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MAASEUTUPALVELUT

TEE YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS   
VIIMEISTÄÄN 31.10.2019

Kun teet syysilmoituksen Vipu-palvelussa keväällä ilmoittamasi  
peruslohkotiedot ovat palvelussa valmiina käyttöösi.   
Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä    
 • lietelannan sijoittaminen peltoon 
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.     
Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella nro 465. 

VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA
Ympäristösitoumuksen ehdot edellyttävät, että viljavuustutkimus on 
teetettävä viiden vuoden välein. Ota tarvittaessa näytteet syksyllä ja lähetä 
ne analysoitaviksi, jotta tulokset ovat käytettävissäsi ennen kuin lannoitat.
Teetä lanta-analyysi viiden vuoden välein, jos tilallasi syntyy lantaa tai käytät 
lantaa yli 25 m³ vuodessa.

TOIMISTOJEN AUKIOLO 
Kestilän ja Rantsilan toimistot ovat toistaiseksi avoinna vain
erikseen sovittaessa. Vaalan toimisto on avoinna keskiviikkoisin.
Vaalassa maaseutuasiamies Eija Rautiainen p. 044 497 0028.

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT
Siikalatvan maaseutuasiamiehet tavoitat alla olevista numeroista:

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

SIIKALATVAN KUNTA

 

KUNTALAISKUULEMINEN
Pulkkilan kirjaston tilavaihtoehdoista 
Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-salissa 

maanantaina 28.10. klo 16.00.
Kahvitarjoilu.    Tervetuloa!

Talvi tekee tuloaan ja ensimmäiset 
mustat jäätkin ovat tiellä nähty. 
Kiireisen kesän jälkeen on hyvä 
pysähtyä pohtimaan arkisia asioita. 
Kokouskutsuja satelee syksyisin var-
sin tiuhaan tahtiin, kun talousarviot 
jo vuoteen 2020 valmistuvat. Toisaalta 
mennyttä ei voi muuttaa, niin 2019 
tilinpäätökset ja niiden ylitykset 
joudutaan vain jälkiviisaina nuiji- 
maan pöytään. Mutta vanhasta voi 
oppia aina uutta!  

Siikalatvan kunnassa on sitten 
edellisen kolumnin tapahtunut 
muutoksia virkamiesrivistössä. 
Menneitä on turha enää murehtia, 
joten uusia henkilöitä haetaan tuota 
pikaa, kun saadaan pohdittua, että 
millaisen johtajan Siikalatvan kunta 
jatkossa tarvitsee. Siitä olemme 
varmasti yhtä mieltä, että henkilön 
on oltava varsin muutosmyönteinen, 
koska mikään ei ole niin varmaan 
kuin se, että toimintoja tarkastellaan 
uudelleen, josta olemme jo pienen 
maistiaisen saaneetkin   uuden 
organisaation muutostyön start-
taamisen yhteydessä.  

Vuodelle 2020 mietimme tällä 
hetkellä lisätuloja. Menojen ja tulo- 
jen on oltava tasapainossa ja enemmin 
niin, että saamme puskuria hieman 
kerätyksi eli rahaa pahanpäivän varalle. 
On arvokysymyksiä, korotammeko 
veroja vai etsimmekö säästöjä 
toiminnoista. Toiminnoista tulemme 
karsimaan organisaatiomallin 
uudelleen järjestäytyessä. On erit- 
täin hyvä, että henkilöstö otetaan 
mukaan tähänkin muutokseen, 
koska kuka muu työnsä tuntee, kuin 
tekijä itse. Toki joskus lähelle on 
vaikea nähdä, mutta yhteistyössä 
nämäkin asiat selviävät. Tarvitsemme 
yhteistyötä sekä ratkaisukeskeistä 
ajattelumallia uuden edessä. 

Syksyn tullessa myös aina niin 
tervetulleet kansalaisopiston kurs- 
sit starttaavat. Meillä täällä maalla 
melkein kaikki halukkaat pääsevät 
mukaan harrastamaan omia lempi-
lajejaan. Omat tyttäreni pääsivät 
pianopiireihin, kun taas kaupungin 
tuttavien lapset jäivät tunnin 
ilmoittautumisesta myöhästyneenä 
varapaikoille. Mukaan pääseminen 
meillä on lähes itsestäänselvyys.  
Myös toinen hyvä asia on se, että meillä 
on täällä tarjolla varsin edullisia sali- 
ja hallivuoroja, joista kaupunkilaisen 
on turha unelmoida. Verorahoille siis 
vastinettakin löytyy.  

On myös hienoa, että päiväkoti 
on aukaissut ovensa leikkikentän 
muodossa täällä Rantsilassa. Lasten 

liikunta ja liikkuminen on erittäin 
tärkeä osa pienen ihmisen elämää, 
joka kantaa aina sinne elämänkaa-
ren loppupäähän saakka. Haastan 
omalta osaltani kaikki liikkumaan 
ja nauttimaan myös Siikalatvan 
kunnan monipuolisista maastoista 
maisemineen!  

Kylmenevät kelit houkuttelevat 
myös viltin alle lämpimään. Itse olen 
aloittanut vanhan hyvän harrastuk-
sen eli sanaristikkojen ratkomisen. 
Kiireisen äidin huoli on ollut usein, että 
asiat unohtuvat vähän väliä. Olenkin 
välillä ollut ohuesti huolestunut 
omastakin muististani, vaikka vielä 
ne unohdukset menevätkin ehkä 
enemmän kiireisen arjen piikkiin, 
kuin alkavaan muistisairauteen. Mutta 
jos on tutkimuksiin uskominen, niin 
sanaristikoiden ratkojilla on oikeasti 
muistiin useiden tutkimusten mukaan 
positiivinen vaikutus eli sanojen 
kanssa pelailu näkyy huomio- ja 
päättelykyvyssä ja lyhytkestoisessa 
muistissa. Tutkimuksia ovat olleet 
tekemässä kansavälisesti menestyneet 
yliopistot. Eli kun pyysin tuomaan 
puolisoani kaupasta ristikkolehden, 
niin se perustui tutkimistietoon, eikä 
pelkkään ajankuluun sohvan nurkassa. 
Hyvää ajankulua ja arjesta irtiottoa se 
on kuitenkin ollut. Ainakin ajatukset 
ovat hetkeksi vain siinä hetkessä. 

Koulujen Wilmassa oli viimeviikolla 
myös uudenlainen ehdotus viettää 
tulevaa syyslomaa. Syysloma olikin 
nimetty uudelleen. Syysloma on 
nyt lukuloma. Tässä haasteessa oli 
tarkoitus tukea lasten ja nuorten 
lukuintoa koko perheen voimin. 
Erittäin tärkeä haaste. Mielestäni 
on huolestuttava, että viimeisen 
kymmenen vuoden aikana: joka 
kymmenellä perusopetuksen päät-
tävällä nuorella (11%) ei ole riittävää 
lukutaitoa. Lukutaito on tärkeä 
kansalaistaito. On erittäin hyvä, että 
asioista puhutaan ja niihin aletaan 
reagoimaan! 

Energistä syyslomaa kaikille!

Liikkuen ja lukien lokakuuhun!
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PULKKILAN RINTAMAVETERAANIT RY

Pulkkilan   
Rintamaveteraanit ry:n 

kahvikerho kokoontuu kunnantalon 
Pulkkila-salissa tiistaina 22.10. klo 13 ja 
tiistaina 5.11. klo 13, jolloin vieraana on 
kirkkoherra Heikki Karppinen. Syyskau-
den viimeinen kokoontuminen on 19.11. 
klo 13 myöskin Pulkkila-salissa ja kahvi-
kerhon jälkeen on johtokunnan kokous. 
Tervetuloa!

EL:N PULKKILAN YHDISTYS

Syksyn tulevia tapahtumia:

• ma 28.10. Pulkkilan salissa klo 13 alk. ker-
ho ja liikenneturvallisuusluento
Oulun eteläisen alueen liikenneturvasta. 
Ennen luentoa tavan mukainen kahvitus 
ja lopuksi arvontaa. Tervetuloa joukolla 
kuulemaan ja kysymään!
• Kokouskutsu
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 
maanantaina 11.11.2019 klo 13 alk. Laakko-
lan kylätalolla. Kokous käsittelee sääntöjen 
8§:n mukaiset asiat.
Yhdistys tarjoaa kahvit; ei arvontaa. Ter-
vetuloa!
• ma 25.11. olemme saaneet luvan vierailla 
SSAB:lla ja Teräsmajalla. Tehdaskierrolle 
sopii molempiin 15 henkilöä. Aikataulusta 
ja rajoitteista yms. kertoo puheenjohtaja 
kerhossa ilmoittautumisen yhteydessä.
• Pikkujoulumatka Runnille 27.-29.11. oli 
niin suosittu, että paikat on tällä hetkellä 
loppuun varattu eikä lisähuoneita saatu, 
mutta peruutuksien varalle voi ilmoittautua 
kerhossa retkivastaavalle.
• ma 9.12. syyskausi päättyy yhteisruokai-
luun Rosenbergillä (ei jouluateria!)
Tilaan sopii max. 50 ruokailijaa ja varaus 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä/ 
ilmoittautuminen viimeistään 22.11. Jä-
senen omavastuu 5 €/hlö maksetaan ruo-
kailuun saapuessa (ei jäsen maksaa 15 €). 

RANTSILAN OMAISHOITAJAT RY

Marraskuussa Kotipihan ruokasalissa 
osoite: Keinontie 12, 
RAIMO LAAMANEN tulee laulamaan 
ti 12.11.2019  klo 13-14 , hänellä on myös 
omaa tuotantoa mukana, niitä saa ostaa,  
CD 10 € kpl. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestää Rantsilan 
Omaishoitajien yhdistyksen väki.

----------------- Leikkaa talteen -----------------

Rantsilan Omaishoitajien yhdistys 
järjestää perinteisen Joulujuhlan
Siikalatvan Omaishoitajille ja läheisille 
sunnuntaina 1.12.2019 alkaen
klo 12  Rantsilan seurakunta talolla  ” Ken 
lahjan tuo se lahjan saa ” . 
Tervetuloa!
Ilmoita tulostasi  pj. Helenalle p. 045 
2245 404

----------------- Leikkaa talteen -----------------

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki 
on joulutorilla myymässä arpoja, meille
voi lahjoittaa arvontaan voittoja. 
Arvonnoista tulevat rahat käytetään
Omaishoitajien ja läheisten virkistykseen.
t. pj. Helena Tuomaala

SIIKALATVAN SUOPURSUT RY

Siikalatvan suopursut  järjestää 
SYYSREISSUN ZEPPELIINIIN 
26.10.2019
Bussi lähtee klo 09.00 suopursujen edestä.
kyyti on jäsenille ilmainen.
ilmoittautumiset 
puh 044 9760 464 tai 
050 340 4636. 

LÄHDE MUKAAN !!

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS

Siikalatvan Kuuloyhdistys   

Hallitus kokoontuu 28.10.2019 klo 10.00 
Pyhännän seurakuntatalolla.
Syyskokous alkaa klo 12.00.
Kahvia & Arvontaa.         Tervetuloa mukaan!

                 Siikalatvan Kuuloyhdistyksen
                 PIKKUJOULU  

Pulkkilan Hiihtomajalla 
30.11.2019 Klo 15

Osallistumismaksu 10 € /hlö
Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä 
Aune 044 2860 713 tai Kaija 040 5043 584.

 ”Ken lahjan tuo hän lahjan saa”

RANTSILAN MLL

Rantsilan MLL:n perhekahvila on 
avannut jälleen ovensa. 
Perhekahvila on avoinna perjantaisin 
18.10.2019 alkaen. Kahvila on avoinna 
klo 10.00-12.00 välisenä aikana. 

Tarjolla juttuseuraa, vertaistukea ja 
leikkikavereita sekä kahvia, teetä, 
mehua ja pientä aamupalapurtavaa. 
Tapaamispaikkana on Meijerin 
nuorisotilat ROM:lla. 
Tervetuloa!

SYYSKOKOUSKUTSU
Rantsilan MLL:n s
ääntömääräinen syyskokous 
pidetään 29.10. klo 18.00 alkaen 
Meijerin nuorisotiloissa 
(Paavolantie 10, 92500 Rantsila). 
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa kaikki Rantsilan MLL:n 
toiminnasta kiinnostuneet!

Tulossa myös elokuvailta Rantsilaan.

PULKKILAN PERUSKOULUN  
VANHEMPAINYHDISTYS

Pulkkilan peruskoulun 
vanhempainyhdistys 

Joulu lähestyy sekä Pulkkilan 
peruskoulun vanhempainyhdistyksen
 
JOULUMYYJÄISET 
LA. 14.12. 

Seuraa ilmoittelua 
vanhempainyhdistyksen Facebookissa 
sekä marraskuun kuntatiedotteessa. 

JÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJÄitienpäiväkunniamerkkiesitykset 
vuodelle 2020   
    
Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2020 
äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
alueelle ehdottama ohjeellinen kiintiö on kolme kunniamerkkiä. 

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja 
nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden 
edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja 
välittämisen turvaajana.

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit 
edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, 
maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja, 
saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee olla tasapuolisesti tämän 
päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste 
palkitsemiselle. 

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää 
palkittavaksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen 
kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- 
ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. 
Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkejä ei ole tar- 
koitus myöntää. 

Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan 
kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään 
puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiin  
hakemuksiin.

Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi luotet- 
tavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä 
tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kysymyksessä olevan perheen. 
Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellaiset puuttuvat kokonaan, 
ei oteta huomioon ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla. Muut 
omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen 
tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Hakemuslomakkeena on käytettävä sähköisesti täytettävää  
lomaketta, joka löytyy internetistä osoitteesta:  
https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit kohdasta hakulomakkeet.

Esitykset toimitetaan perjantaihin 1.11.2019 mennessä osoitteeseen:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu.

Lisätietoja antavat vt. assistentti Siiri Oinas-Panuma p. 0295 017 535 ja 
ylitarkastaja Leena Meriläinen p. 0295 017 523.

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva
12.11. ti klo 13–14.30 Kärsämäki Nuppi ja Ruppi ryhmä 
muistisairaille ja läheisille Konttilassa.

Omaishoitajien Olohuoneet:

12.11. ti klo 13–14.30, Pulkkila, Lantontie 1A.

19.11. ti klo 12–14, Pyhäntä toimintatupa.

24.10. to klo 12–13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan Rommilla.

21.11. to klo 17 alkaen Keskipisteen Omaishoitajat ry:n syyskokous 
toimistolla. Tervetuloa!

22.11. pe Oulaisten Jedulla Omaishoitajien juhlapäivä.

OmaisOivan toimisto: Vanhatie 53, 86600 Haapavesi.
Päivi 044 2991 868 ja Suvi 044 2991 385.

Toimisto suljettu 16.–25.10.
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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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Siikalatva 10 vuotta!
Kestilän peruskoulun kuvataiteen 

oppilastöiden näyttely  
Kestilän kirjastossa lokakuussa 2019.

Kestilän kirjasto on kiinni torstaina 24.10.

INBODY – KEHONKOOSTUMUSMITTAUS (syksy 2019)
kertoo nopeasti ja luotettavasti kehosi koostumuksen mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehossa 
sekä aineenvaihdunnan- ja ravitsemuksen nykyisen tilan. Mittaus on loistava motivoija; se kannustaa huolehtimaan riittävästä 
liikunnasta ja terveellisistä ravintotottumuksista. Tasapainoisella kehon koostumuksella ehkäiset riskiä sairastua diabetekseen, 
nivelrikkoon, sydän- ja verisuonisairauksiin, verenpainetautiin jne.

YÖLEIRILLE 
RISTIRONKKELIIN  
22.10–23.10.2019

Järjestämme syyslomaviikolla 3. – 6. luokkalaisille yhden yön leirin Risti- 
ronkkelissa. Luvassa on mukavaa yhdessä tekemistä kesäleirin tapaan.

Leiri alkaa tiistaina 22.10. klo 12 ja päättyy keskiviikkona 23.10. klo 12. 
Osallistumismaksu 10 €. 

Ilmoittautumiset 18.10.2019 mennessä Sinikalle p. 044 5118 672

Leirien toiminnasta, järjestelyistä ja ohjauksesta vastaa Siikalatvan  
liikunta- ja nuorisopalvelut ja Siikalatvan 4H-yhdistys.

Hei sinä Rantsilan liikuntahallille joskus avaimen lunastanut, 
jos sinulla ei ole vuoroa varattuna kaudelle 2019 -kevät 2020, 
niin olisitko ystävällinen ja palauttaisit avaimen.   

Hei sinä siikalatvalainen nuori iältään 16–18 vuotias,  
joka opiskelet muualla kuin Siikalatvan yläkouluissa,  
oletko kiinnostunut nuorisovaltuustotoiminnasta?   
Ota yhteyttä Sinikka Lehtosaareen puh. 044 5118 672  
tai facen kautta.

TEHDÄÄN SEURAAVASTI vko 47 Ilman ajanvarausta: 
•  MA 18.11. klo 8.30 – 16.00 Piippola, koulutuskeskus JEDU, liikuntasalin puolen ovi
•  TI 19.11. klo 8.30 – 16.30 Pulkkila, kunnantoimisto
•  TO 21.11. klo 9.30 – 16.30 Kestilä, kunnantoimisto, valtuustosali
•  PE 22.11. klo 8.30 – 16.30 Rantsila, Tietopalus, vapaa-aikatoimisto

OHJEITA VALMISTAUTUMISEEN:
- juomatta ja syömättä vähintään 2 tuntia ennen mittausta
- vältä alkoholin käyttöä 2 vrk ennen mittausta
- vältä voimakasta rasitusta 12 tuntia ennen mittausta
- vältä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä
- tyhjennä virtsarakko n. ½ ennen mittausta

Huomio! Mittausta ei tehdä henkilölle, jolla on sydämentahdistin!  
Raajaproteesi tai keinonivel ei ole este mittaukselle, mutta tulos ei välttämättä ole tarkka.

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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KUNNANTALON KIINNIPITÄMINEN JOULUN AIKAAN 
Siikalatvan kunnantalo pidetään suljettuna ma 23.12., pe 27.12.,  
joulun jälkeiset välipäivät 30.-31.12.2019 sekä uuden vuoden jälkeen 
2.–3.1.2020, jolloin henkilökunta voi pitää vuosilomia mahdollisuuksien 
mukaan.

KUNNANHALLITUS

 

MYYNNISSÄ kiertonetissä
Kunta on laittanut myyntiin kauppapaikka  

kiertonettiin kalustoaan. 

Myynnissä on mm. traktori: 
Valtra 415 (v. 1986).

Kauppapaikka on julkisen sektorin huutokaupassa  
osoitteessa kiertonet.fi kohdassa työkalut ja koneet. 

Seuraa ilmoittelua. 

SIIKALATVAN KUNNAN 
TYÖPAJAT

www.siikalatvantyopajat.fi

PIIPPOLAN PAJA
Pulkkilan paja on muuttanut toimintansa Piippolan entisen 
terveyskeskuksen tiloihin osoitteeseen Anttilantie 6.

Tällä hetkellä meiltä:
◗  polkupyörien huolto 
◗  kenkien ilmainen nastoitus
◗  luistinten teroitus 

Avoinna: 
ma–to 8.00–16.00, 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, 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.

Syksy ja liukkaat saapuvat, kummaltakin pajalta  
KENKIIN ILMAISET NASTOITUKSET! 

KYVYT KÄYTTÖÖN-HANKE ON MUUTTANUT
Jatkossa kaikki työllisyyspalveluihin liittyvä toiminnot löytyvät saman katon alta Piippolasta.

Piippolan Työllisyyskeskus, Anttilantie 6, 92620 PIIPPOLA

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 

Kunnan työllisyyspalvelut on muuttanut  
Työllisyyspalvelut löytyvät nykyisin Piippolasta osoitteesta Anttilantie 6, entisen terveyskeskuksen tiloista.

Tiloista löytyy työpaja (muuttanut Pulkkilasta), Kyvyt käyttöön-hanke sekä Virikevieraat ja 
kylätalkkarit-hanke, lisäksi etsivä nuorisotyö.

PARITANSSI 
RANTSILA, Aleksanterin koulu

1.10.–3.12.2019 klo 18.15–19.45

Opettelemme lavatanssien perusteet eri 
tanssilajeissa esim. foksi, jive, tango, fusku, 

valssi jne. Opettajana Satu Mikkola.

Ilmoittaudu p. 044 7591 999, 
www.jokihelmenopisto.fi.



6 SIIKALATVA  KUNTATIEDOTE 9/2019

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
 TORSTAINA 14.11.2019

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

kuitenkin viimeistään 5.11.2019.

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

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

Vestian biojätekuljetusurakoitsija vaihtunut  
– ajoreitteihin muutoksia

Vestia Oy:n biojätekuljetusten urakoitsija on vaihtunut 1.10.2019. 
Urakoitsijavaihdos vaikuttaa biojäteastioiden ajoreitteihin.

Reittimuutosten takia biojäteastian tyhjennyspäivä vaihtuu. 
Jatkossa biojäteastiat tyhjennetään joko maanantaina, tiistaina 
tai keskiviikkona. Biojäteastian tyhjennys tapahtuu kuitenkin 
asiakkaan tyhjennysrytmin mukaisesti.

Reittimuutokset eivät aiheuta toimenpiteitä, eivätkä edellytä yhteyden-
ottoa. Ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme 
08 410 8700 tai asiakaspalvelu@vestia.fi.
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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

sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

19.11.2019 klo 18.00 
 ROM Rantsila – Wanha Meijeri 
Paavolantie 10, 92500 Rantsila 

Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat sekä vaaliasiat, valitaan 
ehdokkaat liittohallitusvaaliin sekä vaalipiirikokous edustajat

Tarjoilun vuoksi 9.11. mennessä ilmoittautuminen ja 
mahdolliset allergiat email. super215@superliitto.fi

TERVETULOA!

Ammattiosaston hallitus kokoontuu klo 17.00

SUPERIN SIIKALATVAN 
SEUTUKUNNAN ao 215 ry:n

Siikalatva liikkuu luonnostaan  
– kuntoilukampanja, elokuu

Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja heinäkuussa 
47 kappaletta. Liikuttuja tunteja kertyi 1048,5h yhteensä. 

Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
Kuntosalille vuosikerta: 

Mirja Piippo, Elvi Puurunen, Hillevi Viitanen
Pyöränpumppu + heijastin: Helena Pitkänen

Pipo + heijastin: Marjatta Selkäinaho
Kuormaside + takaheijastin: Kirsti Kylmänen

Pyöränlamppu: Marja-Leena Määttä
Siikalatva heijastinkassi: Arja Leiviskä

Onnittelut voittajille 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

RANTSILAN
JOULUMARKKINAT
Lauantaina 30.11.2019 klo 10-14 
Liikuntahallilla ja piha-alueella

Myyntipaikkojen varaus: 044 3492 484
Pöytäpaikan hinta 10 €/pöytä.

Myyntipaikan varmistaaksesi pöytäpaikan tulee olla 
maksettuna Rantsilan Raikkaan tilille 
keskiviikkoon 27.11.2019 mennessä. 

Raikkaan tilinumero FI57 5384 0040 0052 04.

Järj. Rantsilan Raikas ja Siikalatvan kunta 


