaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn 
ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeis-
tään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. 
 
 
Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
 
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.-9.4.2019. Kotiäänes-
tyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai 
puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin 
tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen ää-
nestyksen toimittamaan. 
 
 
Miten kotiäänestys toimitetaan?
 
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero 
on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava 
läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla 
myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.
Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan nu-
meron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee 
leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä 
täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle 
kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen 
vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on 
tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti 
liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka 
vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.  
 
Keskusvaalilautakunnan osoite: Siikalatvan kunta 
    Pulkkilantie 4 
    92600 Pulkkila 
    puh. 044 5118 603 
    anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi 
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