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Hankien sekä kunnan kimalluksen keskeltä

KUVA: ANNA-LIISA KIVIMAA

Tämän viikon maanantaina Siika-
latvan kunnanvaltuusto kokousti 
Piippolan JEDU:lla. Kokous pidet-
tiin ns. hybridimallilla eli osa val-
tuutetuista etänä ja osa paikalla. 
Valtuuston kokous on julkinen ja se 
streemattiin kuntalaisten kuulta-
vaksi verkkoon. JEDUn ostopäätök-
sen vuoksi valtuuston listalla oli 
kunnan lainanottovaltuuksien ko-
rottaminen, joka hyväksyttiin yksi-
mielisesti. Kuulimme myös tekni-
sen johtajan Hannu Komun tervei-
set, miten kouluverkon uudelleen 
rakentaminen edistyy. Kouluverk-
ko edistyy aikataulussa ja syksyllä 
2021 koululaiset voivat aloittaa kou-
lutiensä aiemman suunnitelman 
mukaisesti. Suuri kiitos kuuluu ko-
ko kuntamme johtaville virkamie-
hille, jotka ovat venyneet nopeas-
sa aikataulussa valmistelemaan kil-
pailutukset ja kuulemaan käyttäjiä. 
Edellinen kunnanhallitus nimesi oh-
jausryhmän, jonka tarkoituksena 
on valvoa hankkeen aikatau- 
lussa etenemistä.

Kouluverkkopäätös perustui pal-
jolti vastuulliseen taloudenhoitoon, 
johon nivoutui vahvasti Siikalatvan 
lasten ja -nuorten hyvinvointi. Toi-
vomme hartaasti, että kouluverkon 
kilpailutukset avaisivat työtä myös 
paikallisille yrityksille. Meidän on 
satsattava siihen, että paikalliset 
yrittäjät tuntevat kunnan tarjoavan 
heille turvallisen toimintaympäris-
tön. Hyvinvoiva yritys työllistää ja 
tuottaa yhteisö- ja palkkaverotulo-

ja. Paikallisten yrittäjien kanssa vuo-
ropuhelu tuo kunnalle paljon arvo-
kasta tietoa eri palvelujen tuotta-
misesta mm. monituottajamallilla. 
Kilpailutuksissa on huomioitava hin-
nan lisäksi laatu, jotta voimme tar-
jota kuntalaisille mahdollisimman 
laadukkaita palveluja yrittäjien 
kanssa yhdessä tuottaen.

Emme ole yksin. Jokaisessa Suo-
men kunnassa ja kaupungissa odo-
tetaan sote-uudistusta. Mikäli uu-
distus toteutuu, se siirtää lähes puo-
let kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollon tehtävistä tuleville hyvin-
vointialueille. Tämän myötä myös 
valtionrahoitus uudistuu. Uudistuk-
sen maksajana on vanha tuttu taho 
eli me veronmaksajat. Jäämme 
odottamaan, kuinka Siikalatvan 
kunnan malli ulkoistuksineen so-
peutuu sote-uudistuksen uuteen 
muottiin. Sote -uudistus on kuiten-
kin merkittävä osa kuntien nykyi-
sistä budjeteista ja tulee haukka-
maan leijonan osan tulevan valtuus-
tokauden valtuustotyöstä. Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin hallituksessa valmistelemme 
parhaillaan parasta mahdollista lau-
suntoa eduskunnalle. 

Useasti olemme törmänneet lau-
seeseen, että Siikalatvalla uidaan 
vastavirtaan. Emme siis pelkää 
haasteita. Ikäluokkien pienentymis-
tä ei mietitä, vaan keskitymme ikä-
luokkien kasvattamiseen. Yksi suu-
rin ja mahtavin tämän kauden val-
tuuston yksimielinen päätös oli in-

vestointi Siklan tuotantotiloihin. Se 
on satsaus myös kasvualustaan. 
Tehtaan noustessa uskomme, että 
saamme kasvatettua Siikalatvan 
kunnan väestöä. Sikla on lunnasta-
nut jo lupauksen kouluttaa paikal-
lisia Tuotannon osaajia koulutuk-
sen myötä. Koulutukseen hakuai-
kaa on 9.4.2021 saakka. Koulutuk-
sen tavoitteena on työllistää Siklae-
lementit Oy:n Siikalatvan Rantsi-
laan valmistuvalle elementti- 
tehtaalle 30 uutta työntekijää! Alle-
kirjoittanutta lämmitti myös teks-
ti, jossa kohderyhmänä olivat 
TE-toimiston ja työllisyyden kunta-
kokeilun asiakkaat. Kerrassaan 
upea asia kokonaisuudessaan Sii-
kalatvan kunnalle! 

Turve on meidän alueellamme 
Timantti, jota on suojeltava. Tur-
peenajon alas laskussa olemme me-
nettämässä Seutukunnastamme 
merkittävän osan työtä ja toimeen-
tuloa. Tähän on voitava vaikuttaa 
yhtä kovalla kädellä, kuin aikoinaan 
Kestilän avovankilan lopettamis-
päätökseen. Vankilan ollessa uhat-
tuna osana valtakunnallista vanki-
lauudistusta, menimme silloisen 
kunnanjohtajamme Tuomo Haapa-
lahden johdolla eduskuntatalolle. 
Olimme varanneet audienssin, jon-
ne osallistui puolueesta riippumat-
ta kattava joukko vaikuttajia eli is-
tuvia kansanedustajia ja loput tie-
dämmekin, Kestilän avovankilan 
toiminta jatkuu edelleen. Sama au-
dienssi on varattava turpeen käy-

tön puolesta. Olenkin ollut yhtey-
dessä turveyrittäjiin ja ehdottanut 
Seutukunnan johtoa myöten mat-
kalle lähtijöitä eduskuntatalolle. En 
ole vielä törmännyt kuin turvetta 
myötämielisesti ajatteleviin päät-
täjiin ja virkamiehiin. Yhdessä meis-
sä on voimaa vaikka mihin. Olem-
me juuri ne, joiden tehtävä on ajaa 
kotiseutumme elinvoimaa eteen-
päin ja näin teemme. Siikalatvalla 
vain todelliset teot ratkaisevat!

Hyvä on hiihtäjän hiidellä käy 
vanha sanonta, kun lunta ja pak-
kasta on riittänyt talvilajeja rakas-
taville. Lumenluonti rentouttaa 
kummasti kiireistä arkeani. Keskus-
telin taannoin yhden pulkkisen mie-
hen kanssa, kuinka tärkeää oli, et-
tä lumet oli kolattu siististi. Se oli 
molemmille selvä asia, mutta kyllä 
meitä molempia huvitti tämä vaka-
va keskustelu. Lumella voi siis olla 
hyvinkin terveyttä edistävä vaiku-
tus. Ulos katsoessa kattojen kanto-
kyky huolettaa. Katoille menijät ol-
kaahan varovaisia ja muistakaa tur-
vallisuus ennen kaikkea. 

Viime vuosi muistetaan varmas-
ti mustana vuotena vielä pitkään. 
Nyt valoa kevääseen tuovat koron-
arokotteet, joita allekirjoittanutkin 
on tänään torstaina pistämässä 
alueemme asukkaille. Toivottavas-
ti saamme rokotteita nopealla ai-
kataululla. Koska rokotteita on aluk-
si tarjolla rajoitetusti, niitä tarjotaan 
aluksi henkilöille, joilla on kohon-
nut riski sairastua vakavaan koro- Siikalatvan kunta

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kaisa Louet-Similä

navirustautiin tai kohdata virus 
työssään. Koronarokotteen voi ot-
taa turvallisesti, koska kaikki myyn-
tiluvan saaneet lääkkeet ovat aina 
tutkimuksellisesti testattu tehosta 
ja turvallisuudesta.

Kevätlomat ovat pian ovella. Nyt 
voimme nauttia kauniista talven 
tarjoamista olosuhteista liikkumal-
la turvallisesti ulkona, aina turva-
välejä noudattaen. Minä taidan osal-
listua Siikalatvan kunnan vapaa-ai-
kasihteerin Lehtosaaren Sinikan se-
kä Siikajoen liikuntasihteerin Äijä-
län Markon hiihtokisaan. Marko so-
haisi kilpailuviettiäni muistele- 
malla, että paavolalaiset voittivat 
aina hiihtoviestin, jota hiihdettiin 
osittain Siikajoen jäällä. Nyt rant-
tisten kaverina on koko Siikalatvan 
kunta hiihtämässä teitä siikajokisia 
vastaan! Katsotaan kuinka käy :D

Ihania talvipäiviä toivotellen!
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KUNTAVAALIT 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 
kotimaassa 7.-13.4.2021 

Ehdokasasettelu

Siikalatvan kuntaan valitaan kuntavaaleissa 27 valtuutettua. 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 40 ehdokasta 
(vaalilaki 147§). Vaaliasiamiehen on jätettävä ehdokkaita koskevat ehdokashakemuk-
set ja muut ehdokkaan asettamista koskevat asiakirjat keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään ti 9.3.2021 klo 16.00. 

Vaaleja koskevat ehdokashakemukset vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Anna-Liisa Kivimaa Pulkkilan kunnantalolla, osoitteessa Pulkkilantie 4, 92600 
Pulkkila, maanantaina maaliskuun 8. päivänä 2021 kello 13.00–15.00 ja tiistaina 
maaliskuun 9. päivänä 2021 kello 13.00–16.00 sekä muulloin ennen määräaikaa 
erikseen sovittavana aikana. Yhteydenotot muun ajan sopimiseen puh. 044 5118 603.

Ehdokkaiden asettamisessa käytettäviä lomakkeita löytyy oikeusministeriön vaali-
sivuilta osoitteesta www.vaalit.fi. Lomakkeiden käyttö ei kuitenkaan ole pakollista, 
vaan ehdokashakemus voidaan tehdä kirjallisesti muutoinkin, esim. vapaamuotoise-
na hakemuksena. 

Siikalatvalla 23.2.2021
Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

Yrittäjille tarjolla tukea
Koronaepidemia vaikuttaa monella ta-
valla yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitse-
vat tässä uudessa tilanteessa moni-
puolista ja ajankohtaista informaatiota.
Alla tarkempaa tietoa erilaisista yritys-
ten tukimuodoista koronaepidemian ai-
kana.

Business Finland
• tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta

koronatilanteesta kärsiville yrityksille,
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta 
voidaan hakea liiketoiminnan esiselvi-
tykseen ja kehittämiseen. Kustannuk-
siin hyväksytään mm. palkkakuluja, os-
topalveluita ja raaka-ainekuluja. Maksi-
mituki kustannuksista on 80 %.

ELY-keskus      
tarjoaa 10 00 -100 000 €:n rahoitusta ko-
ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa 
on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan ha-
kea liiketoiminnan esiselvitykseen ja kehit-
tämiseen. Kustannuksiin hyväksytään 
mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on 
80 %.

Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta 

(2000 €)
• yrittäjien työttömyysturva
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki 

mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen 
pienentämiseksi ja kassavirran tur-
vaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
• minimoi muuttuvat kustannukset
• keskustelu vuokranantajan kanssa 

vuokrien siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä 
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä 
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit, 
jotta lähipalvelut säilyvät kunnassa.

Lisätietoja: Rahoittajien kotisivuilta sekä elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiseltä
puh. 040-5148 935, email: ismo.makelainen@siikalatva.fi tai projektipäällikkö 
Pasi Anttilalta puh. 041-5012 422, email: pasi.anttila@siikalatva.fi
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Koronaepidemia vaikuttaa monella tavalla 
yrittäjien arkeen. Yrittäjät tarvitsevat tässä 
uudessa tilanteessa monipuolista ja ajan-
kohtaista informaatiota. Alla tarkempaa 
tietoa erilaisista yritysten tukimuodoista 
koronaepidemian aikana.

Business Finland
•  tarjoaa 10 000 - 100 000 €:n rahoitusta 
 koronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa
 on 6-250 työntekijää. Rahoitusta voidaan 
 hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja 
 kehittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään 
 mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja 
 raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuk-
 sista on 80 %.

ELY-keskus 
•  tarjoaa 1 000 -100 000 €:n rahoitusta ko-
 ronatilanteesta kärsiville yrityksille, joissa 
 on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voidaan
 hakea liiketoiminnan esiselvitykseen ja ke-
 hittämiseen. Kustannuksiin hyväksytään
 mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja raaka-
 ainekuluja. Maksimituki kustannuksista on  
 80 %.

Muita rahoitusmuotoja
• suora tuki yksinyrittäjille kuntien kautta 
 (2000 €) > asetus tulee voimaan 9.4., minkä
 jälkeen kunnat voivat hakea rahoitusta 
 työ- ja elinkeinoministeriöstä
• yrittäjä voi hakea työttömyysturvaa 16.3. 

 alkaen (suuruus 724 €/kk), kannattaa 
 ilmoittautua heti työnhakijaksi TE-toimistoon
• Keskipiste-Leaderilla on tarjolla uusi 
 50-80 %:n tuki pieniin kehityshankkeisiin ja 
 investointeihin (max.1000 €) 
 Startti-Leaderin kautta
• Maa- ja metsätalousministeriön tuki
 mm. maa- ja metsätalousyrittäjille on
 suunnitteilla

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen 
pienentämiseksi ja kassavirran 
turvaamiseksi sekä yritystoiminnan 
turvaamiseksi
•  minimoi muuttuvat kustannukset
• sopeuta henkilöstökulut vallitsevaan 
 tilanteeseen (lomautuksen ilmoitusaika 
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•  keskustelu vuokranantajan kanssa vuokrien
 siirtämisestä
• sovi pankin kanssa lainojen siirrosta

Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman 
lisäämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä pank-
kiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mukaan 
lähialueen tuotteita ja palveluita sekä ostakaa 
niitä ennakkoon esim. lahjakortit, jotta lähi-
palvelut säilyvät kunnassa.

TARJOUSPYYNTÖ 
SIIKALATVAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN  
ULKOALUEIDEN HOIDOSTA
Siikalatvan kunnan tekninen toimi pyytää 22.3.2021 mennessä 
tarjouksia kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ajanjaksol-
le 1.5.2021 – 30.4.2024, jonka lisäksi voidaan sopimukseen lisätä 
optiona ajanjakso  1.5.2024 – 30.4.2025.
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Tulossa olevia rahoitusmuotoja lähi-
aikoina
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mm. maa- ja metsätalousyrittäjille

Muita vaihtoehtoja kulurakenteen 
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Mikäli sinulla on tarvetta käyttöpääoman li-
säämiseen, niin ota rohkeasti yhteyttä 
pankkiin ja pyydä tarjous.

Käyttäkää myös mahdollisuuksien mu-
kaan lähialueen tuotteita ja palveluita sekä 
ostakaa niitä ennakkoon esim. lahjakortit, 
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SIIKALATVALAINEN YRITTÄJÄ
Päivitä yhteystietosi elinkeinotoimen uutisia varten.

Siikalatvan kunnan elinkeinotoimi lähettää yrityksille tietoa ajankohtaisista 
asioista ja tapahtumista uutiskirjeellä.

Jotta uutiskirjeet ja muut elinkeinotoimen tiedotteet tavoittavat yrityksesi, 
käythän päivittämässä yhteystietosi kunnan nettisivuilta löytyvällä lomak-
keella.

https://www.siikalatva.fi/elinkeinopalvelut/ilmoita-yrityksen-tiedot/

Yhteystietoja käytetään ainoastaan elinkeinotoimen yritysviestinnässä.

Terveisin, 
Jorma Kangas 
Elinkeinojohtaja
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YRITYSTAPAAMISET NETISSÄ
Maaliskuussa aloitamme yrityksille tarkoitetun virtuaalisen informaatio- ja 
keskustelukanavan Teamsin välityksellä. Tavoitteena on käydä eri aiheita läpi ja 
myös herättää keskustelua ja luoda mahdollisuus rakentavan palautteen 
antamiseen. Mukana on organisaation ulkopuolelta puhujia tuomassa tietoa 
jostain merkittävästä tai mielenkiintoisesta aiheesta. Kunnanjohtaja tai tekninen 
johtaja osallistuvat tarpeen mukaan. Tämä yrittäjille suunnattu virtuaalinen 
kahvitilaisuus on helppo ja vaivaton tapa kohdata ja jatkunee koronapandemian 
jälkeen. Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoitusta!
Ensimmäinen virtuaalinen kahvitilaisuus pidetään jo 3. maaliskuuta  
klo 17-00 – 18.00. Aiheina mm:

• ELY-keskuksen rahoitusohjelmat ja yritysten kehittämispalveluista  
 (asiantuntijapalvelut) ja kehittämisavustuksesta (yritysrahoitus).  
 (Juha Elf / Päivi Lappalainen, ELY-keskus)
• Yrittäjille tarjottava digikoulutus (Timo Kähkönen, Haapaveden-Siikalatvan  
 seudun kuntayhtymä)
• Siikalatvan kunnan tekninen johtaja Hannu Komu kertoo Siikalatvalle  
 suunnitellusta tuulivoimasta ja teknisen toimen ajankohtaisista hankinnoista

Tervetuloa mukaan!

Osallistumislinkki löytyy kunnan kotisivuilta elinkeinotoimen alta.

SIIKALATVAN KUNNAN  
VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN 
HAKEMINEN JA PÄIVÄKOTIEN  
ESIOPETUKSEEN 
 ILMOITTAUTUMINEN 2021
VARHAISKASVATUSPAIKAT

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan. 
Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi 
tarvitsee paikan. Vanhempien työllistyessä tai saadessa opiskelupaikan yllättäen 
hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa. Varhaiskasvatuksessa olevien las-
ten osalta hakemus täytetään, vain mikäli lapsi siirtyy esiopetukseen tai halu-
taan vaihtaa hoitopaikkaa.

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSPAIKAT 
Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden 
alkamista eli sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta. Lapsella, joka kuuluu pidennetyn 
oppivelvollisuuden piiriin ja oppivelvollisuus alkaa 6 -vuotiaana, esiopetus alkaa sinä 
vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta. Esiopetusta järjestetään 20 h/viikko.  Esiopetus 
alkaa päiväkodeissa ti 10.8.2021.

KAKSIVUOTINEN ESIOPETUKSEN KOKEILU 
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta tiedotamme vuonna 2016 syntyneiden 
huoltajia myöhemmin maaliskuulla, kun saamme OKM:lta tarkempia ohjeita.

ESIOPETUS- JA VARHAISKASVATUSPAIKAT 
Esiopetusta hakiessa haetaan samalla varhaiskasvatusta aamu- ja iltapäiviksi sen 
verran kuin sitä esiopetuksen lisäksi lapselle tarvitaan. Täytetään siis molemmat 
sähköiset lomakkeet. Esikoululaiselle on mahdollista järjestää myös vuorohoito, 
mutta ei esiopetusryhmässä. 

Myös tällä hetkellä palveluja käyttävät asiakkaat hakevat esiopetuspaikan 
ohella erikseen varhaiskasvatuspaikan sähköisenä, jotta tarkat hoitotunnit 
päivittyvät maksua varten.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
Siikalatvan kunnan sivuilla http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus 
(huomaa väliviivat!), linkki Varhaiskasvatuksen e-asiointiin. Varhaiskasvatuksen 
e-asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen ts. verkkopankkitunnukset. Seuraa ohjeita 
ja lähetä. Odota kuittaus onnistuneesta lähetyksestä.

Mikäli et voi käyttää sähköistä asiointia, voit tulostaa lomakkeen sivulta 
http://www.siikalatva.fi/varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen-hakeminen

Voit toimittaa sen osoitteella:

Siikalatvan kunta/Varhaiskasvatuspalvelut/Päiväkodin nimi

Pulkkilantie 4

92600 Pulkkila

Lisätietoa Siikalatvan varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikoista antavat:

Vs. Varhaiskasvatusjohtaja Eila Arffman p. 044 511 8647, eila.arffman@siikalatva.fi

Päiväkodinjohtaja Jaana Fält p. 044 511 8336, jaana.falt@siikalatva.fi 

Varhaiskasvatus- ja päiväkotien esiopetuspaikat elokuussa alkavalle toiminta-
kaudelle on haettava 31.3.2021 mennessä.

Siikalatvan kunta/Vs.Varhaiskasvatusjohtaja

SIIKALATVAN KUNTA

KUULUTUS
Rantsilan Tuohimaan asemakaavan muutos voimaan

Siikalatvan kunnan Rantsilan Tuohimaan asemakaavan muutos kortteleissa 284, 
287 ja 288 on hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 16.12.2020 (§ 98).  MRL 
200 §:n mukaisesti kaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Siikalatvalla 25.2.2021

Kunnanhallitus
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KUNTA TIEDOTTAA

SIIKALATVAN KUNTA

KUNTAVAALIT 2021
Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

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 kohtuut-
tomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen oikeutetun 
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen 
yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeu-
tettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka 
kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan? 
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. 
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan 
toimittaa keskusvaalilautakunnalle joko postitse tai sähköpostin välityksellä. Lomak-
keita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta ja kunnan nettisivuilta. Lomakkeen yläosa 
on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakun-
nan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta. 

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi 
lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakun-
nalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava 
perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen 
klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan? 
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 7.-13.4.2021. Kotiäänestyksen 
toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse 
mahdollisimman pian. Äänestäjälle 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 
äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänes-
tyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja 
osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee 
nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähete-
kirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. 
Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori 
suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaa-
lilautakunnalle. 

Covid-19 pandemiasta johtuen noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin- laitoksen (THL) ohjeistuksia kotiänestyksen järjestelyissä.

Keskusvaalilautakunnan osoite: Siikalatvan kunta
    Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
    puh. 044 5118 603

Siikalatvalla 23.2.2021
Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

SIIKALATVAN KUNTA

KUNTAVAALIT 2021
Kuntavaalien ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä ja vaalipäivän äänestyksestä 
ilmoitetaan kunnan internetsivuilla ja kuntatiedotteissa. 

Äänioikeusrekisteri 
Digi- ja väestötietovirasto perustaa äänioikeusrekisterin viimeistään 3.3.2021. Rekiste-
riin otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeu-
tettu.  Äänioikeusrekisterin tiedot lukuun ottamatta henkilötunnuksia ovat tarkastus-
ta varten nähtävillä tai maksutta puhelimitse saatavissa Digi- ja väestötieto- viraston 
määräämissä paikoissa arkipäivinä 8.3.2021 lukien. Joka katsoo, että hänet on 
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on 
siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati- muksen digi- ja väestötietoviras-
tolle viimeistään 6.4.2021 klo 12.

Ennakkoäänestys 
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänes-
tyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää 
erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa,  joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon 
toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoää-
nestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. 

Kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat:

Äänestyspaikka Käyntiosoite
Kestilä, kunnantoimisto Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Piippola, kunnantoimisto Keskustie 9, 92620 Piippola
Pulkkila, kunnantalo Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Rantsila, kirjasto Kunnantie 1, 92500 Rantsila

Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna
7.-9.4.2021 klo 10.00-17.00
10.4.2021 klo 11.00-14.00 
11.4.2021 klo 11.00-14.00  vain Pulkkilan äänestyspiste
12.4.2021 klo 12.00-17.00
13.4.2021 klo 12.00-18.00

Laitosäänestys- ja kotiäänestys 
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestiläs-
sä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto Pulkkilassa, 
Siikalatvan vuodeosasto Rantsilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha 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 äänioikeusrekiste-
riin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen 
jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys 
Vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. 
Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspai-
kat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka 
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on 
merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.

Covid-19 pandemiasta johtuen noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeistuksia ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänes-
tyksen järjestelyissä.

Siikalatvalla 23.2.2021
Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja  sihteeri

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA:
Kesätapahtumien suunnittelu on käynnistynyt tämänhetkisistä koronarajoituksista 
huolimatta! 

Perinteisiä pitäjäpäivien suunnittelupalavereita ei järjestetä kokoontumisrajoitusten 
ollessa voimassa.

Ohjelmatoiveissa ja ehdotuksissa ottakaa yhteyttä kulttuuritoimeen. 

044 5118340 tai taina.jordan@siikalatva.fi

Maaliskuun näyttelyt:
· Hätämaan tietäjä -näyttely, myös esineet! Kestilän kirjastossa
· Jokihelmen Opiston kuvataidekerhon näyttely  Piippolan kirjastossa 
·  Moilasen Kaarnataidetta  Pulkkilan kirjastossa
· Esko Vanhalan #sanoistaviis – valokuva- ja runonäyttely  Rantsilan kirjastossa  

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Syksyllä 2021 perusopetuksen ensimmäisen luokan aloittavat vuonna 2014 syntyneet 
lapset. Kouluun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilman kautta Lomak-
keet-välilehdellä 31.3.2021 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä voitte samalla ilmoittaa tarvitseeko lapsenne aamu- ja/
tai iltapäivätoimintaa. Ilmoittautuneille lähetetään hakemus- ja esitietolomake 
täytettäväksi tai voitte tulostaa hakemus- ja esitietolomakkeet täytettäväksi kunnan 
nettisivuilta kohdasta Varhaiskasvatus ja koulutus – Perusopetus – Ensimmäiselle 
luokalle.

Jos huoltaja hakee lapselle 
- erityistä tukea tai tehostettua tukea
- oikeutta koulunkäynnin aloittamiseen vuotta 
 säädettyä aiemmin tai myöhemmin
- koulunkäyntioikeutta muuhun kuin lähikouluun

silloin tulee olla yhteydessä koulutoimistoon.

Lisätietoja antaa Eevaliisa Peuna-Juntunen, p. 044 5118 661 tai  Sirpa Leiviskä  
p. 044 5118 211

Siikalatvalla 2.2.2021
Kehitysrehtori
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MAASEUTUPALVELUT 
HAE KANSALLISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKOA 10.3.2021  
MENNESSÄ 
Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 15.2.–
10.3.2021. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea 
sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

Jos haet pohjoisia kotieläintukia, varmista, että eläintukien osallistumisilmoituksesi on 
voimassa. Tarvittaessa voit tehdä osallistumisilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista 
Vipu-palvelussa haun yhteydessä.

VUONNA 2021 SYNTYVIEN VASIKOIDEN TOISEN KORVAMERKIN OLTAVA  
ELEKTRONINEN 
Nautaeläinten sähköinen korvamerkki tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien 
(maa- ja metsätalousministeriön asetus 413/2020). Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen 
jälkeen syntyviä vasikoita. 

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan 
päämerkki, joka on tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan apumerkki, joka on 
elektroninen merkki (ns. eMerkki).

Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautaeläinten apumerkkiä ei tarvitse vaihtaa eMerkkiin, 
vaan ne voivat jatkossakin olla merkittynä tavanomaisilla korvamerkeillä. Näille 
nautaeläimille voi myös tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektroni-
sen korvausmerkin.

Muuttuneen lainsäädännön noudattamista tullaan valvomaan. Mikäli valvonnassa 
todetaan, että vuonna 2021 syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa tavanomai-
nen korvamerkki, tulee apumerkki vaihtaa eMerkiksi.

VARMISTA SIIPIKARJAN PITOPAIKKOJEN TAUTISUOJAUS 
Ruokavirasto kehottaa tarkistamaan siipikarjan pitopaikkojen tautisuojauskäytännöt 
viipymättä lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikar-
jatiloille. Kehotus koskee myös pienimuotoisia harrastetoimijoita, kuten harrastekanaloi-
ta sekä riistalintujen tarhausta harjoittavia pitopaikkoja. 

Korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on todettu Etelä-Suomessa. On 
mahdollista, että tautia esiintyy luonnonvaraisissa linnuissa muuallakin Suomessa. 
Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan, jos linnut ovat 
suorassa tai epäsuorassa kontaktissa. 

Tartunnan leviämistä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä on siipikarjan ulkonapitokielto 
8.2.– 31.5. Ulkona tarhoissa pidettävät linnut tulisi siirtää sisään eläinsuojaan, jos se on 
mahdollista. Jos lintuja pidetään ulkotarhoissa, aitauksen tulee olla rakenteeltaan 
sellainen, että se estää mahdollisimman tehokkaasti luonnonvaraisten lintujen pääsyn 
kosketuksiin tarhassa pidettävien lintujen kanssa. Esimerkiksi ulkona pidettävien 
lintujen tarhassa kiinteä, umpinainen alaosa ja umpinainen katto, vähintään ruokintapai-
kan kohdalla, estävät sekä suoria että epäsuoria kontakteja luonnonvaraisten lintujen ja 
tarhassa olevien lintujen välillä. Lintujen pidosta ulkotarhassa ulkonapitokiellon aikana 
on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

KEHITÄ MAATILAASI NEUVO-PALVELUILLA 
Neuvo – maatilojen neuvontajärjestelmä tarjoaa tilallesi mahdollisuuden käyttää 
asiantuntijapalveluja 15 000 euron edestä aikaisemman 10 000 euron sijaan vuoden 
2021 alusta lähtien. Vuosina 2014–2020 tehty neuvonta lasketaan mukaan enimmäis-
määrään. Neuvonta jatkuu nykyisillä ehdoilla vuoden 2022 loppuun saakka. Neuvontaa 
voit saada mm.

• maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen
• maatilan ympäristökysymyksiin
• kasvinsuojeluun
• eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin
• maatilan energian käyttöön
• luomutuotantoon

Vipu-palvelusta voit tarkistaa jäljellä olevan neuvontakorvauksen määrän oman tilasi 
osalta. Vipu-palvelussa voit myös antaa palautetta neuvonnasta. Lisätietoja Ruokaviras-
ton sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/

PIDÄ YHTEYSTIETOSI VIPUSSA AJAN TASALLA 
Muistathan, että voit itse muuttaa Vipu-palvelussa puhelinnumerosi, sähköpostiosoit-
teesi ja tilinumerosi. Osoitteen- ja nimenmuutokset päivittyvät Vipu-palveluun auto-
maattisesti.

TOIMISTOJEN AUKIOLO  
Maaseutupalveluiden toimistot pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi toimistoilla 
ainoastaan välttämättömissä asioissa sopimuksen mukaan. Meidät saa kiinni puhelimit-
se ja sähköpostitse:

Äijälä Mikko, maaseutujohtaja 044 5118 335, mikko.aijala@siikalatva.fi 
Alaraappana Eeva, maaseutuasiamies 044 5118 617, eeva.alaraappana@siikalatva.fi
Haapala Nina, maaseutuasiamies, 044 5118 235, nina.haapala@siikalatva.fi
Hyytinen Marita, maaseutuasiamies 044 5118 618, marita.hyytinen@siikalatva.fi

Lomakkeita voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen maaseutupalvelut@siikalatva.fi 

Postitse lomakkeita voi palauttaa osoitteilla 

Siikalatvan kunta / Maaseutupalvelut Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila.
Vaalan kunta/ Maaseutupalvelut, Vaalantie 14, 91700 Vaala
Haapaveden kaupunki/maaseutupalvelut, Tähteläntie 1, 86601 Haapavesi

POISTOLEHTIMYYNTI ALKAA KIRJASTON PÄIVÄNÄ PE 19.3. 
PULKKILAN JA KESTILÄN KIRJASTOISSA, JA SEURAAVALLA 
VIIKOLLA PIIPPOLAN JA RANTSILAN KIRJASTOISSA. KAIKKI 
AIKAKAUSLEHDET 10 SNT/KPL!

Kirjastoissa järjestetään koronarajoitusten ajan aukioloaikojen 
puitteissa vain lainaus- ja palautustoiminta: kirjastopalvelut ja tilojen käyttö on 
rajattu välttämättömään pikaiseen asiointiin, eli varausten noutoon, aineiston 
lainaamiseen ja palauttamiseen. Kirjastoissa ei järjestetä kokoontumisia tai tilaisuuk-
sia, ja mm. lehtilukutilat eivät ole käytössä. Asiakaspalvelun tavoittaa aukioloaikoina 
myös sähköpostitse ja puhelimitse. Aineistoa voi varata, lainata ja palauttaa muuhun-
kin kuin oman kotikylän kirjastoon. Verkkokirjasto ja eKirjasto palvelevat etänä 24/7. 
Tulethan kirjastoon terveenä ja asioithan pikaisesti noudattaen turvavälejä, hyvää 
käsi- ja yskimishygieniaa sekä muita yleisiä ohjeistuksia. Käytäthän asioidessasi 
kasvomaskia.

Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat: siikalatva.fi/vapaa-aika/kirjastopalvelut/

Verkkokirjasto: kirikirjastot.verkkokirjasto.fi/web/arena

eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Seuraa meitä Facebookissa @Siikalatvan kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja  
Instagramissa @siikalatvankirjastot

SIIKALATVAN KUNTA
KUULUTUS
TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTON 
YLEISKAAVAN VIREILLETULO

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja 
Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille. 

Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavojen laadinnasta aloitteen Siikalatvan ja Kärsämäen 
kunnille. Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt aloitteen 18.05.2020 § 95 ja päättä-
nyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä. 

Yleiskaava on tullut vireille Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksellä 15.2.2021 § 46. 

Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleis-
kaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kaa-
va-alueille suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalat 
toteutetaan enintään 300 metriä korkeina. Tuulivoimaloista sijoittuu alustavasti 34 
Siikalatvan kunnan ja 19 Kärsämäen kunnan alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on laadittu yhteisenä Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille ja se koskee hankkeen 
jokaista neljää osayleiskaava-aluetta.

Tuulikaarron suunniteltu tuulivoimapuistohanke (yht. noin 7400 ha) koostuu hankealu-
eesta, jonka pohjoisosa sijoittuu Siikalatvan kunnan alueelle ja eteläosa Kärsämäen 
kunnan alueelle. Siikalatvaan sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala on noin 2 600 ha ja 
Kärsämäelle sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala noin 4 800 ha. Suunnittelualue sijaitsee 
Siikalatvan Piippolan taajama-alueesta noin 5 – 6 kilometriä ja Pulkkilan taajama-aluees-
ta noin 12 – 14 kilometriä etelään ja Kärsämäen keskustasta noin 9 – 10 kilometriä 
pohjoiseen. 

Alueelle sijoittuu myös metsäteitä, joita voidaan hyödyntää huoltotiesuunnittelussa. 
Kaava-alueet ovat tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Suunniteltu tuulivoimapuisto 
sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien ja Metsähallituksen maille. Hankevastaava 
tekee sopimukset maanomistajien kanssa.

Tuulivoimayleiskaavojen vireille tulon yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS). Kuntien asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä 
kaavojen suunnitelluista selvityksistä ja vaikutustenarvioinnista. 

Siikalatvalla osallistumissuunnitelma on saatavilla Siikalatvan kunnantalolta sekä 
Siikalatvan kunnan internetsivuilta osoitteessa https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ym-
paristo/kaavoitus/kaavoitushankkeet/ . 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin 
aikana.

Yleiskaavojen valmistelusta saa lisätietoja Siikalatvan kunnan internetsivuilta osoitteesta 
https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet/ sekä 
seuraavilta henkilöiltä:

Siikalatvan kunta, Hannu Komu Tekninen johtaja, puh. 044 5118 601, hannu.komu@
siikalatva.fi

Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Janne Tolppanen, Arkkitehti, tiiminvetäjä, puh. 044 
278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi 

Hankkeesta vastaava: 
Piipsan Tuulivoima Oy, Harri Ruopsa, Development manager, puh. 040 0720 793, 
harri.ruopsa@puhuri.fi
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Lisätietoa hankkeesta löydät
osoitteesta
www.nuoristayrittäjiä.fi
tai olemalla yhteydessä
yrittäjyysasiantuntija Soila Nymanniin,
Puh. +358 (0)50 3380 306
soila.nyman@hspseutukunta.fi

Hanketta hallinnoi Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja
osatoteuttajina ovat Haapaveden-Siikalatvan seudun
kuntayhtymä, Raahen kaupunki, Nivala-Haapajärven
seutu Nihak ry ja Ylivieskan teknologiakylä Ytek.

 
Osallistu!

Ideasta yrittäjäksi 
valmennukseen 18.3.2021

Annamme vinkkejä liiketoimintaidean
kehittämiseen ja yritysmuodon

tai yhtiömuodon valintaan. 
Tekniikkapajassa saat tietoa

 robotiikasta.

Koulutuksien sisältö ja alustava
aikataulu:
1. Ideasta yrittäjäksi 18.3.2021
i4.0 työpajassa robotiikka
2. Askel yrittäjyyteen 15.4.
3. Yrityksen talous 20.5.
4. Tunne asiakkaasi 10.6.
5. Kansainvälistyminen 26.8.
6. Miksi myyntiin pitää panostaa 16.9.
7. Verkostoitumisen mahdollisuudet
yritystoiminnassa 14.10.
8. Tulevaisuuden tuotanto

 

Jos uusi teknologia kiinnostaa tai
olet koskaan harkinnut
yrittäjyyttä, NYT kannattaa
toimia ja ilmoittautua mukaan
nuorten yrittäjyysvalmennuksiin
ja / tai i4.0-työpajoihin!
Osallistuminen on ilmaista.

Massaliikuntakampanja Kansanhiihto 
alkaa Siikalatvalla Siikajoen malliin. 
Samalla haastetaan Siikajokiset kuntien 
väliseen leikkimieliseen kisaan. 

Suksitaan 1.2. – 31.3.2020 välisenä aikana. 
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan tarkoitus 
jokaisen ”kerätä” mahdollisimman paljon 
kilometrejä. Suorituskortteja löytyy 
kirjastojen edessä olevista postilaatikois-
ta ja kunnan nettisivulta (Ajankohtaista 
-osiosta), josta sen voi tulostaa. Kampan-
ja on tarkoitettu kaikenikäisille  

Muistakaa merkata myös päiväkodeissa 
ja kouluissa hiihdetyt kilometrit, mikäli 
lapsia ja koululaisia osallistuu. Ota 
sinäkin haaste vastaan ja lähde kerää-
mään kilometrejä. Palauttamalla suori-
tuslaput, osallistut arvontaan. 

Korttien palautus 12.4. 2021 mennessä 
Siikalatvan kirjastoihin. Korttien palautta-
neiden kesken arvotaan palkintoja, joista 
ilmoitetaan toukokuun kuntatiedottees-
sa. Hyviä hiihtoja ja liukkaita kelejä!

Kansanhiihto Siikalatvalla 
 
Massaliikuntakampanja Kansanhiihto alkaa Siikalatvalla 
Siikajoen malliin. Samalla haastetaan Siikajokiset kuntien 
väliseen leikkimieliseen kisaan.  
Suksitaan 1.2. – 31.3.2020 välisenä aikana. Kyseessä ei ole 
kilpailu, vaan tarkoitus jokaisen ”kerätä” mahdollisimman paljon kilometrejä. Suorituskortteja 
löytyy kirjastojen edessä olevista postilaatikoista ja kunnan nettisivulta (Ajankohtaista -osiosta), 
josta sen voi tulostaa. Kampanja on tarkoitettu kaikenikäisille  
 
Muistakaa merkata myös päiväkodeissa ja kouluissa hiihdetyt kilometrit, mikäli lapsia ja 
koululaisia osallistuu. Ota sinäkin haaste vastaan ja lähde keräämään kilometrejä. Palauttamalla 
suorituslaput, osallistut arvontaan.  
 
Korttien palautus 12.4. 2021 mennessä Siikalatvan kirjastoihin. Korttien palauttaneiden kesken 
arvotaan palkintoja, joista ilmoitetaan toukokuun kuntatiedotteessa. Hyviä hiihtoja ja liukkaita 
kelejä! 
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Siikalatvan hiihtokampanja 1.2. – 31.3.2021 
suorituskortti  
 

pv/ 
helmikuu 

km  pv/ 
helmikuu 

km pv/ 
maaliskuu 

km pv/  
maaliskuu 

km 

1.2.  17.2.  1.3.  17.3.  
2.2.  18.2.  2.3.  18.3.  
3.2.  19.2.  3.3.  19.3.  
4.2.  20.2.  4.4.  20.3.  
5.2.  21.2.  5.3.  21.3.  
6.2.  22.2.  6.3.  22.3.  
7.2.  23.2.  7.3.  23.3.  
8.2.  24.2.  8.3.  24.3.  
9.2.  25.2.  9.3.  25.3.  
10.2.  26.2.  10.3.  26.3.  
11.2.  27.2.  11.3.  27.3.  
12.2.  28.2.  12.3.  28.3.  
13.2.    13.3.  29.3.  
14.2.    14.3.  30.3.  
15.2.    15.3.  31.3.  
16.2.    16.3.    

 

Kilometrit yhteensä_______________          Nimi___________________________________________ 

Osoite__________________________________________  

Palautus: Siikalatvan kirjastot ja Pulkkilan kunnantalon postilaatikko 12.4. mennessä. Palkinnot ilmoitetaan toukokuun 
kuntatiedotteessa. Lisätietoa Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut; puh 044-5118 672/Sinikka ja 044-5118 339 

HIIHTOKAMPANJA KANSANHIIHTO SIIKALATVALLA

Pohjois-Pohjanmaan korona-koordinaatioryhmä on 9.2. 
linjannut, että kunnat voivat käyttää jatkossa enemmän 
harkintavaltaa omien tilojensa osalta paikallisen tautiti-
lanteen huomioiden. Mikäli tautitilanne muuttuu, voidaan 
rajoituksia ottaa käyttöön uudelleen. 

Siikalatvan kunnan tiloja ja toimintaa koskevia rajoituksia 
päivitetään 25.2. alkaen ja voimassa olevat rajoitukset ja 
suositukset ovat seuraavat: 

Yleisötilaisuudet 

• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien  
 osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallinto- 
 viraston päätöksellä 28.2.asti. 

Julkiset tilat 

• Kunnantalo, virastotalot ja hiihtomajat pidetään  
 suljettuina

• Kuntosalit avataan kuntalaisten käyttöön 25.2.2021  
 alkaen. Tiloissa huomioitava turvavälit ja käsihygienia. 

• Liikuntatilojen käyttö mahdollistetaan alle 18-vuotiaiden  
 ja yli 65-vuotiaiden harrastus-toiminnalle max 10  
 hengen ryhmissä. Toiminnan järjestäjä vastaa maskien  
 käytöstä ja turvaväleistä.  

• Kirjastoissa voi asioida normaalisti 1.3.2021 alkaen 

• Työpajat avataan 1.3.2021 alkaen, tiloissa saa olla max 10  
 henkeä samaan aikaan. Toiminnan järjestäjä valvoo  
 maskien käyttöä ja turvavälejä. 

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikenne- 
 välineissä esimerkiksi taksissa 

•  Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla  
 näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista,  
 jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 

• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän  
 siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karantee- 
 niin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana  
 välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 

• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä.  
 Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja  
 vierailijoita. 

• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan  
 lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen 

• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa  
 (kaupat, pankit jne.) 

• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja  
 korkeakouluissa

• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on  
 mahdollista 

Ryhmäharrastustoiminta 

• Aikuisten ryhmäharrastus toiminta pysyy tauolla. 
  Poikkeuksena senioreiden toimintakykyä ylläpitävät  
 ryhmät. 

• Vapaan sivistystyön opetustoimintaa (muu kuin  
 ryhmäliikunta) voidaan toteuttaa max 10 hengen  
 ryhmissä. 

• Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastus- 
 toiminta on sallittua. Toiminnanjärjestäjien tulee  
 huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että  
 osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää  
 lähikontakti toisiinsa. 

Opetuksen järjestäminen 

• Lukio siirtynyt lähiopetukseen 15.2.2021 

Etätyö- ja kokoussuositus 

• Etätyö- ja kokoussuositus jatkuu.

PÄIVITYS KUNNAN KORONARAJOITUSTOIMIIN 25.2.2021 ALKAEN
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SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY TO 25.3.2021
Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, toimittakaa ilmoitukset kuntatiedote

vastaavalle sitä mukaa, kun asioita tulee, kuitenkin viimeistään 17.3.2021.

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

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

                                    LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO SIIKALATVALLA

Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti huolehtia irrallaan 
tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pieni- 
kokoisten 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.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 12 euroa vuosi. Maksu pyydetään  
suorittamaan maaliskuun loppuun mennessä, tilille  
FI12 5138 0850 0583 75. Toivotaan, että korona hellittää ja ensi kesänä  
voisimme tehdä kunnon retken.

Yhdistyksen kotisivut: www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kestila

Terveisin Hallitus

Eläkeliiton Kestilän yhdistys

Piippolan kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Piippolan kylätuvalla 
(apteekin vieressä) ti 16.3. klo 19. Voimassa olevat koronarajoitukset huomioiden, 
maskit ja käsidesiä saatavilla. Kahvitarjoilu. 

Piippolan kyläyhdistys

Jäsenmaksut 2021: Henkilömaksu 10 €, Perhemaksu 20 € ja Kannatusmaksu 50 € 
Maksun voi suorittaa tilille: FI69 5384 0020 0102 81. Korona edelleen rajoittaa kokoon-
tumisia ja tapahtumien järjestämistä, mutta tukemalla näin yhdistystä, voimme jatkaa 
toimintaa koronan jälkeenkin, kiitos. 

Sipolan kyläyhdistys

SIIKALATVAN KUNNAN 

TYÖPAJAT www.siikalatvantyopajat.fi

PIIPPOLAN PAJA 
Anttilantie 6 (entinen terveyskeskus)

Tällä hetkellä meiltä:

 • kalusteiden entisöinti 
 • kopiointipalvelu 
 • polkupyörien huolto 
 • luistintenteroitus 
 • kenkien ilmainen nastoitus

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 
 • kenkien ilmainen nastoitus

Avoinna: ma–to klo 8.00 – 16.00, pe klo 8.00–14.00, puh: 044 5118 243 Ari-Pekka

Tee totta digitaalisesta palvelusta!
 
Yrityksesi kasvun mahdollisuus löytyy digitaalisista palveluista, olipa kyse nettisivustos-
ta, mobiilisovelluksesta, toimintaa tehostavasta järjestelmästä, myyntialustasta tai 
muusta digitaalisesta tuotteesta. Jos siis ajatuksenasi on ottaa digiloikkaa yrityksessäsi, 
jalostaa kytevää digi-ideaa tai kehittää jo olemassa olevaa palvelua, on tämä maksuton 
valmennus suunniteltu juuri sinulle.  

Digitaalisen palvelun kehitys ja markkinointi -valmennus on avoin yrityksille ja yrittämis-
tä suunnitteleville henkilöille. Saat sparrausapua sekä konkreettisia ohjeita aina liiketoi-
minnan suunnittelusta digitaalisen palvelun konseptointiin, tuotteistamiseen ja markki-
nointiin.  

Webinaareissa saat uusinta tietoa digitaalisten palveluiden mahdollisuuksista ja 
toteuttamisesta. Voit halutessasi osallistua webinaarien ohella pienryhmissä järjestettä-
viin työpajoihin, joissa on tarjolla myös henkilökohtaista konsultointia. Toisessa pienryh-
mässä liiketoimintaansa buustaavat uutta palvelua tuoteportfolioonsa kehittävät 
yritykset ja toisessa sparrataan toimintaansa aloittavia tai suunnittelevia yrityksiä tai 
henkilöitä. 

Ketterästi moduuleissa etenevän valmennuksen ensimmäinen jakso alkaa 23.2. 
Webinaareja voi seurata myös tallenteina. Tervetuloa mukaan! 

Lue lisää ja ilmoittaudu:  

https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat/digitaalisen-palvelun-kehitys-ja-markki-
nointi-valmennusohjelma.html

Kysy lisää: 
Jari Linna 
BusinessOulu 
040 547 0619 
jari.linna@businessoulu.com 

SPR Siikalatvan osaston Kevätkokous ma 22.3.2021  klo 19.00  
Pulkkilassa. Kokoonnumme Osaston Kammarilla, Pulkkilantie 13.  
Käsitellään sääntömääräiset asiat.   TERVETULOA!                        

Hallitus kokoontuu klo 18.30. 

Punainen Risti

Nuorisovaltuustoon?
Hei sinä siikalatvalainen nuori, iältään 16 – 18 vuotias, joka opiskelet muualla kuin Siika-
latvan yläkouluissa tai lukiossa, oletko kiinnostunut nuorisovaltuustoiminnasta?  Ota 
yhteyttä Sinikka Lehtosaareen p. 044-5118 672 tai facen tai whatsappin kautta. 

Nuorten kesätyöllistämisestä tiedotetaan tarkemmin seuraavassa kunta-
tiedotteessa.  Ainakin kesätyösetelit ja 4H:n kesäyrittäjyyssetelit ovat tulossa viime vuo-
den tapaan.  Mahdollisesti myös kunta työllistää kesätyöntekijöitä muutamiin omiin 
kohteisiin.

Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva

Muistineuvolapäivä to 25.2. klo 10-15 Haapaveden OmaisOivan toimistolla, Vanhatie 
53. Paikalla muistiasiantuntija Mirja Hynninen. Henkilökohtaista yksilöneuvontaa ja 
ohjausta muistiin liittyvissä kysymyksissä. Muistetaan koronaan liittyvät turvaohjeet!! 

Koronaohjeistuksen mukaisesti kaikki ryhmämuotoiset toimintamme sisätiloissa ovat 
keskeytyneenä helmikuun ajan. 

OmaisOiva-hanke päättyy 28.2.2021. Tietoa uudesta hankerahoitusehdotuksesta saam-
me huhtikuun aikana, jolloin tulevan hanketoiminnan jatkuvuus selviää. Keskipisteen 
Omaishoitajat ry:n toiminta jatkuu edelleen keskeytymättä omaishoitajien, hoidetta-
vien ja läheistensä tukemiseksi. 

Olemme helmikuun ajan tavoitettavissa etätyössä puhelimitse arkisin klo 9-15. Otathan 
yhteyttä, jos haluat jakaa ajatuksiasi, tarvitset apua arjessa jaksamiseen tai omaishoi-
don tilanteisiin.

Lämpimät ajatuksemme kaikille OmaisOiva-toimintaan osallistuneille!
OmaisOiva-ohjaajat Suvi 044 2991385, Jaana 044 3868363

Keskipisteen Omaishoitajat ry, pj Taimi Maliniemi 050 3630890

Virtuklubille jatkoaikaa ja uudet sähköpostiosoitteet 
ESR-rahoitteinen Virtuklubi-hanke on saanut kevään kestävän jatkoajan. Virtuklubi han-
ke toimii toukokuun loppuun asti, järjestäen yritysten tarvitsemia koulutuksia ja semi-
naareja. 

Virtuklubi sai uudet sähköpostiosoitteet 
Uudet osoitteet ovat jo toiminnassa ja ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@hspseutukunta.fi 

Virtuklubin yhteystiedot:
Arja Hankonen-Säärelä, Projektipäällikkö Virtuklubi-hanke
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Keskustie 29,92620 Piippola
p. 050 4772870
arja.hankonen@hspseutukunta.fi

Janne Laitinen, Hankekoordinaattori Virtuklubi-hanke
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Keskustie 29, 92620 Piippola
p. 050 520 3117
janne.laitinen@hspseutukunta.fi

Meidät löydät myös www.virtuklubi.fi sekä 
Facebookista: https://www.facebook.com/virtuklubi 


