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Olemme siirtyneet uudelle vuosi-
kymmenelle, vuoteen 2020. Pitääkö 
aloittaa alusta.. no ei ihan alusta 
tietenkään. Entisestä on hyvä oppia 
uutta, jotta voi kehittyä ja kasvaa. 
Jotain hyvää jää ja jotain on parempi 
heittää jo unholaankin. Välttämätön 
totuus on, että maailma ympärillämme 
muuttuu, ei kuntakaan voi ikuisesti 
kaipailla menneitä aikoja.

Siikalatvan kunnan kuntastrate-
giakin taitaa olla jo uudistamisen 
edessä, vaikka se onkin tehty vuosille 
2017-2022. Useiden tutkimusten 
mukaan kuntien kuntastrategiat 
ovat hunningolla, eivätkä päädy 
työntekijöiden tai päättäjien pöydille. 
Siikalatvalla kuntastrategiaan 
on kyllä viime vuosikymmenellä 
viitattu useaan otteeseen, niin 
asukkaiden, työntekijöiden, kuin 
luottamushenkilöidenkin puheen-
vuoroissa, joten Siikalatvan osalta en 
voi allekirjoittaa, että kuuluisimme 
ainakaan tuohon hunningolla olevien 
joukkoon.

Siikalatvan kuntastrategia on 
helposti löydettävissä kunnan 
nettisivuilta. Kuntastrategia on 
tiivistetty noin kahteenkymmeneen 
sivuun, eikä tekstiä ole ihan 
mahdottoman paljon. (https://
www.siikalatva.fi/sites/default/
files/16673_Strategia_2017-2022_
KV_19.12.2016.pdf) Strategiassa on 

huomioitu monipuolisesti kunnalle 
tärkeitä painopisteitä, asukkaiden 
hyvinvoinnista uuden elinvoiman 
tuottajiin eli yrittäjiin. Asioita on 
myös sanottu suhteellisen lyhyesti, 
mutta olemmeko olleet tarpeeksi 
ytimekkäitä. Kuntalaki määrittää 
strategian sisältöä. Laki ei saa ohjailla 
liikaa, ettei strategiapaperi näytä 
vain sille, jossa kaikki pykälänkohdat 
on vain pyritty täyttämään, vaikka 
tärkeää toki tämäkin. Kuntastrategia 
on erittäin tärkeä yhdessä tehty 
paperi, jonka avulla johdetaan kunnan 
toimintaa.

Kuntastrategiamme sisältää paljon 
hyviä asioita. Meidän tulisi tällä 
hetkellä kirkastaa muutamia asioita, 
jotta voisimme hahmottaa asioita yhä 
selkeämmin sekä kulkea kohti yhteistä 
päämäärää ja tavoitteita. Tärkeintä 
on toteuttaa asiat kuntastrategian 
mukaisella tavalla. Usein olemme 
kuulleet sanonnan, että kulttuuri syö 
strategian aamupalaksi ja näin se 
taitaa usein tehdäkin. Strategia täytyy 
vain muuttaa kulttuuriksi. On myös 
tärkeä, että asioista ei ole tehty liian 
monimutkaisia. Silloin niistä on vaikea 
päättää tai jopa mahdotonta päättää.

Siikalatvalla koulupäätösten yh-
teydessä on ehkä eniten viitattu 
kuntastrategiaan. Pulkkilan uuden 
alakoulun rakentamisesta tehty 
päätös löytyy strategialinjauksista, 

Menestystä uudelle kymmenluvulle!
koska jokaisella kylällä lähikouluna 
halutaan säilyttää peruskoulun 
alaluokat. Visiossamme haluamme 
olla yrittäjäystävällinen kunta. 
Siikalatvan kunnan elinkeino-
ohjelma vuosille 2019-2022 on hyvä 
osoitus koko valtuuston kokoisesta 
päätöksestä. Elinkeino ohjelmassa on 
myös hieno missio kuunnella yrityksiä, 
luoda tahtotilaa sekä tarjota yrityksille 
toimintaedellytyksiä ketterästi ja 
joustavasti.

Hyvinvoivat asukkaat ovat elin-
voimaisen kunnan elinehto. Toimivat 
peruspalvelut on oltava kunnossa 
ja saavutettavissa kohtuullisen 
etäisyyden päästä. Kunnantoimistojen 
keskittyessä Pulkkilaan on asukkaille 
haluttu tarjota palvelupisteitä 
edelleen jokaiselta kirkonkylältä. 
Kaikilta kirkonkyliltä löytyvät 
myös lähiliikuntapaikat, kirjastot, 
päivähoitopaikat sekä alakoulut.

Meillä on jatkossakin oltava 
Siikalatvan kokoisia päätöksiä. Meillä 
itsellämme asuu viisaus ja kohtuus! 
Viimeisintä eli kohtuutta haluaisin 
korostaa tulevia päätöksiä tehdessä. 
Vaikka kuinka me tänne omaan 
kuntaamme tahtoisimme uusia 
suuriakin palveluja jopa uimahalleista 
jäähalleihin, niin tämä ei valitettavasti 
taida olla mahdollista, vaan kyllä ne 
ovat toisenlaiset suuret teot ja hieman 
hullut ideatkin! 

On erittäin tärkeä saada kuntalai-
sen arki sujuvaksi, onnellisuudesta 
puhumattakaan. Kuntalaisia on 
erittäin tärkeä kuulla. Mielelläni 
kuulisin lisää, miten voimme yhdessä 
ideoiden, päättäen, ja tekien, saada 
mahdollisimman oikeudenmukaisen 
ja menestyksekkään uuden vuosi-
kymmenen itsenäisen Siikalatvan 
kunnan toiselle vuosikymmenelle! 
Tehdään siitä parempi, kuin edellinen!

Menestystä uudelle   
kymmenluvulle toivottaen!

Kaisa Louet-Similä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Siikalatvan kunta
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KUNTA TIEDOTTAA

MAASEUTUPALVELUT

VUODEN 2020 ELÄINTEN  
HYVINVOINTIKORVAUKSEN HAKU

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, 
lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on 

haettavissa 31.1.2020 mennessä verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paper-
ilomakkeella 472. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten 
hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 
2020.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpit-
eet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sika- ja 
siipikarjatilat arvioivat lisäksi hakemuksella vuoden 2020 keskimääräis-
en eläinmääränsä.  Eläinryhmät kannattaa ilmoittaa huolellisesti, sillä 
korvaus maksetaan korkeintaan hakemuksella arvioidun eläinmäärän 
mukaan.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla www.
ruokavirasto.fi-sivustolta. Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikor-
vauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa 
niitä 1.1.2020 lähtien. 

Eläintilat saavat halutessaan neuvontaa tukiehdoista ja toimenpiteiden 
valinnasta maatilojen neuvontajärjestelmään kuuluvalta neuvojalta. Tilan 
maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista. 

VILJELIJÄTUKIEN MAKSUAIKATAULUISTA
Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden eläinten 

määrät Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee 
siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointiko-
rvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2020.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnon-
haittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai 
luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennas-
sa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen 
määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot 
eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

TOIMISTOJEN AUKIOLOT 
Rantsilan toimisto on toistaiseksi avoinna vain erikseen sovittaessa.  
Vuoden alusta alkaen Vaalan toimisto on avoinna keskiviikkoisin ja  
torstaisin. Kestilän toimisto on avoinna joka toinen tiistai.  
(Parittomien viikkojen tiistait)

MAASEUTUHALLINNON YHTEYSTIEDOT
Siikalatvan maaseutuasiamiehet tavoitat alla olevista numeroista

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617 
Haapala Nina, maaseutuasiamies 044 5118 235
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618

SIIKALATVAN KUNNANTOIMISTON  
AUKIOLOAJAT 1.1.2020
Siikalatvan kunnanhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 § 227 päättänyt 
kunnantalon uusista aukioloajoista.
Siikalatvan kunnantalon uudet aukioloajat 1.1.2020 alkaen ovat seuraavat:

MA–TO klo 9.00–15.00
PE klo 9.00–14.00

KUNNANHALLITUS

OPISKELIJASTIPENDIT VUODELTA  
2019 NYT HAUSSA 

STIPENDIRAHASTOT  
KESTILÄN JA PIIPPOLAN OPISKELIJOILLE

KESTILÄN OPISKELIJOIDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNTÖ
Stipendirahastoa on tarkoitus käyttää Kestilän kylästä kotoisin olevien  
eri alojen opiskelijoiden tukemiseen.

1. Rahaston nimi: Kestilän opiskelijoiden stipendirahasto
2. Rahastoa valvoo Siikalatvan kunnanhallitus
3. Stipendit myöntää Siikalatvan kunnanhallitus.
4. Stipendejä voidaan myöntää kestisille opiskelijoille tunnustuksena   
menestyksellisesti suoritetuista eri alojen opinnoista

PIIPPOLAN OPISKELIJOIDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNTÖ
1. Siikalatvan kunnalla (alkuperäinen Piippolan kunnalla) on Aino ja Heikki 
 Hankosen lahjoituksen nojalla saaduista varoista muodostettu stipendi- 
 rahasto.
2. Rahaston tarkoituksena on em. lahjoittajien toivomuksen mukaisesti   
 jakaa stipendejä ensisijaisesti lahjakkaille ja varattomille opiskelijoille,   
 joiden kotipaikka on Piippola. Opiskelija, jolle stipendi voidaan myöntää,   
 voi olla korkeakoulussa, opistossa tai ammattiin valmistavassa oppilai-  
 toksessa päätoimisesti opiskeleva.
3. Stipendit myönnetään vuosittain hakemusten perusteella 2 §:n mukaiset 
 ehdot täyttävälle. Sen voi saada, kun saaja on aloittanut päätoimisen opis- 
 kelun oppilaitoksessa. Stipendi on käytettävä opiskelun rahoittamiseen.
4. Rahastoa hoitaa Siikalatvan kunnanhallitus. Kunnanhallitus julistaa   
 stipendit vuosittain haettavaksi siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkai
 semisesta on päätetty sekä hakemusten perusteella myöntää ne. Kunnan
 hallitus päättää vuosittain stipendien suuruuden ottaen huomioon käytet
 tävissä olevan tuoton ja myönnettävien stipendien lukumäärän.
5. Hakemusten perusteella 4 §:n 1 momentin mukaan myönnettävät stipendit 
 maksetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun hakija on toimittanut Siika-
 latvan kunnalle korkeakoulun tai oppilaitoksen antaman todistuksen   
 päätoimisesta kokopäiväisestä opiskelusta.

Täytettävä hakulomake löytyy kunnan nettisivuilta  

www.siikalatva.fi/lomakkeet

Voit hakea stipendiä itse, tai joku muu voi myös esittää stipendiä tietylle 
opiskelijalle.

Stipendihakemukset vuodelta 2019 on toimitettava 28.2.2020 klo 15.00 
mennessä osoitteeseen:

Siikalatvan kunta, kirjaamo
Siikalatvan kunnanhallitus / Opiskelijastipendit
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA:

 OLIT SITTEN YHDISTYSAKTIIVI, YRITTÄJÄ  
 TAI YKSITYINEN KUNTALAINEN, TULE MUKAAN
 IDEOIMAAN HEINÄKUISIA PITÄJÄPÄIVIÄ! 

• PIIPPOLASSA tiistaina 28.1. klo 17:30 kirjastolla
• PULKKILASSA torstaina 30.1. klo 17:30 kunnantalon  
 pienessä kokoushuoneessa
• KESTILÄSSÄ tiistaina 4.2. klo 17:30 Kestilä-salissa
• RANTSILASSA torstaina 6.2. klo 17:30 Tietopaluksella

Kutsu on kaikille avoin! 
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VAPAA-AIKA

LANAI  
WINTER TOUR 2020 
Piippolassa 8.2. Jedulla 
Folk-duo Lanai lähtee kiertueelle 
tammikuun alussa 2020. 
16-osainen talvikiertue alkaa Pyhältä 11.1.2020.

Lanai on oululaisen laulaja-lauluntekijä Tanja Torvikosken ja kitaristi-tuottaja 
Petri Kuuselan folkvisio, jonka musiikki peilaa amerikkalaista lauluntekijäper-
innettä pohjoisiin äänimaisemiin. Maaliskuussa 2019 julkaistu esikoisalbumi 
Ship’s Bell on kaksikon indie-ponnistus, joka on herättänyt huomioita krii-
tikoiden keskuudessa myös kansainvälisesti.

 Jedun auditorioon Lanai loihtii lumoavan tunnelman 
 alttoviulisti Weronika Skowrońskan sekä 
 sellisti Oskari Elomaan kanssa!

18:30 Ovet
19:00 Showtime
Liput ennakkoon 11,00 € (sis. pvm), ovelta 12 €

Ennakkoliput myy Tiketti: 
www.tiketti.fi/lanai-winter-tour-2020-jedun-auditorio-piippola-lippuja/66936
www.lanaimusic.com 

Järjestää Lanai ja Siikalatvan kulttuuritoimi

TERVETULOA KAHVAKUULAILEMAAN!
LAAKKOLAN KYLÄTALOLLE

Sunnuntaisin klo 18.00-19.00
Pulkkilan Ponsi ry. järjestää kahvakuulajumpan.

Osallistumismaksu on 5 €/kerta ei jäsenet/ 70 € kevät, 
seuran jäsenille 2 €/kerta/ 25 € kevät. 
(Seuran jäsenmaksu vuoden 2020 alusta on 15 €/jäsen)

Kahvakuulajumppa sunnuntait:
•  19.1.  •  15.3.
•  26.1.  •  22.3.
•  2.2.  •  29.3.
•  9.2.  •  5.4.
•  16.2.  •  19.4.
•  1.3.  •  26.4.
•  8.3.  •  3.5. 

Pakkasraja -15 0C

Vetäjänä Teija Aho

TERVETULOA! 

OMAT 
KUULAT 

MUKAAN!

Siikalatvan kirjastojen

AIKUISTEN LUKUDIPLOMI 2020

Ehdolla on 16 genreä, ja lukemalla 12 eri genrestä kirjan eli kirja/kk  
vuoden aikana osallistut kirjapalkinnon arvontaan.

Genret vievät runojen maailmaan, muille maille, elämäntarinoihin, mat-
koille, rakkauteen ja moniin muihin seikkailuihin, joihin haluat sukeltaa.

Kirjalistan ja suorituslomakkeen voi noutaa kirjastosta tai 

ladata kirjaston nettisivuilta www.siikalatva.fi/kirjastopalvelut.

Palauta lomake mihin tahansa Siikalatvan kirjastoon  

2.1.2021 mennessä.

LUKEMISIIN!

SIIKALATVAN KUNNAN TYÖPAJAT

PIIPPOLAN PAJA

Pulkkilan paja on muuttanut toimintansa Piippolan entisen terveysk-
eskuksen 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 8.00–16.00, 
PE 8.00–14.00
puh: 044 5118 243/Ari-Pekka

Työpajat ottavat lahjoituksena vastaan ehjiä ja kunnostettavia 
polkupyöriä, puisia korjauskelpoisia huonekaluja sekä  
isoja hyväkuntoisia kankaita.

KUMMALTAKIN PAJALTA KENKIIN ILMAISET NASTOITUKSET! 



RANTSILAN OMAISHOITAJAT RY

Rantsilan Omaishoitajien yhdistyksen väki  
kiittää arvontaan lahjoitetuista voitoista:  
Siikalatvan Osuuspankkia, Rantsilan Apteekkia, Rantsilan Salea,  
Pekka Lampelaa, Kauneus- ja jalkahoitola Salonki Rauni,  
Kampaamo Susanna, T:mi Tillukat/Taina Pellikka,  
Heidin Hyvinvointipalvelut, Raimo Laamanen.

Kiitämme kaikkia yksityishenkilöitä lahjoituksista, arvan ostoista ja
tuotto käytetään Omaishoitajien ja läheisten virkistykseen.   

pj. Helena Tuomaala

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.12. Rantsilan seurakuntatalolla 
Kiitos Eeva-Liisa, kiitos Tarja, 
Seija ja Martti ruokailun järjestämisestä. 
Ruokaa oli riittävästi ja maukasta, 
Kiitos Hanna Kauppiaalle torttulahjoituksesta. 
Kiitos säestäjät Risto ja Rainer. Kiitos Terttu joulumuisteloista. 

Toivotamme kaikille Hyvää ja Onnellista vuotta 2020. 
Omaishoitajille voimia ja jaksamista arvokkaassa työssänne.    

pj. Helena Tuomaala

ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS RY

Hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja Elma Kesti  040-5366387 elma.kesti@gmail.com
Varapuh.joht. Elvi Puurunen  040-7765827
Sihteeri Anni Määttä     050-3372885 anni.m.maatta@gmail.com
Jäsensihteeri Raija Keihäskoski  040-7653578
Jäsen Tapani Alasalmi 040-5248187 alasalmitapani@gmail.com
Jäsen Sinikka Pikkarainen 040-5008136
Jäsen Helena Kilpelänaho 050-3492268
Jäsen Miika Kiiskinen 040-5074012 miika.kiiskinen@pp.inet.fi
Matkavast. Marjatta Kuusipalo 040-7783567  marjatta.kuusipalo@gmail.com

Katso kotisivut: www.elakeliitto.fi/yhdistys/kestila

Tule Kestilän yhdistyksen jäseneksi. 
Jäsenelle tulee eläkeliiton lehti 5-6 kertaa vuodessa. 
Lisäksi on edullisia matkoja ja retkiä. 
Jäsenmaksu vuodessa on 12 euroa, jonka voi maksaa suoraan 
Kestilän yhdistyksen tilille FI12513 8085 0058375 tai sihteerille.

Kerho on joka toinen viikko, aina parittomilla viikoilla. 

Seuraava kerho kokoontuu seurakuntakodissa  
maanantaina 21.1.2020 klo 10.00-12.00. 
Kerhossa on välillä vierailija tai omatoimista ohjelmaa, keskustelua ja seurustelua.
Tarjolla on kahvia, teetä ja mehua, sekä suolaista ja makeaa, hinta 3 euroa.

Kaikille hyvää vuodenjatkoa! 

Tule mukaan! Tavataan kerhossa!

Hallitus

JÄRJESTÖT

Tervetuloa
NAISVOIMAPÄIVÄN MERKEISSÄ

YLÄMÄKELÄN KOLUN KOTITALOUSLUOKKAAN
TEEMALLA KANANMUNASTA MAUKASTA

KASVIKSIA UNOHTAMATTA 
TIISTAINA 4.2.2020 KLO 18.00

Tilaisuudessa arvontaa
Pulkkilan kirkonkylän maa- ja kotitalousnaiset

Mukana Maija Ojalehto

PULKKILAN RINTAMAVETERAANIT RY

Pulkkilan Rintamaveteraanit  ry:n kahvikerho kokoontuu seuraavan 

kerran  tiistaina 28.1. klo 13 kunnantalon Pulkkila-salissa. 
Johtokunnan kokous kerhon jälkeen. Tervetuloa!

Pulkkilan Rintamaveteraanit ry:n kevätkokous tiistaina 25.2.2020 
alkaen klo 12.00 kunnantalon Pulkkila-salissa. Kokouksessa 
sääntömääräiset asiat. Lounas ABC:llä kokouksen jälkeen.
TERVETULOA!    Johtokunta

EL:N PULKKILAN YHDISTYS

Levottomana uusi vuosi maailmalla pauhaa,
toivotaan kansoille sopua ja rauhaa.
Hyvää alkanutta vuotta 2020 kaikille!
Tervetuloa toimintaan mukaan!

Päiväkahvikerho pyöräytetään käyntiin
*ma 20.1.2020 klo 13 alk. Pulkkila-salissa. Luvassa

tuoreet kuulumiset Siikalatvan kunnasta ja Mehiläisestä.

*ma 3.2. klo 13 Laakkolan kylätalolla pelaamme mm. bingoa.
 Molempina kerhopäivänä myös arvontaa. Kahvi 2 € arpa 1 €.

*Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
ma 17.2. 2020. klo 13 alk. Pulkkila-salissa.
Sääntöjen mukaisesti käsitellään v:n 2019 tilinpäätös,
vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus.
Yhdistys tarjoaa kahvit, tervetuloa! 
Kokouspäivänä ei ole arvontaa. 

MÄLÄSKÄN ERÄ RY

Mäläskän Erä ry:n vuosikokous pidetään lahtivajalla

sunnuntaina 9.2.2020 klo 13.00 alkaen. 
Johtokunta kokoontuu klo 12.00.
Käsittelyssä vuosikokoukseen kuuluvat asiat.
Tervetuloa!
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OPISTO TARJOAA

HÄTÄENSIAPU 
■ PULKKILA valtuustosali la 18.1.2020 klo 10–13.
Kurssin suorittaneella on valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Opit 
myös defibrillaattorin käytön elvytystilanteessa. Hätäensiapukurssi käy 
myös EA 1 - ja EA 2 -korttien päivitykseen kolmen vuoden sisällä, jatkaen 
korttien voimassaoloa 3 vuodella. 

KEHONHUOLTO SENIORIT
■ PIIPPOLAN peruskoulu, liikuntasali torstaisin klo 14–14.45. 
Kurssilla on tilaa! Parannamme voimantuottoa, tasapainoa ja liikkuvuutta 
kokonaisvaltaisilla toiminnallisilla liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoitteluilla. 
Lisäämme kehonhallintaa ja opimme oikeaa hengitystekniikkaa ja rentou-
tumista. Teholtaan kevyt. 

KEHRÄYS 
■ PULKKILAN peruskoulu, kuvaamataidon luokka  
la 25.1.2020 klo 10–15 ja su 26.1.2020 klo 10–14.
Opettelemme villan kehräystä sekä lankojen kertausta.  
Ota karstat mukaan, jos haluat karstata. Ota mukaan rukki, tortti ja /tai 
häkkyrä, ja pestyä villaa. Voit ostaa villaa myös kurssipaikalta.  
Esiliina tai pyyhe polvellasi suojaa omia vaatteitasi kehruutyössä.  

Ilmoittaudu 17.1. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

HIIHTOKOULU 6–8 v. 
■ PULKKILAN hiihtomaja
Tutustumme hiihdon perustekniikkaan. Harjoittelemme sekä perinteistä 
että vapaata tyyliä.  Omat sukset mukaan. Pakkasraja -15.

MOSAIIKIN MONET MAHDOLLISUUDET 
■ RANTSILA, Gananderin koulu, tekstiilityön luokka
la 25.1.2020 klo 10–16
su 26.1.2020 klo 10–16
la 29.2.2020 klo 12–15
Tutustumme mosaiikin perusteisiin ja koristelemme erilaisia koriste-  
ja käyttöesineitä keramiikkalaatoilla. Tekniikalla voi päällystää erilaisia 
pöytätasoja tai tehdä seinälle kiinnitettävän koristekuvan. Teemme  
kuvasuunnitelman ja kokoamme mosaiikkityön kaakeli- tai lasipaloista.  
Työn kuivuttua saumaamme työt. Kurssi soveltuu kaikenikäisille.  
Voit hyödyntää omat kierrätyskelpoiset laatat tai ostaa materiaalit  
opettajalta. Lähetämme ilmoittautuneille ohjeet tarvikkeiden  
hankintaan ennen kurssin alkamista.

Ilmoittaudu 17.1. mennessä p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi

HEDELMÄPUIDEN HOITO JA VARRENNUS
■ RANTSILA 5.5.2020 klo 16.30-21.15  
Gananderin koulu, tekninen luokka.
Opettelemme hedelmäpuiden lisäämistä varrennuksen avulla, 
istutusta, kasvatusta, lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista jyrsijöiltä. 
Tutustumme laajasti uusiin omena-, päärynä-, kirsikka-, luumu-,  
makea-, pihlaja-, aprikoosi-, persikka- ja viinirypälelajikkeisiin.  
Varrennamme kaikille opiskelijoille vähintään yhden hedelmäpuun,  
joka EI sisälly kurssimaksuun.  
Omenapuu 5 €, muut hedelmäpuut 8 €. 

Ilmoittautuminen 28.2.2020 mennessä hedelmäpuiden perusrunkojen 
tilauksen vuoksi p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi.

27.1. perinteinen
3.2. perinteinen
10.2. vapaa
17.2. vapaa

24.2. perinteinen
9.3. vapaa 
16.3. perinteinen/vapaa

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

■ KESTILÄ peruskoulu  
klo 16.30–17.30
LAVIS

■ KESTILÄ peruskoulu  
klo 16.30–18.00 
JOOGA

■ RANTSILA kuntosali 
klo 10–11.00
KUNTOSALICIRCUIT 

■ KESTILÄ kunnantalo  
klo 17.30–18.30
KEVYT KUNTOJUMPPA

■ KESTILÄ kunnantalo   
klo 18.45–19.45
KUNTONYRKKEILY■ PIIPPOLA Jedu   

klo 17.00–18.00
VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 

■ PULKKILA peruskoulu   
klo 17.00–18.00
KUNTOPIIRI  
■ PULKKILA peruskoulu   
klo 18.10–18.55
VENYTTELY

■ RANTSILA Aleksanterin 
koulu klo 18.30–19.30
LAVIS

■ KESTILÄ peruskoulu  
klo 18.00–19.30
SHINDO

■ PIIPPOLA Jedu   
klo 16.30–17.30
LAVIS

■ PULKKILA Kärsämäen 
uimahalli klo 10.40–11.25
NAISTEN JA MIESTEN 
VESIJUMPPA 
■ PULKKILA peruskoulu 
klo 17.30–19.00
JOOGA

■ RANTSILA kuntosali  
klo 9.00–10.00 MATALAN 
KYNNYKSEN KUNTOSALI 
■ RANTSILA liikuntahalli 
klo 16.00–16.45
KEHONHUOLTO 
■ RANTSILA Rantsilan Rai-
kas, sali klo 16.30–18.00
TAEKWON-DO
■ RANTSILA Aleksanterin 
koulu klo 17.15–18.15
LATINOBIC 
■ RANTSILA liikuntahalli 
klo 18.00–19.00
KAHVAKUULAJUMPPA 
■ RANTSILA Aleksanterin 
koulu klo 18.30–20.00
PARITANSSI 

■ PULKKILA terveyskeskus 
sali klo 9–10.00
AAMUN KUNTOSALI 2 
■ PULKKILA terveyskeskus 
sali klo 10-11.00
VENYTELLEN VIREYTTÄ 1 

■ RANTSILA Aleksanterin 
koulu 11.3., 18.3., 25.3. ja 1.4. 
klo 19.45-20.45.  
REGGAETON 

■ PIIPPOLA peruskoulu   
klo 14.00–14.45 
KEHONHUOLTO 

■ PIIPPOLA Jedu   
klo 16.30–17.30
KUNTONYRKKEILY

■ PULKKILA terveyskeskus 
sali klo 9.00–10.00
AAMUN KUNTOSALI 1 
■ PULKKILA terveyskeskus 
sali klo 10.00–11.00
AAMUN KUNTOSALI  
SENIOREILLE 2
■ PULKKILA terveyskeskus 
sali klo 11–12.00
VENYTELLEN VIREYTTÄ 

■ RANTSILA Aleksanterin 
koulu klo 19–20.30
JOOGA
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
TORSTAINA 13.2.2020
 Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset  
kuntatiedotevastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin  

viimeistään 5.2.2020.

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

KESKIPISTE RACING RY 

Kiitämme kaikkia 
VII Shell Piippola-rallin järjestelyihin 
osallistuneita talkoolaisia, yhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita.

Ilman teidän panostanne tapahtuman järjestäminen  
olisi ollut mahdotonta.

KIITOS! 
Uusien rallitapahtumien suunnittelu on pian käynnistymässä, eikä 
yhteistyökumppaneita ole koskaan liikaa.
Jos sinulla/edustamallasi yhteisöllä on siihen kiinnostusta, ota yhteyttä.

Keskipisteracing@gmail.com

LAPSIPARKKI

Siikalatvan kotihoidossa oleville 
1-6 vuotiaille 

Perjantaisin 7.2., 21.2. ja 13.3. 

klo 9.00 – 11.00 

Sosiaali- ja perhepalveluiden tiloissa,
(entinen Pulkkilan vuodeosasto)

Savonojantie 2, Pulkkila 

Toiminta on perheille maksuton 
ja ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Ilmoittautumiset aina edelliseen torstaihin klo 14 mennessä,
ilmoittautumisjärjestyksessä maksimissaan 15 lasta.

Soittamalla tai viestillä Riikalle puh. 040 1719 181.

Järjestäjänä Mehiläisen perhetyö,  
Siikalatvan kunnan varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva

29.1. ke klo 12-13.30 Soppapäivä Pulkkilan seurakuntatalolla.  
Lohikeitto, leipä. Vapaa pääsy ja maksu. Tervetuloa!

30.1. to klo 12-13.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Rantsilan Rommilla.

11.2. ti klo 13-14.30 Iloa ja Energiaa ryhmä Kärsämäen Konttilassa.

Omaishoitajien Olohuoneet  
(entiset ja nykyiset tervetulleita):

Pyhäntä: keskiviikkoisin klo 12-14:  
5.2., 11.3., 1.4. ja 6.5.

Pulkkila: keskiviikkoisin klo 13-14.30:  
12.2., 11.3., 1.4., ja 13.5.

Päivi 044 2991 868 ja Suvi 044 2991 385.

YRITTÄJÄ, TYÖNANTAJA  TAI TYÖTÖN TYÖNHAKIJA,  
MUISTA KYVYT KÄYTTÖÖN-HANKE! 

Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön-hanke tarjoaa henkilökohtaista palvelua työttömille  
ja rekrytointiapua yrityksille sekä tietoa tuetun työllistämisen mahdollisuuksista. 

Kevään aikana tulemme järjestämään myös korttikoulutuksia, 
kuten hygieniapassi ja ensiapukoulutus, niin työttömille, kuin yhteistyöverkostollemme. 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin laitamme rattaat pyörimään!

HELENA REPO, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi 

ANNAMARI SIMILÄ, ohjaaja, 050 470 1476, annamari.simila@siikalatva.fi.


