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Kevään puhutuimmat: 
sote, koulut, kuntatalous ja 
vaalit 
Sote-soppaa!

Talven aikana keskustelunaiheeksi nousi ensin vanhuspalveluitten tila valtakun-
nassa ja seuraavaksi sote - tai pikemminkin sote uudistuksen kaatuminen. 

Siikalatvan kunta on järjestänyt sote-asiansa pitkällä ulkoistussopimuksella 
Mehiläisen kanssa. Sote-uudistuksen kaatuminen ei meitä tältä osin hetkauta 
eikä muuta akuutisti tilannetta suuntaan eikä toiseen.

Vanhuspalveluitten osalta kuntaan saapuneet palautteet lisääntyivät talven 
aikana keskustelun virittyä valtakunnalliseksi.  Tarkastus- ja valvontatoimia on 
myös lisätty - eriasteisia tarkastuksia on Siikalatvan alueen yksiköihin tehty 
talven aikana kymmenkunta. Pääosa kunnan, mutta myös Avin toimesta. Puut-
teita ja korjattavaakin on löytynyt, mutta kovin jyrkkiin toimiin ei ainakaan 
toistaiseksi tehdyt havainnot ole johtaneet. Suurennuslasin alla ovat juuri isot 
terveydenhoitoalan yksityiset toimijat.  On hyvä asia, että tärkeään asiaan on 
kiinnitetty huomiota niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla.

Koulutusta!

Vaalipuheissa on vaadittu toisen asteen koulutusta maksuttomaksi.  Siikalat-
valla tämä on lukiokoulutuksen osalta pitkälti jo toteutettu. Kirjat, kyydit, 
läppärit ja jopa ajokortti paremman oman kulkumahdollisuuden turvaamiseksi 
on luvattu kunnan toimesta.  Samalla on kehitetty lukiota houkuttelevammaksi 
uusilla hyväkuntoisilla tiloilla ja opintotarjotinta kehittämällä. Jatkossa seuraa 
paremmat digitaaliset mahdollisuudet.  Opiskelijoita aloittaakin sitten syksyllä 
nelisenkymmentä.

Peruskoulun osalta Pulkkilassa on vanhan purku ja uuden rakentaminen työn 
alla. Saamme 2020 vuoden loppuun uudet terveet koulutilat ja siinä sivussa 
ajanmukaiset liikuntatilat ja kirjaston.  Kuntakeskuksen viihtyvyys ja palvelu-
varustus saadaan tälle vuosituhannelle. 

Kuntataloutta! 

Kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen, joka kuntakonsernin osalta oli vahv-
asti plussalla, mutta peruskunnan osalta -65 tuhatta alijäämäinen.  Käytännössä 
lähes nollatulos, vaikka ylimääräisiä poistoja tehtiin tänäkin vuonna. Kunta ly-
hensi myös velkojansa mittavasti, konsernitasolla 4 miljoonaa.  Valtakunnallises-
ti 2/3 osaa kunnista teki alijäämäisen tuloksen, joka kertoo lähinnä verotulojen 
pettäneen pahan kerran budjetoidusta.  Siikalatvalla ennusteet olivat varovaisia 
ja siksi budjetti pitikin kutinsa hyvin. 

Vaalit ovella! 

Tätä kirjoitettaessa vaalit ovat ovella, mutta luettaessa jo pidetty. Siikalatvalla 
on ollut paneeleita ainakin yrittäjien vetämänä Jedulla ja kunnan järjestämänä 
Rantsilassa Gananderin koululla.  Väkeä ja hyviä ehdokkaita on ollut väittelyissä 
mukana.  Rantsilassa oli mm. 6 istuvaa kansanedustajaa, joista yksi ministeri, 
samassa paneelissa.  Lieneekö ollut aikaisemmin yhtä arvovaltaista joukkoa sa-
maan aikaan paikalla kunnassamme.  Omat paikalliset ehdokkaamme pärjäsivät 
tasapäisesti kansanedustajien kanssa väittelyissä. 

Lämmintä ja menestyksekästä kevättä kaikille kuntalaisille !

SIIKALATVAN KUNTA

KUTSU

Kutsumme Siikalatvalla tehostetun palveluasumisen yksiköis-
sä eri kirkonkylillä asuvien omaiset keskustelutilaisuuteen 
vanhuspalveluista.

Tilaisuus pidetään Kestilän kunnantalon valtuustosalissa 
10.5.2019 klo 18.00-20.00.  Mukana ovat kunnan johtavat viran-
haltijat sekä kunnanhallituksen edustajat. Klo 19.00 alkaen tilai-
suuteen osallistuvat myös Mehiläisen edustajat.

Siikalatvan kunta
Pauli Piilma, kunnanjohtaja

Kelan asiointipisteet 
ovat aloittaneet toimintansa Siikalatvalla 1.4.2019

Pulkkilan asiointipiste sijaitsee Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4) 
ja on avoinna ma–pe klo 9–15. 

Rantsilan asiointipiste sijaitsee Rantsilan kirjastolla (Kunnantie 1) 
ja on avoinna kirjaston aukiolon mukaan:  
Ma   9-14
Ti   13-19
Ke  12-16
To  13-19

Piippolan asiointipiste sijaitsee Piippolan kirjastolla (Keskustie 11)  
ja on avoinna kirjaston aukiolon mukaan: 
Ma 15-19
Ti   10-14 
Ke  15-19
To  10-14

Kestilän asiointipiste sijaitsee Kestilän kirjastolla (Kestilänraitti 1a) 
ja on avoinna kirjaston aukiolon mukaan:
Ti   15-19
Ke  10-15
To  14-19
Pe    9-15

Kuntien asiointipisteissä henkilökunta neuvoo yleisellä tasolla Kela-asioissa ja 
Kelan verkkopalvelun käytössä. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkei-
ta ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet. Asiointipisteissä 
Kela-asioita voi hoitaa etäpalvelunai. Etäpalvelussa asiakas saa asiointipisteen 
tietokoneella kuva- ja ääniyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan. Asiakas voi 
esimerkiksi täyttää hakemuksia yhdessä palveluasiantuntijan kanssa.

Kela järjestää tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueelle 
pop up -palveluita. Pop up -palvelun idea on, että Kelan palveluasiantuntija 
tulee asiakkaiden luo esimerkiksi kirjastoon, ohjaamoon tai sosiaalitoimistoon. 
Siikalatvalla järjestetään Pop up- tapahtuma toukokuussa. Tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAJAT 
TOUKOKUUSSA JA HEINÄKUUSSA 2019

Pulkkilan kunnantoimisto pidetään suljettuna helatorstain jälkeinen perjantai 31.5. 
sekä 1.-28.7.2019, jolloin henkilökunta voi pitää vuosilomia mahdollisuuksien mukaan.
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KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
Lauantai 27.4. on Kansallinen veteraanipäivä, jonka tunnus tänä 
vuonna on ”On aika muistaa – Det är dags att minnas.” 

Siikalatvalla vietämme veteraanipäivää seuraavasti:
Kestilä: klo 12.00  Seppeleenlasku, jonka jälkeen ruokailu ja 
   juhla seurakuntatalolla
Piippola: klo 11.30  Seppeleenlasku sankarihaudalle, 
   jonka jälkeen siirrytään Jedulle
Pulkkila: klo 11.30  Seppeleenlasku sankarihaudalle, 
   kuljetus Piippolaan
Rantsila: klo 10.45  Seppeleenlasku sankarihaudalle, 
   kuljetus Piippolaan 

Veteraanipäivän juhla Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla 
(Jedulla) (os. Keskustie 29)

klo 12.00 Juhlakahvit 
klo 13.00  Juhla auditoriossa
  Juonto – Katariina Tenhunen
  Juhlapuhe – everstiluutnantti Mika Seppä
  Jokihelmen opiston kuorot
  Evakon laulu – Kyllikki Anttila
  Runo – Risto Saaranen

Kuljetus takaisin Pulkkilaan ja Rantsilaan.

Näihin tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita!

SIIKALATVAN KUNTA

YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO

Siikalatvan kunnan tekniset palvelut julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien 
yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2019. Avustusta haetaan 
hakulomakkeella, joka tulee palauttaa 15.5.2019 klo 15.00 mennessä Siikalat-
van kunnantalolle tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Pulkki-
lantie 4, 92600 Pulkkila. 

Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avus-
tusta jo aiemmin Siikalatvan kunnalta. Myös sellaisten tiekuntien tulee jättää 
avustushakemus, jotka ovat olleet vuonna 2018 Siikalatvan kunnan hoidossa, 
eli avustusluokassa 1.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asi-
oiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä 
koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 
ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. 

(liitteenä ote yksityistielaista)
Hakemuksen liitteenä on toimitettava vuosikokouksen pöytäkirja ja toimie-
limen kokoonpano ja yhteystiedot sekä todentaa, että yksityistietä koskevat 
tiedot on ilmoitettu yksityistierekisteriin, joka löytyy netistä maanmittauslaitok-
sen sivuilta.   

Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista ja ehdoista löytyy avustusehdoista.
HUOM!!! Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, 
vaan ne hylätään suoraan.

Hakulomakkeita ja -ohjeita saa Siikalatvan kunnantalolta sekä kunnan 
www-sivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella kunnallistekniikan insinööri 
Pertti Räsäseltä puh. 044 5118 431.

Ote yksityistielaista

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2018
Yksityistielaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset

1 §  Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden 
yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka 
eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito 
ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata 
yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden 
yhdenvertainen kohtelu.

2 §  Soveltamisala
Tässä laissa säädetään yksityisteistä ja tieoikeudesta, niiden perustamisesta, 
muuttamisesta ja lakkauttamisesta, yksityisteiden tienpidosta, yksityistietoi-
mituksesta sekä tieosakkaiden, kiinteistönomistajien ja muiden asianosaisten 
oikeuksista ja velvollisuuksista.
Myös muun kuin tämän lain nojalla perustettuihin yksityisteihin sovelletaan 
tätä lakia, ellei muussa laissa toisin säädetä. Tätä lakia sovelletaan myös asema-
kaava-alueella, ei kuitenkaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 154 §:n 1 
momentin 11 kohdassa tarkoitettuun rasitteeseen.
Tätä lakia ei sovelleta sellaisiin teihin, joita vain asianomaisen kiinteistön omis-
tajalla tai haltijalla on oikeus käyttää. Sellaisiin teihin, joita muillakin henkilöillä 
kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen 
nojalla oikeus käyttää, sovelletaan tätä lakia vain niiltä osin kuin siitä nimen-
omaisesti säädetään.

84 §  Kunnan avustus
Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuk-
sista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen 
tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. 
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asi-
oiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä 
koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 
ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

94 §  Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Tällä lailla kumotaan yksityisistä teistä annettu laki (358/1962).

 
 
 
 
 
 

Siikalatvan kunnan Elinkeinot lähestyvät jatkossa 
myös uutiskirjeellä alueen yrittäjiä 
Yrittäjille kohdennettu sähköinen uutiskirje lähetettiin alueen yrittäjille 
26.3.2019. Uutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista 
asioista ja tapahtumista Siikalatvan yrittäjille. 

Uutiskirjeen pääset lukemaan myös kunnan nettisivuilta kohdasta 
Yrittäjän Siikalatva –> uutiskirjeet. 
Samalla voit tilata uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi. 

Ensimmäisen uutiskirjeen aiheita olivat: 
• Elinkeinojen kotisivut uudistuvat 
• Yrittäjien aamu- ja iltakahvien ajankohdat ja teemat 
• Kunnan ja elinkeinojen videoita 
• Digitaulut ja tienvarsimainokset 
• Rakentajamessut 12–14.4.2019 
• Yrittäjän  ammattitutkinto 

 
 
 

Ismo Mäkeläinen 
Elinkeinojohtaja 
p. 040 514 8935 
ismo.makelainen@siikalatva.fi 

 
Yrittäjien Siikalatva 

sivuilla on myös 
Ajankohtaista osio, 
sekä Yrittäjän blogi, 

joita kannattaa 
seurata. 
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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 mennes-
sä.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, 
joilta edellytetään vähintään 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, Rantsi-
laan
- Gananderin talolle
- siivoustehtäviin
- museoihin Kestilään, Piippolaan ja Pulkkilaan
- Koivulehdon pesulaan
- kesäistutusten hoitoon/ tekninen toimi
- kesäkerhotoiminnan ohjaajaksi, Kestilä, Piippola, Pulk-
kila, Rantsila

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella  
https://www.siikalatva.fi/lomake/kesatyopaikkahake-
mus 

Toisena vaihtoehtona siikalatvalaisilla nuorilla on 
hakea itselleen kesätyöpaikka kesätyösetelin avulla. 
Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse ja täyttää 
kesätyötä tarjoavan työnantajan kanssa kesätyöseteli-
lomakkeen. Kesätyösetelin 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 kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa 
ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuk-
sen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 
h/pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa kesätyöllistämises-
tä työnantajalle 300 euroa kesätyöseteliä vastaan.
Kesätyösetelilomaketta on saatavilla kirjastoilta, 
kunnantoimistolta (Pulkkila) ja kunnan nettisivuilta.  Ke-
sätyöseteli 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 vaihtoehdoksi 10 siikalatvalaiselle 
13 – 28-vuotiaalle  nuorelle mahdollisuuden kokeilla 
yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (300 €) tuella. 
Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle 
yrittäjäkurssille. Kurssilla mm. tehdään liiketoimin-
tasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä 
asioita. Kurssin käyneelle liiketoimintasuunnitelma ja 
4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorel-
le Siikalatvan kunta maksaa alkurahoituksen 150 € ja 
kesän loputtua 150 €, kun toimintakertomus / raportti 
kesäyrityksestä saadaan.  

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

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

URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET

Urheiluseurojen perusavustusmääräraha haettava-
na vuoden 2019 toimintaan
Jaettava summa on 9 000 euroa. Perusavustusta voi-
daan myöntää siikalatvalaisille, rekisteröidyille ur-
heiluseuroille, jotka harjoittavat liikuntatoimintaa.
Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää 
toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus 
edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää 
ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.
Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota 
seuran;
- toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harras-
tajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä 
järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä)
- toiminnan laatu ja laajuus (urheilijoiden ja joukkuei-
den taso, menestyminen ja saavutetut tulokset)
- jäsenmäärä
- muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä 
sekä niiden osanottajamäärät

Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kun-
nanvirastoilta sekä kunnan kotisivulta
http://www.siikalatva.fi/urheiluseurojen-vuosiavustuk-
set

Hakemukset 3.5.2019 mennessä osoitteeseen: Siika-
latvan kunta, liikunta- ja nuorisopalvelut, Pulkkilan-
tie 4, 92600 Pulkkila

Perusavustuksen lisäksi urheiluseurat, tai muut siikalat-
vaiset yhdistykset sääntöjensä mukaisen liikuntatoimin-
nan osalta voivat hakea vuoden 2019 aikana KERTA-

LUONTEISTA KOHDEAVUSTUSTA. Tällaisia avustuksia 
voivat olla mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana 
toimeenpantavan liikuntatapahtuman toteuttamiseen 
myönnettävä avustus, koulutusavustus, toimitila-avus-
tus tai ohjaaja-avustus. Ohjaaja-avustus myönnetään 
kahdessa osassa kevät- ja syyskaudelta, muut kohde-
avustukset non stop-periaatteella.  

Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari 
puh. 044-5118 672.

Siikalatvalla vietämme 
UNELMIEN liikuntapäivää 
pe 10.5.2019 teemalla

KOHTAUSPAIKKANA ULJUA – PYÖRÄILLEN

pe 10.5.2019 Uljuan tauko-
paikalla klo 18.30-19.30

Lähtö Rantsilan torilta klo 17
Reittinä Rantsila-Jylhärannan-
tie-Sipola-Uljua (25 km)

Lähtö Piippolan kirjaston 
pihalta klo 17
Reittinä Piippola-Pihkala-Vorna-Uljua (33km) tai
Piippola-Pulkkila-Uljua (20 km)

Lähtö Kestilän Salen pihalta klo 17
Reittinä Kestilä-Pihkala-Vorna-Uljua (25 km)

Lähtö Pulkkila, kunnantalon pihalta klo 16.30
Reittinä Pulkkila-Piippola-Pihkala-Vorna-Uljua (45 km) 
tai klo 18.00 Pulkkila-Uljua (8 km)

Matkavauhdin voit päättää itse, oman kuntosi ja halusi 
mukaan.
Tapahtuman osallistuneille kahvi- ja mehutarjoilu Ulju-
alla klo 18.30-19.30.

Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle!
Pyöräilytapahtumaan osallistuvat ovat mukana 
omalla vastuulla.
Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista va-
kuutusta.

Tapahtumalla on säävaraus!

Järj. Siikalatvan 
liikunta- 
ja nuorisopalvelut

FARMIJUOKSU 2019 
järjestetään lauantaina 17.8. 
Sipolassa Mikkolan tilalla. 

Etsimme tapahtuman järjestämistehtäviin 
vapaaehtoisia ruokapalkkiolla. Tehtäviä on 
muun muassa ensiapuun, liikenteen ohja-
ukseen, vahdeiksi rasteille, yleisiä oppaita ja 
avustajia jne. Lisäksi ohjelmanumeroita tai 
muuta yleisön viihdyttämistä voisi toteuttaa 
yhteistyössä yhdistysten tai yhteisöjen kanssa. 

Järjestämme infon asiasta Raikkaan salissa 
tiistaina 23.4. klo 19.30! Tervetuloa kaikki 
asiasta kiinnostuneet. 

Heidi Lumiaho ja Sari Mikkola

SIIKALATVAN 
KIRJASTOT

SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN 
– KUNTOILUKAMPANJA, HELMIKUU

Kuntoilukampanjaan palautettiin kortteja helmikuussa 
57 kappaletta. Liikuttuja tunteja kertyi yhteensä 1149,5. 
Tässäpä muutamia tietoja:
ikäjakauma liikutut tunnit  kaksi suosituinta lajia
0 – 15  70  pallopelit ja hiihto
16 – 39  32  hölkkä ja kävely
40 – 49  190,5  kävely ja hiihto
50 – 59  169  kuntosali ja kävely
60 – 69  390  kävely ja hiihto
70 – 79  277  kävely ja hiihto
80 ->  21  kävely ja muu
muita lajeja olivat: kuntopyöräily, potkukelkkailu, lumityöt, 
avantouinti, lavis sekä venyttely
Arvonnassa onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
kuntosalille vuosikerta: Kaarlo Jormalainen, Antti Mällinen, 
Marita Hyytinen
Siikalatva heijastinkassi: Mirja Piippo, Soili Myllyoja
pipot: Sanna Piippo, Sirpa Leiviskä
kaulahuivi: Arja Leiviskä
Siikalatva kassi: Mervi Harjula, Eeva Huovinen
Onnittelut voittajille!

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

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT
Torstaina 18.4. Piippolan kirjasto 10 – 14
Kestilän, Pulkkilan ja Rantsilan kirjastot 12 – 16
Perjantaina 19.4. ja maanantaina 22.4. kirjastot ovat suljettuna.
 

  Hyvää pääsiäistä!

VAPPUAATTONA 30.4
Piippolan kirjasto
avoinna normaalisti klo 10 - 14, 
Kestilän, Pulkkilan ja Rantsilan 
kirjastot avoinna klo 12 – 16. 
Vappuna 1.5. kirjastot ovat suljettuna.

Piippolan kirjasto on kiinni eurovaalien aikaan 
15.5.-16.5.2019 ja 20.5.-21.5.
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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:

APAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AIKAVAPAA-AI

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, siika 
 latvakutsuu

SIIKALATVA LIIKKUU LUONNOSTAAN 
– 10-VUOTIS JUHLAVUODEN KUNTOILUKAMPANJAN OHJEET
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PIHASUUNNITTELU- luento
ke 24.4.2019 klo 18- 20.15 
Rantsila Gananderin koulu
Luennoitsija Johanna Lilja.
Pihasuunnittelua kestävän kehityksen näkökul-
masta. Opimme terveellisen, eettisen ja ekologisen 
asuinympäristön valintoja omaa puutarhaamme 
varten. Lopussa yleisöllä on mahdollisuus kysymyk-
siin ja keskusteluun. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

KORISTELE JA KUORRUTA
la 27.4.2019 klo 10- 15, 
Kestilän peruskoulu, opetuskeittiö
Upeasti koristellut, herkulliset leivonnaiset houkut-
televat ja hurmaavat. Tutustumme työvälineisiin, 
raaka-aineisiin ja opettelemme koristelutekniikoita, 
joiden avulla loihdit juhlapöydän katseenvangit-
sijoita. Tuo mukanasi valmis/valmistamasi kakku-
pohja. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu, jonka 
opettaja perii.
Ilmoittaudu 18.4. mennessä www.jokihelmenopis-
to.fi, p. 044 7591 999.
 
URKUMATINEA  
su 5.5.2019 klo 11- 12, 
Rantsilan kirkko
Jokihelmen opiston urkumusiikin opiskelijoiden 
kevätkonsertti. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

RANTSILAN KOIRAKERHO 
JÄRJESTÄÄ ARKITOKOKURSSIN 
Rantsilan kylällä 29.4. -27.5.!

5 kurssikertaa, mukaan mahtuu 20 koirakkoa.
Kurssin hinta 40 €, jäsenille 35 €.  Kouluttajana toimii Riitta Pääkkö.

Ensimmäinen kurssikerta 29.4. on 
koirankoulutuksen teoriaa. 
Teoriatunnille otetaan myös 
kuunteluoppilaita, 5 €/henkilö.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
rantsilankoirakerho@gmail.com 
tai Jaanalle 045-890 8998. 
Ilmoittautumiset viimeistään 21.4.

Muistutus!! 

4H-YRITYSKURSSI 13 - 28-vuotiaille, jotka halua-
vat perustaa oman yrityksen. Kurssi on 4H-jäsenil-
le ilmainen, muille 35 euroa. 
11.5. klo 9-17 Rantsilassa ROMilla. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut 
30.4. mennessä kaarina.mannikko@4h.fi  
040 520 0065. 

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

JÄTENEUVONTAA
4H-yhdistyksestä voi tilata maksutonta jäteneuvontaa. 
Pääasialliset ryhmät ovat koululaisia, mutta soveltuu myös aikuisille. 
Esitys on n. 45 min. Mielellään tilassa, missä on käytössä videotykki. 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva

24.4. ke Pöllöautossa OmaisOiva info-kioskit: Pulkkilan tori klo 10-
10.30, Rantsila keskusta klo 11-12, Kestilä keskusta klo 12.45-13.15. Piip-
pola keskusta 14-14.30. Tervetuloa!
25.4. to klo 12-14 Omaishoitajien olohuone Pyhännän toimintatuvalla. 
OmaisOivan työntekijät mukana.
9.5. to klo 9.30-14 Omaishoitajien koulutuspäivä Jedulla Oulaisissa. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 26.4. mennessä Suvilta 044-299 1385.
14.5. ti klo 13-14.40 Nuppi ja Ruppi Kärsämäen Nahkurissa.
14.5. ti klo 13-14.30 Omaishoitajien olohuone Pulkkilan Koivulehdossa, 
Pakkalantie 9.
16.5. to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan Rommilla.

OmaisOivatyöntekijät: Päivi 044-299 1868 ja Suvi 044-299 1385.

LÖYTÖELÄINTEN 
VASTAANOTTO 
SIIKALATVALLA

Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 
§:n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien 
ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastus-
eläinten 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.

 

Ellibs
E-kirjoja ja e-äänikirjoja pääosin suomeksi

OverDrive
E-kirjoja ja e-äänikirjoja pääosin englanniksi

RedFox Sanakirja
Monikielinen sanakirja

eMagz
Kotimaisia aikakausilehtiä digitaalisina 
näköislehtinä

ePress
Kotimaisia sanomalehtiä digitaalisina 
näköislehtinä

Press Reader
Sanoma- ja aikakausilehtiä yli 60 kielellä

Rockway
Suomalaisen soiton- ja laulunopetuksen 
verkkopalvelu

Naxos Music Library
Klassisen musiikin kuuntelupalvelu

Naxos Music Library Jazz
Jazzmusiikin kuuntelupalvelu

Naxos Video Library
Musiikkia sisältävä videopalvelu

Viddla
Elokuvien suoratoistopalvelu

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 kirjstoissa 

ilmaiseksi. E-aineistopalveluiden käyttöön saa opastusta oman kirjaston henkilökunnalta. 
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JÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJÄRJESTÖTJ
PULKKILAN RINTAMAVETERAANIT RY 

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n kahvikerho kokoontuu 
seuraavan kerran tiistaina 23.4. klo 13 kunnantalon Pulkkila-
salissa. Kuvia Israelin matkalta. Lopuksi johtokunnan kokous. 
Tervetuloa!

KESTILÄN VANHUSTENTUKI RY

Kestilän Vanhustentuki ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
Väinölän kerhotiloissa, os. Hakatie 5, Kestilä 
pe 3.5.2019 kello 16.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Kestilän Vanhustentuki ry:n johtokunta

RANTSILAN PALVELUKOTIYHDISTYS RY

Rantsilan Palvelukotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
Rauhalan kerhotiloissa, os. Keinontie 10, Rantsila 
to 2.5.2019 kello 17.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Rantsilan Palvelukotiyhdistys ry:n hallitus

ELÄKELIITON PULKKILAN YHDISTYS

El:n Pulkkilan yhdistyksen kevät
ma 29.4. kerho Laakkolan kylätalolla klo 12.30 alk.
Esillä akvarellipiirin kevätkauden tuotantoa. Yksi taulu on 
lahjoitettu yhdistykselle huutokaupattavaksi (ota rahapussi 
mukaan). Pelataan erilaisia seurapelejä, kerrotaan ja kuunnel-
laan tarinoita. Luvassa täytekakkukahvit! Pieni toive ja ekote-
ko: pyrimme luopumaan kertakäyttömukeista; ota kahvimuki 
mukaan! Lopuksi arvontaa.
Ke-to 8.-9.5. retki Suomen suosituimpaan matkailukohtee-
seen: Tuurin kyläkauppa ja Ähtärizoo. Retken suosio yllätti 
ja kysyntä ylitti tarjonnan, mutta valitettavasti emme saaneet 
lisähuoneita Onnentähteen. Bussiaikataulu Rantsila 8.00, Sipo-
la 8.10, Pulkkila Niittytie 8.20, ABC:ltä lähtö eteenpäin 8.30.
ma 13.5. museon pihalla klo 12 alk. eskarilaisten kanssa 
perinteinen siivous- ja muurinpohjalettupäivä. Tarjoilusta 
vapaaehtoinen maksu; ei arvontaa. Harava ja muki mukaan! 
ma 20.5.  Lillinpäivän "Lilli-plogging" eli raitti roskattomak-
si-kampanja klo 12 jälkeen hajaannutaan kirkonparkista kyläl-
le. Ploggingin jälkeen yhdistys tarjoaa porukkakahvit ABC:llä.
ma 27.5. kevätkauden päättölounas jäsenille Putkihovissa 
Lehtolantie 76 (SSAB) klo 12.30 alk. Yhdistys täyttää tänä vuon-
na 45 vuotta ja yhdistys tarjoaa ruokailun ilman omavastuuta. 
Ilmoittautuminen 22.5. mennessä nroon 044 546 5575/Seija. 
Vielä ehdit liittyä jäseneksi!
Tervetuloa kevään tapahtumiin! 

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHO

PULKKILAN OSUUSPANKIN ELOHOPEAKERHON KESÄRET-
KI UPPSALAAN 24.-26.6.2019
HUOM! Muistapa ilmoittautua Sinäkin, että retken järjes-
täminen onnistuisi.
Lähtö: ma 24.6.2019 kello 09.00 Pulkkilan torilta
Matkareitti: Pulkkila-Piippola (Shell)-Alajärvi-Naantali-Uppsa-
la-Naantali-Tampere-Jyväskylä-Piippola-Pulkkila
Hinta: 340 €
Ilmoittautuminen ja retken maksaminen Pulkkilan Osuus-
pankkiin ke 24.4.2019 mennessä.
Tarkempi ohjelma nähtävissä edellisessä kuntatiedotteessa 
3/2019 ja Pulkkilan Osuuspankilla.
TERVETULOA!

SIPOLAN KYLÄYHDISTYS

Perinteinen PÄÄSIÄISKOKKO lauantaina 
20.4. klo 18-20
Sipolassa (entisellä koululla) 
Pyörähyksesä
Sipolan kyläyhdistyksen naiset paistelevat 
makkaraa ja lättyjä sekä kahvipannu on 
kuumana.

Lisäksi trullikilpailu lapsille ja lapsen mielisille sekä arvontaa 
hyvin palkinnoin.
Tervetuloa! 

KESTILÄN KOTITALOUSSEURA RY

Kestilän Kotitalousseura ry:n yleinen kokous keskiviikkona 

24.4.2019 klo 12.00 Vanhalla Seurakuntakodilla, esillä sääntö-
määräiset asiat.  TERVETULOA! 

PIIPPOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET

Tule mukaan Piippolan maa- ja kotitalousnaisten toimin-
taan
Yhdistysjäsenenä kuulut paikalliseen Maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistykseen. Yhdistykset järjestävät esimerkiksi
• opinto- ja virkistysmatkoja, luonto- ja kulttuuriretkiä
• valtakunnallisten kampanjoiden tapahtumia mm. liikunnan 
ja vuoden teemaelintarvikkeen merkeissä
• kursseja ruuasta, puutarhasta ja muista teemoista
• illanistujaisia mukavan yhdessä olon ja tekemisen ääressä
• vierailuja ja luentoja kiinnostavien aiheiden parissa.
Toimintaa järjestetään jäsenten toiveiden mukaan. Tässä jou-
kossa saat voimaa yhteisöllisyydestä. Toiveita toiminnasta voi 
ilmoittaa Piippolan maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajalle 
Aini Jarvalle puh. 0400 514630 tai johtokunnan jäsenille: 
Sari Hyvönen, Heidi Maunula, Sirpa Haataja, Arja Sande-
lin, Veera Lämpsä ja Aija Tervonen. 
Tulevaa toimintaa Piippolassa mm salaattikurssi, askartelu-
kurssi, Impin-päivän liikuntatapahtuma.
Piippolan maa- ja kotitalousnaisten jäsenmaksu vuodelle 2019 
on 5 €. Jäsenmaksu maksetaan tilille FI85 5741 8440 0039 74. 
Viitteeksi: nimi, osoite ja sähköpostiosoite (Tarvitaan jäsenre-
kisteriä varten)
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

SUOPURSUT RY 

KEVÄT 2019: TULEVIA TAPAHTUMIA

18.4.  klo 14.00  Hartaushetki Suopursuilla
 pappi Martti Arkkila vierailee,
 kahvia ja pientä purtavaa (kiirastorstai)

25.4. Uinti- ja ostosretki Haapavedelle
 lähtö suopursuilta klo 13.15.
 Suopursut suljettuna
 sitovat ilmoittautumiset puh 044 9760 464/ Kyösti  
 20.4. mennessä, omavastuu 5 e

16.5.   Ruokailu Suopursuilla

LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY
 

*KYLÄILLAT
Kokoonnumme pääsääntöisesti KUUKAUDEN VIIMEINEN PER-
JANTAI KLO 18.30. Jokainen kylän toiminnasta ja kehittämises-
tä kiinnostunut, tule mukaan.
*TILOJA VUOKRATAAN erilaisten tilaisuuksien pitämiseen. 
Kauniit tilat sekä kattava uusi astiasto on käytettävissä.
*ASTIASTOJA VUOKRATAAN. Kysy lisää ja tule tutustumaan 
paikan päälle jos suunnittelet esimerkiksi juhlia!
* TEKSTIILIPESURIA (Kärcher) VUOKRATAAN 30 €/vrk + 
pesuaine p. 040-5657 511
Laakkolan kyläyhdistys on myös Facebookissa!

PIIPPOLAN ILTAVIRKKU RY

Yhdistyksen kevätkokous 2.5.2019 klo 14.00
os. Pappilankuja 2, 92620 PIIPPOLA
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.
Kahvitarjoilu!!   Hallitus 

PIIPPOLAN ILTAVIRKKU RY:N ASUNNOISTA

Piippolan Iltavirkku Ry on Piippolassa toimiva,
rivi- ja palvelutalo asuntoja vuokraava yhdistys.
Väinölä-rivitaloyhteisö Piippolan taajamassa,
keskeisellä sijainnilla, palvelujen lähellä.
Palvelutalo Ainola, palvelukeskus Vaarintalon yhteydessä.
Soita ja kysy vapaista asunnoista.
Kaija Laukkanen, puh. 040 77 62 493.
Piippolan Iltavirkku Ry

PULKKILAN KESKUSTAN PAIKALLISOSASTO

Pulkkilan paikallisosaston sääntömääräinen kevät-
kokous.
Pulkkilan kunnantalon pieni kokoushuone (sisäänkäynti ABC 
puolen päästä)  ma 29.4.2019 klo 18.00.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään Siikalatvan pai-
kallisyhdistysten sulautuminen yhdeksi keskustajärjestöksi.
Johtokunta kokoontuu 17.30   

PULKKILAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA

Pulkkilan yhteisen kalaveden osakaskunnan sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään 30.4.2019 klo 14.00 alkaen Siika-
latvan kunnantalolla Pulkkilassa, pienessä kokoushuoneessa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asia. Pöytäkirja 
on nähtävillä 1.5.-15.5.2019 Siikalatvan kunnantalolla Pulkki-
lassa, osoitteessa Pulkkilantie 4.
TERVETULOA!     Hoitokunta

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS  

Kerho 25.4.2019 klo 12.00 Pyhännän Seurakuntatalolla.
Kahvi + Arvonta 
Tervetuloa!

MANKILAN KYLÄSEURA 

PERINTEINEN ÄITIENPÄIVÄJUHLA
Sunnuntaina 12.5.2019 klo 12 – 14
Lämpimästi tervetuloa täytekakkukahville!

RANTSILAN MLL

Perhekahvila
Perhekahvila on kaikille lapsiperheille avoin kohtaamispaikka, 
jossa tutustut paikkakunnan muihin, samassa elämäntilan-
teessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään leikki-
seuraa. Tulevan kevään viimeiset perhekahvilakerrat ovat to 
18.4. ja 25.4. klo 10.00-12.00 Rantsilan Meijerin nuorisotiloissa. 
Kahvilaan voi tulla ja mennä tuona aikana joustavasti. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Liikuntailtapäivät
Huhti- ja toukokuussa koko perheen liikuntailtapäivät ovat 
Rantsilan liikuntahallilla su 28.4. ja su 26.5. klo 14.30-16.00. 
Käytössä liikuntahallilla olevat liikuntavälineet, palloja, tasa-
painorata, trampoliini, patjoja ja paljon muuta. Mukanasi voit 
tuoda myös omia liikuntavälineitä tai vaikka keppihevosen! 
MLL tarjoaa mehua ja pientä välipalaa. Tervetuloa liikkumaan 
koko perheellä!

SIIKALATVAN  JHL

KEVÄTKOKOUS
25.4.2019 klo 18.30
B & B Rosenberg,
Sipolantie 25, 92520 Sipola  
  
Sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu ja
lahjakortin arvonta. 
Ilmoittaudu 17.4. mennessä Katariinalle 044 522 5922,  
katariina.tenhunen@siikalatva.fi tai Jyrkille p. 045 1392 342,     
jyrki.reinikka@siikalatva.fi. Tervetuloa!
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 16.5.2019
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt,  toimittakaa ilmoitukset kuntatiedotevastaavalle 

sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 7.5.2019.

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

MAASEUTUPALVELUT

PÄÄTUKIHAKU ALKAA HUHTIKUUSSA

Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta
Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa 
17.6.2019 saakka.
Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai 
tarvittaessa pyytää kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista.
Maatilat, joiden peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen nähden, voivat lähettää 
tukihakemuksensa milloin tahansa tukihakuaikana. 
Vipu-palvelussa voit perustaa uusia lohkoja sekä tehdä peruslohkojen jakoja ja yhdis-
tämisiä. Tee nämä muutokset ennen kuin siirryt päätukihakemuksen tekemiseen, jotta 
kunta ehtii tarkistaa lohkomuutokset ja saat oikeat tiedot hakemukseesi. Suosittelem-
me, että teet lohkomuutokset ennen 10.5.2019.

Haku paperilomakkeilla
Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet
• Tukihakemus 101B
• Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B
• Kasvulohkokartat peruslohkoista, jos lohkolla useampi kasvulohko
Jos edellisenä vuonna ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös 
• Maatilalomake 101A 
• Maatilan osalliset 101D
• Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A
• Peruslohkojen muutoslomake 102C
Voit viedä paperilla jätettävät lomakkeet kunnan maaseu-tuelinkeinoviranomaiselle 
tai lähettää ne postitse kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Palauta 
hakulomakkeet viimeistään 17.6.2019.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA TUKIOIKEUKSIEN 
VARANTOHAKU
Tilatukioikeuksien 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, tu-
kioikeuksien ostaminen/myynti esim. peltokaupan yhteydessä. Tukioikeuksien siirtoa 
on haettava myös vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä, koska tukioikeudet 
palaavat vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. 

Tukioikeuksia voi hakea myös kansallisesta varannosta tietyin perustein. Haku tapahtuu 
lomakkeella 289. Lomake tulee toimittaa Ely-keskukseen 17.6.2019 mennessä. Lomake ja 
varantohakuohjeet löytyvät osoitteesta https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/543/cover

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
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Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen 
väestötieto-järjestelmän 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 vii-
meistään 10.5.2019 klo 16.
 
Ennakkoäänestys

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänes-
tyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityi-
sissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayk-
siköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan 
säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019. 

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
15.5.2019  klo 10.00-17.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
16.5.2019  klo 10.00-17.00   Vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka 
avoinna
17.5.2019  klo 10.00-17.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
19.5.2019  klo 11.00-14.00   Vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka 
avoinna
20.5.2019  klo 10.00-17.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
21.5.2019  klo 10.00-18.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna

Laitosäänestys ja kotiäänestys

Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestiläs-
sä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto Pulkkilassa sekä 
Palvelukeskus Kotipiha ja Siikalatvan vuodeosasto Rantsilassa. 
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 kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen 
jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaa-
lipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. 
Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), 
joka on merkitty äänioikeus-rekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestys-
paikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskort-
tiin.

Siikalatvan kunnassa 18.4.2019
SIIKALATVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri
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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 kunnassa, joka on merkitty äänioikeusre-
kisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen 
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty 
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspai-
kalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavusta-
jaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoit-
tautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa 
keskusvaalilautakunnalle myös sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaa-
lilautakunnalta ja kunnan nettisivuilta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja alle-
kirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät 
tämän tiedotteen lopusta. 

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. 
Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postit-
se. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaali-
lauta- kunnassa viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 15.-21.5.2019. Kotiäänestyksen toimittami-

sesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjäl-
le ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen 
luokseen äänestyksen 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 numeron äänestyslip-
puun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, 
joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaali-
lautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän 
jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtu-
nut 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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puheenjohtaja   sihteeri
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Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä


