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SIIKALATVAN KUNTA

MAASEUTUPALVELUT      
    
VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA

Ruokavirasto maksaa 85% ennakkoa vuoden 2019 luonnonhaittakorvauksesta, 
ympäristökorvauksesta ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksesta loka–
marraskuussa.

Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakkomaksut 
voivat olla tavallista suurempia, koska EU-komissio tulee antamaan asetuksen 
mahdollisuudesta korottaa maksuprosenttia. Syynä korotuksille ovat Euroopassa 
vallinneet kuivuusongelmat, jotka ovat pienentäneet satonäkymiä merkittävästi.

Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoiden 
maksaminen on tavoitteena aloittaa viime vuoden tapaan lokakuussa. Sitoumusten 
perusteella maksettavien ympäristökorvausten ennakot ovat maksuvuorossa 
marraskuussa. Ruokavirasto tiedottaa maksujen alkamisesta tarkemmin 
maksupäivien vahvistuttua.

Ruokaviraston tavoitteena on maksaa suorien tukien (perustuki, viherryttämistuki, 
nuoren viljelijän EU-tuki ja peltokasvipalkkio) ennakot joulukuussa. Voimassa 
olevat EU-säädökset edellyttävät, että valvonnat ovat valmistuneet ennen suorien 
tukien maksujen aloittamista.

TEE YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 31.10.2019

Voit tehdä syysilmoituksen Vipu-palvelussa syyskuun puolivälistä lähtien. Keväällä 
ilmoittamasi peruslohkotiedot ovat Vipu-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 lnro 465. 

SÄHKÖINEN ASIOINTI HEVOSTEN PITOPAIKKOJEN
REKISTERÖIMISEKSI ON AVATTU

Ruokavirasto on avannut sähköisen asioinnin, jonka kautta hevoseläinten pitäjä voi 
ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan tiedot rekisteriin merkittäväksi. 
Asiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi.

Hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on 
säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa hevoseläinten tunnistamisesta 
(222/2017). Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden 
risteytystä pitäviä. Ilmoitukset on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Sähköistä asiointia käytettäessä eläinsuojelulain mukaisesta ammattimaisesta 
tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta ei 
tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, vaan tieto kulkee aluehallintovirastoon samalla 
asioinnilla.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 

Kestilän, Rantsilan ja Vaalan toimistot eivät toistaiseksi ole avoinna. Pulkkilan ja 
Haapaveden toimistoilla voi asioida normaalisti. Toimipisteen aukiolo kannattaa 
varmistaa soittamalla. Maaseutuasiamiehet tavoitat alla olevista numeroista.

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja p. 044 5118 335
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies p. 044 5118 617
Hyytinen Marita, maaseutuasiamiesp.  044 5118 618

Rakennetaan tulevaisuutta

Vuoden alkupuolisko oli Siikalatvalla muuttovoittoinen. Tämä lienee 
ensimmäinen kerta Siikalatvan kunnan taipaleella. Kahdeksan henkilöä ei ole 
paljon, mutta plusmerkkinen luku kertonee, että teemme oikeita asioita. Myös 
työttömyys on alhaisella tasolla. Rakennetaan siis innolla tulevaisuutta.

Tulevaisuuden kunnassa kuntalainen on keskiössä. Hän on myös aktiivinen 
vaikuttaja ja osallistuja erilaisten työryhmien kautta. Kunnan palvelut järjestetään 
kokonaisuuksina yli perinteisten toimialarajojen niin, että ne tukevat kuntalaisen 
hyvinvointia. Tulopuolesta huolehtivalle elinkeinoelämälle kunta tarjoaa 
kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.

Elinvoiman kehittäminen on meillä mietitty jo uusiin puihin, ja nyt on vuorossa 
sivistys- ja hyvinvointitoiminnot. Erilaisia palveluja on kymmenittäin, mutta 
kuntalaisesta päin katsoen toiminta on sirpaleista. Yhdessä tekeminen odottaa 
löytäjäänsä.  

Juuri nimetty työryhmä miettii sivistys- ja hyvinvointitoimintojen uudet 
palvelukokonaisuudet ja ehdottaa uutta organisointimallia. Palvelukokonaisuuksia 
voisivat olla vaikkapa ’Lapsen polku’ ja ’Ikäihmisen hyvinvointi’. Lapsen polku 
kattaa perhetyön, neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja saattamisen jatko-
opiskeluun. Jonkun vastuulla pitää olla, että tämä polku toimii jokaisen lapsen 
kohdalla myös nivelvaiheissa. Ennakointi ja varhainen puuttuminen ovat 
avainroolissa. Tulevaisuudessa moni työllistää itse itsensä, joten meidän on 
tarjottava eväitä myös siihen jo polun alkupäästä lähtien. 

Suurin yksittäinen palanen lapsen polulla on koulu, joka kaipaa meillä 
perusteellista uudelleenajattelua. Perinteisen lähikoulun toimintaedellytykset 
heikkenevät Suomessa koko ajan. Toisaalta teknologia mahdollistaa yhä 
laadukkaamman opetuksen tuomisen sellaisiinkin paikkoihin, joihin ei voida 
palkata kaikkien aineiden opettajia tai joissa ei ole mielekästä ylläpitää 
koulurakennuksia tai josta päivittäinen kulkeminen on raskasta.

Tulevaisuuden koulu on todennäköisesti yhä useammin verkostomaisesti 
toimiva ja ainakin osittain virtuaalinen. Ikäluokat tuodaan yhteen muutamina 
päivinä viikossa, ja muut päivät he opiskelevat lähempänä kotia. Kuljettamalla 
vähemmän voimme tuottaa tai ostaa erikoisaineiden opetusta.

Kehitysvauhtiin päästäkseen tulevaisuuden koulu edellyttää henkistä 
irrottautumista täyden palvelun koulusta ja yksinyrittäjäopettajasta. Voimme 
valita, haluammeko tulevaisuuden koulun vai kouluttoman tulevaisuuden.

Kutsun kaikkia rakentamaan tulevaisuuden kuntaa, jossa palvelut tuotetaan 
saumattomassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Seija Junno
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Siikalatvan kunta
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ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS

Syksyn tapahtumia
aikajärjestyksessä:

* Syyskausi alkaa ma 16.9. ulkoilupäivän 
merkeissä Hiihtomajalla klo 12 alk. Muistel-
laan kesää ja vaihdetaan kuulumisia; 
pullakahvit2 €, makkara 1 €.
Ohjelmassa luontopolku, jonka varrella 
visailukysymyksiä. Osallistujien kesken 
arvotaan pieni palkinto. Muuta arvontaa 
ei ulkoilupäivänä ole.

* Kari Tapion elämään perustuva eloku-
va ”Olen suomalainen” tulee ensi-iltaan 
13.9.2019. Erikoisnäytöksiä ns. tripuutti-il-
toja (elokuva + konsertti) on syksyn aikana 
26 ympäri Suomen. Ylivieskan Akustiikassa 
teemailta on ti 24.9., johon saimme varat-
tua 25 lippua. Ilta alkaa klo 18 elokuvalla, 
joka kertoo Kari Tapion ja Pia Vihervaaran 
kauniin rakkaustarinan. Juhlakonsertin mu-
siikista vastaavat Kari Tapion pojat Jani ja 
Joona Jalkanen sekä Dimitri Keiski ja Hänen 
Juhlaorkesterinsa. Koko ohjelman koko-
naiskesto väliaikoineen on 3 h 15 min. Elä-
keliittolaisen lipun hinta on sovittu Joona 
Jalkasen kanssa normaalihinta -10 %. Matka 
tehdään kimppakyytein; kyydit sovitaan 
kerhossa 16.9. Varaa lippusi kerhossa tai 
Seijalta p. 044 5465 575.

* ma 30.9. Laakkolan kylätalolla ”pelipäivä” 
klo 13 alk. Sään salliessa pelejä pelataan 
myös ulkona. Sateen sattuessa pelataan 
sisällä bingoa. Mikäli tarvitset kyydin, soita 
Seijalle p. 044 5465 575.

* Elokuun kuntatiedotteessa ilmoitettiin 
ennakkotieto retkestä Runnille 4–6.10. Yh-
teensattumien vuoksi varaus on peruttu. 
Yhdistys on varannut Runnille pikkujou-
lumatkan 27.–29.11. (ke-pe) 30 paikkaa 
hintaan 175 €/hlö; sis. matka, majoitus 
2 hh:ssa ruokailuineen mm. keskiviikko-
na joulubuffet ym.; torstaina illalla Drag 
Leidit-lavalla. Tarkempi erittely runsaasta 
ohjelmasta lokakuun kuntatiedotteessa 
ja kerhoissa. Ilmoittautumisia ja varauksia 
voi tehdä kerhoissa tai 9.9. alkaen Seijalle 
p. 044 5465 575.

*Loka-marraskuun kerhopäivien ohjelmat 
seuraavissa kuntatiedotteissa.
Syyskausi päättyy ma 9.12. perinteisesti 
yhteisruokailuun. Paikka ym. tiedot siitä 
ilmoitetaan myöhemmin.

** Muistattehan, että yhdistyksellä on 
kuntosalivuoro 2 x viikossa maanantaina
klo 10–11 ja torstaina klo 13–14. Maanan-
taiaamuna yleensä myös ohjattu alkuläm-
mittely ja lopuksi vetreäksi venyttely.**
Tervetuloa mukaan tapahtumiin ja ota
ystäväsikin mukaan!

Yhdistys toivoo ja kaipaa lisää jäseniä 
riveihinsä.
Yhdessä toimien saamme elämältä
enemmän!

SIIKALATVAN SUOPURSUT

Siikalatvan suopursujen ja 
sinivuokkojen

KOTATAPAHTUMA
Pulkkilan hiihtomajalla 26.9.
alkaen klo 13.00.
Makkaranpaistoa,
pannarikahvit ja
yhteislaulua
Sepon johdolla.

Tervetuloa mukaan!  

KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS RY 

järjestää KIRPPISPÄIVÄN Seuran Talolla 
lauantaina 12.10.
klo 11–15. Pöytävuokra 5 € ja kioskin 
tulot yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.
Varaa pöytä keskiviikkoon 9.10. 
mennessä. Myyjät tervetuloa klo 10 
lähtien, pöytävuokran voi maksaa 
paikanpäällä :) 

Mariisa: 044 282 3363
Elina:  040 570 8305

Lämpimästi
tervetuloa!

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS 

Kerho 19.9.2019
Pyhännän
Seurakuntatalolla
klo 12.00

Kahvi + Arvonta 

Tervetuloa!

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJ

SIIKALATVAN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2019
Kunnanvaltuusto

Kokousaika   MAANANTAI 16.09.2019 klo 19.00  

Kokouspaikka   Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila-sali,
    Pulkkilantie 4 

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen käsittelyjärjestykseksi
4. Eronpyyntö luottamustehtävistä
5. Kunnanhallituksen varajäsenen nimeäminen
6. Esitys Pohjois-Pohjanmaan sote-tietohallintoyhteistyön, tietojohtamisen 

ja sote- palveluketjujen kehittämisen toteuttamiseksi sairaanhoitopiirin 
koordinoimana

7. Talouden seuranta 6/2019
8. Talousarviomuutokset koulutoimessa
9. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025
10. Kuntien päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto
11. Kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
12. Ilmoitusasiat
13. Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat 

kysymykset

Pöytäkirjan nähtävänä pito

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

Siikalatvalla, 05.09.2019 

Puheenjohtaja         MERK.  Kaisa Louet-Similä

KYVYT KÄYTTÖÖN-HANKE
Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön-hanke on käynnissä.

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua työttömille. Palveluihimme kuuluvat myös lyhyt- ja 
korttikoulutukset sekä työttömille että yhteistyöverkostolle.

Yrityksille ja työnantajille tarjoamme apua työvoiman löytymiseen ja tuetun työllistämisen mahdollisuuksiin. 

Työnhakijat Siikalatvan ja Pyhännän alueella on runsaasti avoimia työpaikkoja. Ota yhteyttä.

Terveisin
Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi ja

Toni Heikkonen, ohjaaja, 050 470 1476, toni.heikkonen@siikalatva.fi.

TIEDOTE
Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää syksyn aikana 
YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN koko kunnan alueella.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
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Kuntoilukampanja on tarkoitettu Siikalatvan kunnassa asuville. Tavoit-
teena on liikkua vähintään 10 tuntia kuukaudessa. Pyri liikkumaan sään-
nöllisesti 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 palkintoja. 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 jokai-
seen kuntokorttiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi sekä kuntokuu-
kausi. 

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

SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN 
– 10-VUOTIS JUHLAVUODEN KUNTOILUKAMPANJAN OHJEET

1     2    3     4     5    6     7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31

nimi:         ikä:
puhelin:        osoite: 
kuukausi:

1     2    3     4   

Täyttöesimerkki

KÄ KÄ

UI

MU

SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN - KUNTOKORTTI 2019  

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

1     2    3     4     5    6     7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31

nimi:         ikä:
puhelin:        osoite: 
kuukausi:

1     2    3     4     5    6     7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31

nimi:         ikä:
puhelin:        osoite: 
kuukausi:
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LIIKKUJAN VIIKKOKALENTERI
Jokihelmi syksy 2019

JOKIHELMEN OPISTON OPINTO-OPPAITA EI JAETA KOTEIHIN.
OPPAITA ON SAATAVANA KIRJASTOISTA, KUNNANTOIMISTOSTA JA KAUPOISTA.

Maanantai 16.9. – 18.11. Tiistai 17.9. – 19.11. Keskiviikko 18.9. – 20.11. Torstai 19.9.– 21.11. Perjantai 20.9.–22.11.

Kestilä LAVIS peruskoulu  
klo 17–18 (jos saadaan opettaja).

Kestilä SHINDO peruskoulu
klo 18–19.30.

Kestilä KEVYT KUNTOJUMPPA
kunnantalo klo 17–18.
Kestilä HIIT kunnantalo
klo 18.15–19.

Kestilä JOOGA peruskoulu
klo 16.30 –18.
Kestilä PARITANSSI peruskoulu klo 
18.15–19.45 (jos saadaan opettaja).

Piippola VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 
Jedu klo 17–18 
VAIHTUVA JUMPPA Jedu
klo 18.15–19.15.

Piippola LAVIS Jedu
klo 16.30–17.30.

Piippola KEHONHUOLTO 
peruskoulu klo 14 –14.45.
Piippola KUNTONYRKKEILY Jedu 
klo 16.30 –17.30.

Pulkkila KUNTOPIIRI peruskoulu 
klo 16.45–17.45.
VENYTTELY peruskoulu
klo 17.55–18.55.

Pulkkila NAISTEN JA MIESTEN 
VESIJUMPPA Kärsämäen uimahalli 
klo 10.40–11.25.
Pulkkila JOOGA
peruskoulu klo 17.30–19.

Pulkkila AAMUN
KUNTOSALI 1 terveyskeskus
sali klo 9–10.
Pulkkila AAMUN KUNTOSALI 
SENIOREILLE 2 terveyskeskus sali 
klo 10–11.
Pulkkila VENYTELLEN VIREYTTÄ 
terveyskeskus klo 11–12.

Rantsila LATINOBIC Aleksanterin 
koulu klo 17.30–18.30. 
LAVIS Aleksanterin koulu
klo 18.40–19.40.

Rantsila TAEKWON-DO 
Aleksanterin koulu
klo 16.30–18.
Rantsila KEHONHUOLTO 
liikuntahalli klo 16–17.
Rantsila
KAHVAKUULAJUMPPA
liikuntahalli klo 18–19.

Rantsila JOOGA Aleksanterin 
koulu klo 19–20.30.

Rantsila MATALAN KYNNYKSEN 
KUNTOSALI kuntosali klo 9–10.
Rantsila KUNTOSALICIRCUIT 
kuntosali klo 10–11.
Rantsila REGGAETON  Aleksanterin 
koulu 20.9., 1.10., 1.11., 15.11.
klo 18–19.
Rantsila TOIMINNALLINEN TREENI  
+ VENYTYS Aleksanterin koulu
klo 19–20.

APAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AI

Konsertti
21.9. klo 15-17 koulutuskeskus JEDU, Keskustie 29 92620 Piippola
tenori Jyrki Anttilan konsertti, säestäjänä pianisti Maija Anttila 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Väliajalla Kestilän 9. luokkalaisten kahvio luokkaretken hyväksi. 
Järjestää Siikalatvan kunta

________________________________________

• Syyskuun ajan Kestilän kirjastossa esillä
Aluetaidemuseon näyttely

Maalauksia monikulttuurisuudesta, 
Maija Keränen

Teatteria: FUNDAMENTALISTI
Kaksi eri tavoin uskovaa ihmistä ottaa mittaa toisistaan, uskosta ja minuudesta.

Yhä uusia piinaavia kysymyksiä ja perusteluja lyödään pöytään. Onko totuus
musta vai valkoinen vai molempia yhtä aikaa? Mitä rippileirillä tapahtui?

Juha Jokelan tiheä draama virittää kahden henkilön välille huikean jännitteen.
Pelissä on molempien tämänhetkinen ja tuonpuoleinen elämä.

Yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatteri, Siikalatvan kulttuuritoimi
ja Kulttuuriosuuskunta G-Voima

Pe 27.9. klo 19 Ennakkoesitys
koulutuskeskus JEDU Piippola (liput 17/12/8 e)

La 28.9. klo 19 Ensi-ilta
koulutuskeskus JEDU Piippola (liput 23/16/13 e)

Lippuja Kajaanin kaupunginteatterista ennakkoesitykseen ja ensi-iltaan myös 

Siikalatvan kunnan kulttuurisihteeri
Taina Jordanilta, puh. 044 511 8340
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Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia irrallaan 
tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien 
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Talteen otettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle 
etsitään uusi koti tai se lopetetaan. 

Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa: 
Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti, os. Raahentie 812, 92600 

Pulkkila, puh. 040 562 1731, 040 522 2185.

LÖYTÖELÄINTEN
VASTAANOTTO
SIIKALATVALLA

 

Poikkeuksia Siikalatvan
kirjastojen aukioloajoissa:

Maanantaina 23.9.
Rantsilan kirjasto on
avoinna klo 14−19.

Keskiviikkona 9.10.
kaikki Siikalatvan

kirjastot ovat kiinni
(henkilökunnan

koulutus).

LAPSIPARKKI
Siikalatvan kotihoidossa
oleville 1–6 -vuotiaille 
Tiistaisin 17.9., 1.10. ja 15.10. 
klo 14.00 – 16.00

Kestilässä Esikoulun/Viskareiden tiloissa, Kestilänraitti 1

Toiminta on perheille maksuton ja ei vaikuta kotihoidon tukeen.
 

     
Ilmoittautumiset aina edelliseen

 maanantaihin klo 14 mennessä,
   ilmoittautumisjärjestyksessä
 maksimissaan 15 lasta

puhelinnumeroon 044 5118 336 
tai sähköpostilla

 jaana.falt@siikalatva.fi

  

Järjestäjänä Mehiläisen perhetyö,
Siikalatvan kunnan varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi 

TERVETULOA KAHVAKUULAILEMAAN!
LAAKKOLAN KYLÄTALOLLE
Sunnuntaisin klo 18.00-19.00

Omat kuulat mukaan!
Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuulajumpan ja osallistumismaksu 
on 5 €/kerta ei jäsenet tai 30 € koko syksy, 2 € seuran jäsenille/

kerta tai 15 € koko syksy.

Kahvakuulajumppakerrat
SUNNUNTAISIN

15.9.  •  22.9.  •  29.9.  •  6.10.
13.10.  •  27.10.  •  3.11.  •  10.11.
17.11.  •  24.11.

Vetäjänä Teija Aho
TERVETULOA!

Siikalatva liikkuu luonnostaan 
– kuntoilukampanja, heinäkuu

Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja heinäkuussa 46 kappaletta. 
Liikuttuja tunteja kertyi 1079 h yhteensä.

kuntosalille vuosikerta: Tuula Martikainen, Pentti Haapala, Lea Tenkula
turvaviiri + kynttilä: Hilkka Pihkakoski

kiinnikeremmi + heijastin: Saimi Kajula ja Toini Kaarlela
istuinsuoja: Mirja Piippo

Siikalatva heijastinkassi: Kaisa Autio

Onnittelut voittajille!

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

SIIKALATVAN KUNNAN
TYÖPAJAT

www.siikalatvantyopajat.fi

PULKKILAN PAJA
Pulkkilan paja muuttaa toimintansa Piippolan entisen 
terveyskeskuksen tiloihin (Anttilantie 6).

Palvelujemme sisältö pysyy Piippolassa samanlaisena. Syyskuu saattaa
mennä vielä muutostöiden merkeissä, mutta otamme myös töitä vastaan.

Avoinna: 
ma-to klo 8.00 –16.00
pe klo 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,
  taulutelevisiot, 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.

Lukijana
Seppo Karppinen
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 17.10.2019

Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle
sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 8.10.2019.

Kuntatiedotevastaava: anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603
Kuntatiedote luettavissa myös: www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva
17.9. ti Omaishoitajien Olohuone Pulkkila, Lantontie 1. Vierailu Haapavedellä
Myyrilässä (lettukahvit 3 €) ja makkaranpaistoa, kimppakyyti.
Lisätiedot p. 044 2991 868.

17.9. ti klo 12–14 Juttutupa Omaishoitajille Pyhännän Toimintatuvalla. Riitta.

18.9. ke klo 11.30–13 Soppapäivä Kestilän seurakuntakodilla. Lohikeitto, leipä
ja kahvi. Niin kauan kuin ruokaa riittää.

23.9. ma klo 12–14 OmaisOiva kahvilassa toimistolla aiheena Edunvalvonta. 
Maistraatista vieraana henkikirjoittaja Mari Favorin-Häkkilä ja ylitarkastaja
Kati Lähetkangas. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

25.9. ke klo 12–15 Miesten päivä Pulkkilan hiihtomajalla.
Ilm. 19.9. mennessä Suville.

26.9. to klo 12–13.30 Rantsila Rommilla Iloa ja energiaa ryhmä Omaishoitajille 
ja hoidettaville. Yhteistyössä OmaisOiva ja Muistiluotsi. Tervetuloa!

8.10 ti klo 13–14.30 Nuppi ja Ruppi ryhmä Kärsämäellä Konttilassa.

Suvi p. 044 2991 385 ja Päivi p. 044 2991 868.
Toimisto avoinna ma ja pe 9–14.30.

Vanhatie 53, 86600 Haapavesi.

Jos sinulla on sitova tilanne voimme tulla käymään kotonasi.

YHTIÖMME PAINEVIEMÄRIN VARREN
KIINTEISTÖN OMISTAJAT 
Paineviemäriin liittyminen onnistuu viemärin varrelta.
Paineviemäri sijaitsee pääosin lähellä Siikajokea ja Lamujokea.
Kiinteistön omistaja voi ottaa yhteyttä yhtiön edustajaan kts. yhteystiedot.

Yhtiön edustaja tulee paikan päälle suunnittelemaan yhdessä kiinteistöomistajan 
kanssa mm. pienpumppaamon paikan ja paineviemärilinjaukset. Työt tehdään 
pääosin sulan maan aikana.

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

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

TULOSSA KEKRIMARKKINAT 

Piippolan JEDUlla pe 15.11.

Alueen yrittäjä, varaa päivä kalenteriin! 
Tule esittelemään toimintaasi ja tuotteitasi markkinoille. Lisätietoa lokakuun kuntatiedotteessa.

 
TAKE-hanke ja Koulutuskeskus JEDU Piippola


