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Viimeinkin suuri rahoituspäätös nui-
jittiin pöytään Siikalatvan valtuuston 
yksimielisessä kokouksessa kunnal-
lisneuvos Aimo Suorsan johdolla maa-
nantaina 10.8. Allekirjoittanut, Tuohi-
sentterin hallituksen pj. ja kolme muu-
ta hallituksen jäsentä istuivat jäävei-
nä salissa ja osa kotonaan Teamsin 
päässä. Kunta on yhä lähempänä jo-
pa viittäkymmentä uutta työpaikkaa 
sekä lisäksi tehdas voi tuoda lukuisia 
uusia työtarjouksia paikallisille yrittä-
jille aliurakointimielessä.  

Sikla on oikein tervetullut elinvoima-
ruiske meille Siikalatvasille. Tällaises-
ta mega-luokan hankkeesta emme oli-
si reilu vuosi sitten osanneet edes unel-
moida! Tehdashanke poiki myös yh-
den uuden erittäin kaivatun valtuus-
toaloitteen Kilpeläisen Raunon 
kynästä. Aloite kunnon kevytliiken-
teenväylän rakentamisesta Keinon-
kankaan suuntaan, kiitos Ransu. Nyt 
vain lisää pökköä pesään! Tämä on si-
tä elinvoimaa isolla E:llä. 

Koulutie on myös käynnistynyt ja ke-
vyenliikenteenväylät turvaavat pie-
nen, jos isonkin kulkijan koulutien. 
Myös ikäihmisille esteettömät kulku-
reitit luovat turvaa itsenäisen asioin-
nin takaamiseksi. Toivottavasti saam-
me pian uuden pohjan ja pinnan kauan 
kaivatulle terveyskeskukseen sekä 
vuodeosastolle vievälle Keinontielle.  

Kun luomme uuden yrityksen voimal-
la lisää työpaikkoja, niin seuraava as-
kel on löytää asuntoja ja tontteja mah-
dollisille työpaikan perässä muuttajil-
le. Siikalatvalla tämä tarkoittaa myös 
uudisrakentamista. Rivitalotontteja 
löytyy ja jos ei löydy, niin kaavoitetaan 
uusia. Tämäkin on meidän ketterästä 
virkamiestyöstä sekä päätöselimistä 
vain kiinni ja siitä se ei kiinni jää. Muu-
tama yrittäjä on ollutkin rivitalon ra-
kennuspuuhissa varhain liikkeellä. Toi-
vottavasti hankkeet ottavat tuulen al-
lensa ja menisivät maaliin saakka. Hy-
vistä asunnoista on pula, tonteista ei 
niinkään. Kunnan sivuilta voi käydä 
katselemassa varsin monipuolista 
omakotitalotonttitarjontaa. Jos ei mie-
luista löydy, niin puhelin käteen ja soit-
tamaan. Tehdään unelmista totta 
myös asumisenkin suhteen. 

Monipuolinen liikunta on ihmisen eli-

nehto. Voimme olla erittäin ylpeitä uu-
desta Gananderin koulun lähiliikun-
tapaikasta. Se pärjää kilpailussa mo-
nelle suuren kaupungin lähiliikunta-
paikalle. Tämän viikon torstaina pi-
dämme avajaiset klo 14:00. Tervetu-
loa piipahtamaan paikalle!  

Koulujen aloitus on tänä vuonna eri-
tyisen jännää myös omalle perheel-
lemme. Tänä keväänä meidän perus-
koululainen päätti opinahjon ja aloit-
taa opiskelunsa oman kylän lukiossa, 
kun taas keskimmäinen jännittää tääl-
lä ensimmäistä eskaripäivää Hovissa. 
Lähdemmekin koko perheen voimin 
saattamaan reipasta eskaria kymmen-
vuotiselle koulutaipaleelle. Seelan sa-
noin: “äiti ja isä, mua jännittää men-
nä eskariin!” Muistan hyvin myös oman 
ensimmäisen eskaripäivän olkihattui-
neen sekä vaaleanpunaisine mekkoi-
neen, äiti kun tykkäsi pukea meitä sie-
västi. Jännitystä vähensi se, että olin 
käynyt eskarissa jo muutaman kerran 
isosiskon mukana.  

Myös lapsuuden aikaiset sienimetsät 
vetävät edelleen puoleensa. Nyt on to-
dellinen sienestäjien syksy. Sieniä syn-
tyy lämmöstä ja sateesta sopivassa 
määrin. Myös metsien muut antimet 
kannattaa poimia suuhun ja pakka-
seen. Metsästä saa myös paljon posi-
tiivista energiaa. Hiljaisuuden voi rik-
koa ainoastaan tuuli, joka yltyessään 
havisuttaa haapoja. Puhelin, mielel-
lään älypuhelin kannattaa sujauttaa 
taskuun, mutta käyttää ainoastaan 
äärimmäisessä hädässä. Tänä vuon-
na onkin eksynyt ennätyksellinen mää-
rä metsämatkaajia.  

Suunnitellaan vaan suuria vaikka tä-
nä syksynäkin, kyllähän se meille Sii-
kalatvasille vain passaa! 

Iso askel eteenpäin

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Siikalatvan kunta

Kaisa Louet-Similä

KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA



KUTSU YHDISTYSTOIMIJOILLE

VIRKISTY JA VERKOSTOIDU - ILTA 
YHDISTYSTOIMIJOILLE

Vapaaehtoistyö yhdistyksessä on merkityksellistä ja antaa usein tekijälleen paljon. 
Se voi siitä huolimatta myös ajoittain tuntua raskaalta ja erityisesti vastuutehtävissä 
joskus yksinäiseltäkin. Toisaalta taas, yhteistyössä on voimaa ja kaikkea ei aina 
kannata tehdä omin voimin.

Näistä lähtökohdista syntyi ajatus uudenlaisesta virkistys- ja verkostoitumistilaisuu-
desta, johon nyt kutsumme Siikalatvan yhdistystoimijoita. Tule siis viettämään 
kanssamme mukavaa iltaa ja pohtimaan yhdessä, millä tavalla paikallista 
yhteistyötä eri yhdistysten ja kunnan välillä voitaisiin lisätä ja yhdistystoimin-
taa Siikalatvalla viedä eteenpäin. Ajatuksena on, että jos ilta koetaan onnistuneek-
si, tapahtumia voitaisiin ryhtyä järjestämään Siikalatvalla yhdistysten toimesta 
säännöllisesti, kiertävällä vuorolla.

Tilaisuuden aluksi Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeen Mikko Männistö ja Heidi 
Similä esittelevät kevään aikana tehdyn yhdistysten tarvekartoituksen tuloksia 
Siikalatvan osalta. Iltaan sisältyy myös toiminnallinen osuus, jonka aikana osallistu-
jat pääsevät ratkomaan erilaisia, kaikille soveltuvia rastitehtäviä joukkueina. 
Päätämme illan yhteiseen kahvitteluhetkeen, jonka aikana keskustellaan tarvekar-
toituksen herättämistä ajatuksista sekä vastaavien tilaisuuksien tarpeellisuudesta 
jatkossa. Mikäli yhteisesti päädytään siihen, että tilaisuus on ollut onnistunut ja 
tarpeellinen, päätämme myös, kuka ottaa vastuulleen seuraavan tilaisuuden 
järjestelyt.

Aika: 8.9.2020 klo 17.00-19.00

Paikka: Maksinharjun hiihtomaja (sään salliessa tilaisuus järjes-
tetään hiihtomajan pihapiirissä)

Tilaisuuden ohjelma: 
17.00                Tervetuloa, Mikko Männistö ja Heidi Similä
17.05                 Yhdistysten tarvekartoituksen esittely, Mikko ja Heidi 
17.30                 Maksinharjun Mestarit 2020 -leikkimielinen joukkuekilpailu 
18.30                 Kahvihetki, illan yhteenveto ja voittajajoukkueen palkitseminen
19.00                Tilaisuus päättyy

 

Mukaan tarvitset sään mukaiset, rennot vaatteet ja iloista mieltä! 
Lisätietoja antaa järjestöyhdyshenkilö Sanna Toppinen, puh. 044 5118 339 
tai sanna.toppinen@siikalatva.fi

Tervetuloa! 

KUNTA TIEDOTTAA

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 17.9.2020
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote

vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 8.9.2020.

Kuntatiedotevastaava: 

annaliisa.kivimaa@siikalatva.fi, puh. 044 5118 603 

Kuntatiedote luettavissa myös: 

www.siikalatva.fi Ajankohtaista/kuntatiedotteet

Hyvää kesän jatkoa!

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään klo 8.00 - 16.00 välisenä 
aikana 1.- 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joil-
la on päätös erityisestä tuesta tai lääkärinlausunto valvotun toiminnan tarpeesta. 

Toimintaa järjestetään seuraavissa yksiköissä:

Kestilä:   Kestilän peruskoulu, Kestilänraitti 1 B, 92700 Kestilä
Piippola: Pentti Haanpään koulu, Keskustie 20, 92620 Piippola
Pulkkila:  Päiväkoti Hiirenkorva, Esikoulutalo, Pulkkilantie 13 B, 
  92600 Pulkkila
Rantsila: Suopeikon päiväkoti, Kunnantie 3, 92500 Rantsila 

Kouluilla järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea Wilman kautta 
https://siikalatva.inschool.fi/ Hakemukset ja päätökset -> tee uusi hakemus.

Päiväkodeissa järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasva-
tuksen sähköisellä asioinnilla osoitteesta https://www.siikalatva.fi/fi/varhaiskasva-
tus-1 -> valitse sähköinen asiointi (varhaiskasvatushakemus).

Lisätietoja koulutoimistosta p. 0445118211 tai 0445118661 tai 
päiväkoti Hiirenkorvasta p. 0445118476, Suopeikosta p. 0445118647.  

Siikalatvalla 6.8.2020

Siikalatvan kunnan koulutoimi ja varhaiskasvatus

SIIKALATVAN KIRJASTOT 
PALVELEVAT JÄLLEEN NORMAALIEN
AUKIOLOAIKOJEN PUITTEISSA
 

VIIKON 37 POIKKEUKSET: 

RANTSILAN KIRJASTO KIINNI 7.–13.9.

PULKKILAN KIRJASTO KIINNI TI 8.9.

Toimimme edelleen koronatilanteesta riippuvien yleisten linjausten, päätösten ja 
ohjeiden mukaisesti, joten myös muutokset ovat mahdollisia. Ajantasaisimmat 
tiedot aukioloista ja palveluista löytyvät verkkosivuiltamme.

Noudatathan kirjastossa asioidessasi edelleen turvavälejä, hyvää käsihygieniaa, 
pikaisen asioinnin periaatetta sekä muita yleisiä ohjeistuksia. Asiakaskone on 
käytettävissä pyydettäessä, 1 hlö kerrallaan. Asiointipisteet Kela-palveluineen ovat 
avoinna kirjastojen aukioloaikoina.

Aukioloajat ja yhteystiedot: siikalatva.fi/kirjastopalvelut

Verkkokirjasto: kirikirjastot.verkkokirjasto.fi/web/arena

eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

.

VESTIAN KIERRÄTYSPÄIVÄT KESTILÄSSÄ 25.8. 
JA PIIPPOLASSA 27.8. 

Vestian syksyn kierrätyspäiviä vietetään Kestilässä Salen pihalla tiistaina 25.8.2020 
klo 12-17 ja Piippolassa kirkon parkkipaikalla torstaina 27.8.2020 klo 12-17. Kierrätys-
päivillä otetaan vastaan kotitalouksien jätteitä maksimissaan henkilöauton peräkär-
rykuorman verran.

Kierrätyspäiville voit tuoda veloituksetta kodinkoneita, sähkölaitteita, metalliromua 
ja vaarallista jätettä. Maksullisia jätteitä Vestian hinnaston mukaisesti ovat puu- ja 
rakennusjäte, huonekalut ja poltettava jäte. Kierrätyspäivillä voit myös lahjoittaa 
käyttökelpoisia vaatteita ja leluja UFFin kautta kehitystyöhankkeisiin Afrikkaan ja 
Aasiaan! Jätteen vastaanottamisen lisäksi kierrätyspäiviin liittyy jäteneuvontaa ja 
mukavaa yhdessäoloa. 

Kierrätyspäivien tarkoituksena on tuoda jätteenvastaanottopiste lähemmäksi 
kuntalaisia niissä kunnissa, joissa ei ole hyötyjäteasemaa. Kierrätyspäiviä on perintei-
sesti vietetty keväisin ja syksyisin Alavieskassa, Kestilässä, Merijärvellä ja Piippolassa.  

Lisätietoja: 

Vestia Oy:n asiakaspalvelu, p. (08) 410 8700, asiakaspalvelu@vestia.fi  
Vestian hinnasto: https://www.vestia.fi/hinnasto/perakarrykuormat/ 
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to 13.8.
• Kestilän kirjastossa taidenäyttely Saimi Rintala – Muistojen kuvia klo 14-19
• Piippolan kirjastossa taidenäyttely Martti Jestilä – Gerberoita Sallalle klo 10-14
• Taidenäyttely Piippolan kunnantoimistolla klo 12-16, paikalla kahvio

Päivänsäde
• Soiva Siili – duo esiintyy päiväkotilaisille liikuntahallilla klo 10
• Rantsilan lähiliikuntapaikan avajaiset klo 14
• Musiikkia palvelutalojen asukkaille

pe 14.8.
• Kestilän kirjastossa taidenäyttely Saimi Rintala – Muistojen kuvia klo 9-15
• Taidenäyttely Piippolan kunnantoimistolla klo 12-16, paikalla kahvio 

Päivänsäde
• Musiikkia palvelutalojen asukkaille
• Musiikkia museolla – Vääräniemi & Piiponniemi. Piippolassa Viitainahon 

museopihassa klo 19-20, Piippolan kyläyhdistyksen kahvio. Huonolla säällä 
tapahtuma järjestetään Piippolan kunnantoimistolla. Vapaa pääsy! https://
www.facebook.com/events/2814505785446178/

• ROM Rantsilan meijerin sauna lämpiää, ”Puhtaat ja iloiset ihmiset” 
-saunaprojekti toivottaa tervetulleeksi saunomaan. www.facebook.com/rom-
rantsila
klo 17-18 naiset
klo 18-19 miehet
klo 19-20 naiset
klo 20-21 miehet
saunamaksu 2€

Meijerin terassi avoinna klo 17-23, jossa myytävänä mm. virvokkeita ja höyry-
makkaraa.

la 15.8.
• Taidenäyttely Piippolan kunnantoimistolla klo 12-18, paikalla kahvio 

Päivänsäde
• Elina Karimäen käsittelemättömiä luonnonvalokuvia Piippolan 

nuorisoseuran pihapuistossa klo 12-16
• Ganander-talon taidenäyttely klo 12-16, järj. Rantsila-seura
• Farmijuoksu, Sipolassa klo 11 www.farmijuoksu.fi

Osoite: Jylhänrannantie 879, Siikalatva
Hauska estejuoksutapahtuma ja joukkuekisailu leikkimielisellä otteella maa-
tilan miljöössä!

su 16.8.
• Taidenäyttely Piippolan kunnantoimistolla klo 12-18, paikalla kahvio 

Päivänsäde
• Elina Karimäen käsittelemättömiä luonnonvalokuvia Piippolan 

nuorisoseuran pihapuistossa klo 12-16
• Ganander-talon taidenäyttely klo 12-16, järj. Rantsila-seura
• Jumalanpalvelus Pulkkilan museolla klo 10, Siikalatvan seurakunta
• Museopiknik klo 11-14, lapsille museopolku ja diasatu, kansallispukujen 

tuuletusta, paikalla puusorvari, kahvio. 
järj. Pulkkilan seura www.facebook.com/pulkkilankotiseutuyhdistys

• Uljuan veto, klo 10-16

Uljuan tekojärvi / Vornan venesatama
www.uljuanveto.fi

TERVETULOA MUKAAN 
SUPERVIIKONLOPUN TAPAHTUMIIN!

TAIDENÄYTTELYT 
SIIKALATVAN SUPERVIIKONLOPPUNA 

13.-16.8.

GANANDER-TALO, 15.-16.8. klo 12-16, 
Rantsilanraitti 28, 92500 Rantsila

taiteilijat: Helena Helisten, Mari Karvonen 
sekä Anne ja Julia Lehto. 

PIIPPOLAN KUNNANTOIMISTO 13.-14.8. klo 12-16, 15.-16.8. klo 12-18, 
taiteilijat: Maija Kantanen (paikalla klo 15-18), 

Lasse Kantanen, Anu Sukanen, 
Maarika Maury sekä Martti Jestilä

PIIPPOLAN NUORISOSEURAN PIHA, 15.-16.8. klo 12-16, 
Nuorisoseurantie 74, 92620 Piippola

taiteilija Elina Karimäki

PIIPPOLAN KIRJASTO, 13.8. klo 10-14
taiteilija: Martti Jestilä

KESTILÄN KIRJASTO, 13.8. klo 14-19, 14.8. klo 9-15
taiteilija Saimi Rintala

Paljon mukavia
tapahtumia eri
puolilla kuntaa.

13.-16.8.
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Apua
ikäihmisille 

Virikevieraat ja
kylätalkkarit -hanke
auttaa kesän aikana

ikäihmisiä pihatöissä.
Olethan yhteydessä:

Projektityöntekijä
Terhi Kauranen

0447591159
 

Projektipäällikkö
Leena Törmälehto

0447591010

 
 
 
 

Pellonpiennarpäivä porkkanapellolla  
 
tiistaina 8.9.2020 klo 10.00-14.00                             
Tavastkengän kylätalolla, Ojapellontie 2, 92910 Pyhäntä 
 
63 Degrees North-Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi-hanke sekä Vihannesviljelyn 
maamieskoulu-hanke järjestää yhteistyössä kaikille avoimen pellonpiennarpäivän. 
Päivän aikana teemme peltokierroksen porkkanaviljelmällä ja kuulemme 
ajankohtaisia asioita kasvinsuojelusta, lannoittamisesta sekä maaperän 
kasvukunnosta. 
 
Asiantuntijoina Asko Seppänen Viljelijän Avena Berneriltä ja Olli Valtonen Pro 
Agria Oulusta. 
 
Ilmoittautumiset kahvituksen vuoksi 6.9. klo 15.00 mennessä 
katriina.korhonen@witas.fi, 050-4700389 
veli.hyttinen@siikalatva.fi, 050-4700604 
 
Tervetuloa! 
 
 

                                                                        
 
 

Jäitkö ilman koulupaikkaa vai onko työelämäsi 
umpikujassa? Me autamme! 

Siikalatvan ja Pyhännän kuntien yhteinen Kyvyt käyttöön-hanke 
tarjoaa henkilökohtaista palvelua niin työttömille, kuin uusia 
uria etsivillekin. Meiltä saat apua oman polkusi suunnitteluun. 
Autamme myös yrittäjiä rekrytoinnissa ja jaamme tietoa tuetun 
työllistämisen mahdollisuuksista.  

Ota rohkeasti yhteyttä, niin laitamme rattaat pyörimään!  

Hygieniapassikoulutus 27.8.2020 Piippolassa!  

Ilmoittaudu koulutukseen Annamarille 24.8.2020 mennessä. 
 
Helena Repo, projektipäällikkö, 050 470 0514, helena.repo@siikalatva.fi  
Annamari Similä, ohjaaja, 050 470 1476, annamari.simila@siikalatva.fi. 

 

 

 

 

 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva 

Omaishoitajien Olohuoneet ovat avoinna kerran kuussa Siikalatvalla ja 
Pyhännällä. 

Siikalatva: Pulkkila, Lantontie 1A, tiistaisin klo 13-14.30: 19.8., 15.9., 13.10., 10.11. 

Lisätietoa Seija 050-4942122.  Huom! ryhmä ke 19.8. klo 12-14 yhteisesti Pyhännän ja 
Pulkkilan väelle Pyhännän toimintatuvalla. Mukana fysioterapeutti Arja Hälinen. 

Pulkkilasta kimppakyyti klo 11.30 Lantontieltä, ilmoittaudu Seijalle.  

Pyhäntä: Toimintatupa klo 12-14, 19.8., 1.9., 6.10., 3.11. 

Lisätiedot Riitta 044-5727337. 

Iloa ja Energiaa ryhmät ovat omaishoitajille ja hoidettaville, muistisairaille ja läheisille: 
Kärsämäki Konttila klo 13-14.30, Rantsila Rom 27.8. klo 12-13.30. Yhteistyössä 
Muistiluotsin kanssa. Tervetuloa mukaan! 

ELOKORJUUTANSSIT ke 2.9. klo 12-15 Savelan nuorisoseurantalo. os. Veitsimäentie 1 
Ylivieska. 

Ilm. 26.8. mennessä Suvi 044-2991385. Orkesteri, kahvittelua, makkaranpaistoa ja 
vertaisseuraa. 

Linja-autokyyditys Haapavedeltä mahdollinen. (Ilmoittautumisjärjestyksessä) 

Syyskuun tukituokio läheisille verkossa! Sinulle, jonka läheinen asuu hoivakodissa, 
huolehdit läheisestäsi tai kannat huolta läheisesi hyvinvoinnista. Aiheena MINÄ-SINÄ-ME, 
voimaa yhdessä ja yksinolosta. 

Ilm. mukaan rohkeasti 4.9. mennessä. Suvi 044-299 1385 tai Mirja 040-553 2548. 

Alustajana Erja Laikio Omaisena edelleen ry:stä. Mukana Keskipisteen Omaisoivan 
työntekijät sekä Kati ja Mirja Keski-pohjanmaan Muistiluotsista. Osallistumiseen tarvitset 
kamerallisen tietokoneen, puhelimen tai tabletin ja sähköpostiosoitteen. Opastamme 
tarvittaessa! 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva

Omaishoitajien Olohuoneet ovat avoinna kerran kuussa 
Siikalatvalla ja Pyhännällä.

Siikalatva: Pulkkila, Lantontie 1A, tiistaisin klo 13-14.30: 19.8., 15.9., 
13.10., 10.11.

Lisätietoa Seija 050-4942122.  Huom! ryhmä ke 19.8. klo 12-14 
yhteisesti Pyhännän ja Pulkkilan väelle Pyhännän toimintatuvalla. 

Mukana fysioterapeutti Arja Hälinen.

Pulkkilasta kimppakyyti klo 11.30 Lantontieltä, ilmoittaudu Seijalle. 
Pyhäntä: Toimintatupa klo 12-14, 19.8., 1.9., 6.10., 3.11.

Lisätiedot Riitta 044 572 7337.

Iloa ja Energiaa ryhmät ovat omaishoitajille ja hoidettaville, 
muistisairaille ja läheisille: Kärsämäki Konttila klo 13-14.30, Rantsila 

Rom 27.8. klo 12-13.30. Yhteistyössä Muistiluotsin kanssa. 
Tervetuloa mukaan!

ELOKORJUUTANSSIT ke 2.9. klo 12-15 Savelan nuorisoseurantalo. 
os. Veitsimäentie 1 Ylivieska.

Ilm. 26.8. mennessä Suvi 044 299 1385. Orkesteri, kahvittelua, 
makkaranpaistoa ja vertaisseuraa.

Linja-autokyyditys Haapavedeltä mahdollinen. 
(Ilmoittautumisjärjestyksessä)

Syyskuun tukituokio läheisille verkossa! Sinulle, jonka läheinen 
asuu hoivakodissa, huolehdit läheisestäsi tai kannat huolta 

läheisesi hyvinvoinnista. Aiheena MINÄ-SINÄ-ME, voimaa yhdessä 
ja yksinolosta.

Ilm. mukaan rohkeasti 4.9. mennessä. 
Suvi 044 299 1385 tai Mirja 040 553 2548.

Alustajana Erja Laikio Omaisena edelleen ry:stä. Mukana Keskipis-
teen Omaisoivan työntekijät sekä Kati ja Mirja Keski-pohjanmaan 

Muistiluotsista. Osallistumiseen tarvitset kamerallisen tietoko-
neen, puhelimen tai tabletin ja sähköpostiosoitteen. 

Opastamme tarvittaessa!

Siikalatvan Jyty järjestää koko perheen omatoimisen retkeilytapahtuman Ahvenjärvellä. Ahvenjärven 
alueella on 8 km pituinen Kairanmaankierros luontopolku, laavuja, kota, sauna, WC ja grillikatos. Järves-

sä on luonnonkalojen lisäksi istutettua kirjolohta ja siikaa. Mukaan voi tulla päiväkäynnille tai yöpyä 
omissa majoitteissaan. Alueella iso parkkipaikka myös matkailuajoneuvoille.  

 
Yhdistys tarjoaa.

-  makkaraa ja limsaa
- yhden kalastusluvan/jäsen 

(luvan voi käyttää myös retkipäivään osallistuva perheenjäsen)
-  sauna lämmin klo 14 alkaen.

Sitovat ilm. tarjoilujen ja kalastuslupien hankkimista varten viim. 31.8. merja.kesti@pyhanta.fi tai 040 
559 3923 (tekstiviesti riittää) Tapahtuma on avoin kaikille Siikalatvan Jytyn toiminnasta kiinnostuneille.

Tervetuloa mukaan!

Retkeilypäivä Pyhännän 
Ahvenjärvellä  5.-6.9.2020
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JÄRJESTÖT

ULKOILUPÄIVÄ
Maksiharjun hiihtomajalla, Kestilässä ke 19.8.2020 klo 12.00 -
Runsaan sateen sattuessa päivä siirretään to 20.8.

* Tapahtumassa on erilaista ohjelmaa: kettingin- ja tikanheitto, mölkky, boccia ym...
* Harjulla on erittäin hyvät kävelymaastot. Ota mukaan kävelysauvat.
* Mukana on liikunnan asiantuntijana Sinikka Lehtosaari  ja / tai  Sanna Toppinen
* Ohjelmaan voit osallistua oman valintasi mukaan
Tule nauttimaan yhteisestä seurasta ja tapaamaan tuttuja. Ohjelmaan voit                                                                                                                                          
osallistua oman valintasi mukaan.
      
       Hiihtomajalla on tarjoilua:                                         Arpajaiset:
       * grillimakkara ja mehu 2 euroa                                    1 arpa = 2 euroa
       * kahvi, tee tai mehu ja pulla 3 euroa                            3 arpaa= 5 euroa
       * pelkkä mehu 1 e
                                   Maksu käteisellä, joten varaa mukaan sopivaa rahaa!

Erityisesti kutsumme mukaan: Pyhännän, Piippolan, Pulkkilan ja                                                                            
Rantsilan yhdistykset. Meidän oman ydistyksen väki, Kaikki mukaan! Tervetuloa!                                                                                                                                      

   Anni Määttä 050 337 2885 tai Elma Kesti  040 536 6387
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

EL:N KESTILÄN YHDISTYS

Mäläskän erän jäsenten saaliskiintiöt 2020 – 2021:
- 1 metso tai koppelo
- 5 teertä

Metsäkauriilla ei rajoitusta. Saalisilmoitus on tehtävä Suomen riistakeskuksen vahvistamal-
la lomakkeella tai sähköisen Omariista -palvelunkautta. Saalisilmoitus on tehtävä seit-se-
män (7) vuorokauden kuluessa yksilön pyydystämisestä. Riekko ja peltopyy rauhoitettu.

Vieraslupien myynti: Janne Lämpsä 0400 994 150

MÄLÄSKÄN ERÄ RY

Kerho Kontiolammella 15.8.2020 
klo 10.00 alkaen
Pelataan ulkopelejä sateen sattuessa sisällä Bingoa ym.
Kahvia, pullaa ja pientä suolapalaa.
Arvontaa.
Tervetuloa viettämään mukavaa päivää joukolla.

SIIKALATVAN KUULOYHDISTYS

Savalojan KYLÄKULMABINGO 
jatkuu vielä elokuun loppuun. 

Ohje: Käy vähintään yhdeksässä bingokohtees-
sa ja kerää niin bingorivi, jolla voi osallistua 
arvontaan. Lähetä bingorivi viimeistään 4. 
syyskuuta 1) sähköisesti kotisivujen Kyläkulma-
bingo-alasivulla tai 2) joko sähköpostiosoittee-
seen savaloja.ry@gmail.com tai kirjepostitse 
osoitteeseen Sava-lojan kyläyhdistys, c/o Eija 
Tuomaala, Koulutie 8a1, 92500 Rantsila. Liitä 
mukaan bingorivin lisäksi yhteystietosi. 

Osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortti Hannan herkkupuotiin (40 €), 
herkkukori (30 €). Homcare-tuotteita Kaisa Näsäsen kautta (30 €), lahja-
kortti Sovisalon tilalle (30 €) ja suolahuonehoito Hierontapalvelu Pekka 
Lampelaan (20 €). Osallistumisoikeus: Bingoon voivat osallistua kaikki 
kyläyhdistyksen toimialueella vakituistaan asuvat jäsenyydestä riippumat-
ta sekä kyläyhdistyksen jäsenet, myös etäjäsenet. Bingoilijoille ei ole 
ikärajaa. Jäsenetu: kyläyhdistyksemme jäsenet saavat halutessaan kerätä 
bingorivin kahteen kertaan. Kannustamme käymään kohteissa lihasvoimin, 
mutta kukin käy valitsemissaan bingokohteissa kuntonsa, kykynsä ja 
etäisyyksien kannalta parhaiten soveltuvalla tavalla. Tärkeintä on, että 
osallistuu.

Lisätiedot, kohdekartat ja yhdistyksen toimialue kotisivuilla (www.savaloja.
fi > Kyläkulma-bingo). Arvonta suoritetaan uudistetun Ervan laavun alueen 
avajaisissa syyskuussa, jos koronatilanne sallii tilaisuuden järjestämisen. 
Tarkempi ajankohta vielä avoin. Seuraa tiedotusta kotisivuillamme tai 
Facebookissa (https://www.facebook.com/Savaloja/).

Kyläkulmabingon kohteet: 1. Ervan laavu, 2. Hovin koulu, 3. Pelkoperän 
koulu, 4. Onne-la, 5. Rauhanyhdistys, 6. Kuoppakangas, 7. Tervahauta 
(Näsälänperä), 8. Papinkivi (Ra-sinperä), 9. Vanha rajakivi (Pirakka), 10. 
Puronvarsipenkit Savalojan sillan kupeessa, 11. Kuntaraja: Savaloja–Karhu-
kangas/Haapavesi, 12. Kuntaraja: Savaloja–Rankisperä/Siikajoki, 13. Kuntara-
ja: Savaloja–Karhunperä/Siikajoki, 14. Lammasmäki, 15. Savalojan ylittävät 
sillat, kaksi neljästä (Savaloja, Isokylä, Rasinperä, Näsälänperä), 16. Pikarine-
van liittymä, 17. Jokin metsäpolku tai metsäautotie (mikä?), 18. Jokin luonto-
kohde, kuten iso kivi tai erikoinen puu (mikä?), 19. Oma kohde (mikä?)

SAVALOJAN KYLÄYHDISTYS RY

PINKOPAHVIA SEINIIN SYKSY PULKKILA 06040226
5.9.2020, 8 t, 35 €
la 9.00- 15.00
Turulan talo
Raimo Tikka, Anita Yli-Suutala, Martti Koivumäki
Opimme pinkopahvin kiinnittämisen joko perinteisesti nupinauloilla nupinauhan 
päälle, hakasnaulaimen avulla tai liimakiinnityksellä.  Käymme läpi pahvien 
sopivan kostutuksen, kiinnityksen perusperiaatteet, työjärjestyksen, nurkkien 
teon, reunaohennusten teon ja pahvien asennuksen eri tavoilla   käytännössä. 
Lopuksi eri pintakäsittelyjen vaihtoehdot. Ilm. pe 28.8.2020 mennessä.

SUSILUENTO: SUSIEN PAIKAT 1900-LUVUN SUOMESSA 
SYKSY PULKKILA 06000016 
9.9.2020, 2 t, 0 €
ke 18.30–20.00
Siikalatvan kunnantoimisto, Pulkkila-sali
Heta Lähdesmäki
Lähdesmäki valottaa esitelmässään, millaista susien esiintyminen 1900-luvun 
Suomessa historiallisten aineistojen valossa oli sekä avaa ja purkaa erilaisia viime 
vuosisadalla voimistuneita tai syntyneitä käsityksiä. Esitelmässä käsitellään 
esimerkiksi ajatusta sudesta erämaalajina, mielikuvaa susirajasta, käsitystä 
tietynlaisista susista häirikköinä ja suden matkaa vahinkoeläimestä suojelluksi 
lajiksi. Samalla tuodaan esiin, mitä aineistot kertovat susien esiintymisestä eri 
puolilla Suomea, ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla 1900-luvun aikana. Luennon 
jälkeen mahdollisuus yleisön kysymyksiin. Vapaa pääsy.  Tervetuloa! 

LAPINRUMPU SYKSY RANTSILA 
06040257
19.9.–20.9.2020, 12 t, 27 €
la 10.00–16.00, su 10.00- 13.00
Gananderin koulu, tekstiilityön luokka
Katariina Tenhunen
Lapinrummun kehä on koivuvaneria ja kalvo poronnahkaa. Valmistamme rummun 
ompelemalla kalvon kiinni kehään. Halutessasi voit värjätä sekä kehän että nahan. 
Lähetämme osallistujille tarvikelistan ennen kurssin alkua. Kurssimaksun lisäksi 
materiaalimaksu, jonka opettaja perii.  Ilm. pe 11.9.2020 mennessä.
Ilmoittaudu joko netissä www.jokihelmenopisto.fi tai puhelimella p. 044 7591 999. 

ARKKUKURSSI SYKSY RANTSILA 06040274
14.9.–23.11.2020, 40 t, 44 €
ma 17.00–20.00
Gananderin koulu, teknisen työn luokka
Tero Mäkelä
Ennen valmistettiin vainajien viimeiset leposijat perinteisesti itse. Kuoleminen 
kuului luonnollisena asiana elämän kiertokulkuun. Tämän ajan ihmiset ovat ehkä 
erkaantuneet asian ajattelusta, mutta jos olet asian kanssa sinut, tervetuloa arkku-
kurssille. Valmistamme ruumisarkun tai uurnan kirkkohallituksen säädösten 
mukaan. Materiaalina puu. Opettelemme myös liimaus, kasaus, tarvittavat heloituk-
set ja sisustus. Tarvitset mukaan vähäoksaista (ei irto-oksia) havupuuta & liimat, 
joiden on täytettävä ympäristömerkintädirektiivit. Ilm. ma 7.9.2020 mennessä.

Siikalatvan kurssiesitteitä 

saa kirjastoista ja kunnantoimistosta.
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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 harrastuseläinten tilapäisen hoidon 
järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen  
eläimelle etsitään uusi koti. Jos etsintä ei tuota tulosta se joudutaan  
mahdollisesti lopettamaan.

Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa  
Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie 812 92600 Pulkkila, 
puh. 040 562 1731, 040 522 2185.

Kestilän ohjatut kuntosali ja liikuntaryhmät 
syksyllä 2020  

· Miesten ohjattu kuntosaliryhmä Fysioksen salilla
Maanantaisin klo 16.50-17.50 alkaen 10.8. Ohjaajana Mikko Kaski

· Naisten ohjatut kuntosaliryhmät Fysioksen salilla
Maanantaisin klo 18-19 sekä klo 19-20 alkaen 10.8. Ohjaajana Mikko Kaski

· Naisten ohjattu kuntosaliryhmä Fysioksen salilla
Keskiviikkoisin klo 12-13 alkaen 12.8. Ohjaajana Marika Jarva

· Tuolijumppa kunnantalon liikuntasalissa
Tiistaisin klo 11-12 alkaen 1.9. Ohjaajana Marika Jarva

· Ikäihmisten ohjattu kuntosaliryhmä Fysioksen salilla
Torstaisin klo 10-11 alkaen 3.9. Ohjaajana Mikko Kaski

Tervetuloa! 

YLEISURHEILUN NAPPULAKISAT
RANTSILAN URHEILUKENTÄLLÄ Su 23.8.2020 
KLO 14.00

SARJAT JA LAJIT:
s. 2017 T ja P 3v. 40 m
s. 2016 T ja P 4v. 40 m
s. 2015 T ja P 5v. miniottelu  (40 m ja pituus) 
s. 2014 T ja P 6v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2013 T ja P 7v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2012 T ja P 8v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2011 T ja P 9v. miniottelu (40 m ja pituus)
s. 2010 T ja P 10v. miniottelu (40 m ja pituus)                                   

Kaikki osallistujat palkitaan. 
Tapahtumassa on kahvi- ja mehutarjoilu.    
Ilmoittautuminen ½ tuntia ennen kilpailujen alkua paikan päällä tai sähköpostitse 
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi

Järj. Rantsilan Raikas ja Siikalatvan kunta.  Tapahtuman palkinnot ja tarjoilun 
sponsoroi Siikalatvan Osuuspankki

TERVETULOA!

LIIKUNTAHALLIN JA SALIEN KÄYTTÖVUOROT 
HAETTAVANA 
LIIKUNTAHALLIn ja -SALIEN KÄYTTÖVUOROT klo 15.00 jälkeen ajalle 
7.9. 2020 – 6.6.2021 ovat haettavana 31.8.2020 MENNESSÄ. 

• Koulutuskeskus Jedu Piippolan sali, 
• Kestilän kunnantalon sali, 
• Kestilän peruskoulun sali, 
• Pentti Haanpään koulu sali, 
• Pulkkilan peruskoulun sali, 
• Aleksanterin koulun sali
• Rantsilan liikuntahalli  

KÄYTTÖVUOROHAKEMUSLOMAKKEITA on saatavilla kunnan nettisivuilta, kunnan-
virastolta tai kirjastoista.

KUNTOSALIEN käyttövuoroja (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila) ajalle 7.9.2020 
– 6.6.2021 tulee hakea samalla käyttövuorohakemuslomakkeella 31.8.2020 men-
nessä  

FRISBEEGOLFKISAT Kestilässä
Kisa käydään Maksinharjun frisbeegolfradalla 12.9.2020. Kisassa
heitetään 2 x 18 väylää. Kisakeskuksena toimii Maksinharjun hiihtomaja
(Taipaleentie 29, Siikalatva). 

Kisa on avoin kaikille, lisenssiä ei tarvitse olla. 
Kisaan otetaan 90 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan Metrixin kautta:
https://discgolfmetrix.com/1348927

Kisamaksu 15 € pitää näkyä kilpailun TD:n (Joni Taipaleenmäki)
Osuuspankin tilillä FI13 5741 3620 4180 68 viimeistään 7.9.2020. Maksun
yhteydessä viestikenttään: Pelaajan nimi, sarja, Kestilä Open 2020.

90 % osallistumismaksuista menee palkintoihin (Powergrip lahjakortit).
Kisassa palkitaan top 25%.

Aikataulu:
Ilmoittautuminen: 8:45
Pelaajakokous 9:00
Ensimmäinen kierros 9:30
Toinen kierros 14:30

Sarjat:

Avoin
Master 50 (tänä vuonna 50 täyttävät voivat osallistua)
Master 60 (tänä vuonna 60 täyttävät voivat osallistua)

Amatöörit (vähän kisakokemusta omaaville)

Juniorit 18v (tänä vuonna 18 täyttävät voivat vielä osallistua)

Naiset

Kisajärjestäjä pidättää oikeuden siirtää pelaaja toiseen sarjaan.

Lisätiedot: TD Joni Taipaleenmäki 045 8477878,
taipaleenmaki.joni@gmail.com

SIIKALATVAN PYÖRÄSUUNNISTUS 1.6.  7.9.2020

Pyöräsuunnistus on vielä käynnissä loppukesän 7.9.2020 saakka.
 
Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kirjaston ikkunoissa on kartat, joista 
löytyy rastit ja osoitteet merkittynä eri paikoista kunnan rajojen sisäpuolelta.  

Suunnistuskortteja saat kirjaston edessä olevasta postilaatikosta. Tämän jälkeen 
suuntaa pyörän keulan kohti paikkaa, perillä leimaa hakemaasi korttiin leima rastilla 
olevalla pihtileimasimella. 
Kerää korttiin kymmenen leimaa. Palauta kesän aikana leimatut kortit kirjastoon 
viimeistään 8.9.2020 

Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan.
Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa 
mukaisesti pitkin kesää. Pyöräsuunnistus on tarkoitettu kaikille Siikalatvan kunnas-
sa kirjoilla oleville henkilöille.
 
Kaikkien kortin / korttien 8.9.2020 mennessä palauttaneiden 
kesken arvotaan hyviä palkintoja. 

Siikalatvan kunta/ liikunta- ja nuorisopalvelut ja kirjastot

Jos KORONA muutoksia ei tule niin 
ZIMMARIN ALLASJUMPPA SENIOREILLE
alkaa torstaina 10.9. klo 10.00 ja jatkuu
17.12.2020 saakka, pois lukien vko 43 (syyslomaviikko)
Kausimaksu 25 euroa laskutetaan ja uintimaksun Zimmariin jokainen maksaa itse.
Mukaan mahtuu kaksikymmentä ensiksi ilmoittautunutta, koska monitoimialtaan 
osallistujamäärä on rajoitettu koronan takia 20 henkilöön. 
Ilmoittautumiset Sinikka Lehtosaarelle p. 044-5118672
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